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Persembahan 

Teruntuk kedua orang tuaku yang telah mendidikku di kala aku masih kecil 
dan memeliharaku ketika aku telah tumbuh menjadi dewasa. 

Yang berobsesi menjadikanku sebagai seorang ilmuan. 

Yang telah  membentangkan jalan untukku dan mempermudah berbagai 
kesulitanku. 

Kepada kedua orang tuaku yang mulia –semoga Allah SWT memberikan 
usia yang panjang kepada mereka, sehingga aku dapat merasakan 

kenikmatan hidup bersama mereka– 

Aku persembahkan buku ini 
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Pengantar 

Oleh: Syaikh Abu Hasan an-Nadwi 

(Rektor Universitas Nadwah al-‘Ulamaa’, India) 

 

Segala puji hanya bagi Allah SWT, rahmat dan kesejahteraan semoga 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang tiada nabi lagi setelahnya. 

Orang yang mempelajari kitab-kitab hadits dan sunnah yang 
mengadakan penelitian ilmiah dan historis serta mengadakan studi 
komparasi mengetahui bahwa tema “Nubuat-nubuat Nabi SAW” dalam 
kitab-kitab hadits dan sunnah merupakan salah satu tema yang sangat 
detail yang ditulis oleh penulis. Cakupan tema itu sangat luas memerlukan 
wawasan yang luas dan mendalam mengenai ilmu hadits. Juga 
memerlukan pengetahuan yang luas terhadap sejarah dan berbagai 
kejadian di berbagai tempat dan berbagai masa, terhadap berbagai 
kemajuan yang terjadi dalam komunitas manusia secara umum dan 
masyarakat Islam secara khusus. Juga memerlukan wawasan yang luas 
terhadap perpustakaan hadits yang penuh dengan syarah-syarah hadits, 
buku-buku mengenai rijaal (para perawi), jarh dan ta’diil baik yang telah 
dicetak atau yang masih berupa manuskrip, yang banyak beredar atau yang 
jarang. Oleh karenanya, sangat sedikit sekali tulisan-tulisan yang 
mengangkat tema tersebut meskipun orang-orang yang berkecimpung 
dalam bidang ilmu hadits memiliki obsesi yang sangat tinggi mengupas 
tuntas tema tersebut. Terjadinya berbagai nubuat  tersebut –meskipun 
sangat banyak dan terperinci- merupakan salah satu bukti atas kebenaran 
kenabian dan kerasulan Muhammad SAW 

Saya sangat merasa terkejut dan gembira ketika melihat thesis karya 
Muhammad Waliyullah Abdurrahman An-Nadawi yang saya mengenalnya 
sejak ia menjadi mahasiswa di Universitas Nadwah al-‘Ulamaa’. Saya tidak 
mengira –demikian juga guru-gurunya- bahwa ia memiliki obsesi yang 
sangat tinggi sehingga ia membahas tema yang sangat detail yang sangat 
besar pertanggungjawabannya dalam thesis yang ia tulis untuk meraih 
gelar master di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Saya sangat kagum karena 
thesis itu bersifat komprehensif memuat seratus delapan puluh delapan 
nubuat  Rasulullah SAW. Di antara nubuat-nubuat  tersebut ada yang 
berkaitan dengan para sahabat, para tabiin dan orang-orang setelah 
mereka yang hidup sesudah masa para sahabat. Di antara nubuat-nubuat  
tersebut ada yang memiliki dasar dan isyarat-isyarat dalam buku-buku 
para ahli hadits dan para pensyarah hadits terdahulu, tetapi perlu 
dilakukan takhrij dan naqd (kritik) terhadap sanad dan matan hadits yang 
berkaitan dengan nubuat-nubuat  itu. Perlu juga dilakukan perbandingan 
antara berbagai redaksi hadits dari berbagai jalur. Di antara nubuat-nubuat  
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tersebut terdapat beberapa nubuat  yang bersifat maknawi (abstrak) yang 
berkaitan dengan berbagai masa, berbagai generasi, masyarakat islam, 
perubahan moral dan tingkah laku juga berkaitan dengan kemajuan zaman 
sehingga penulis harus memiliki pengetahuan yang luas terhadap sejarah 
Islam dalam berbagai masa dan generasi untuk menetapkan terbuktinya 
nubuat-nubuat  itu. 

Kemudian memuat nubuat-nubuat  Rasulullah SAW yang belum terjadi. 
Nubuat-nubuat  ini lebih detail daripada nubuat-nubuat  sebelumnya. Di 
antaranya terdapat beberapa nubuat yang menjadi objek kajian para 
penulis di zaman sekarang dan zaman-zaman berikutnya. Dalam hal ini 
penulis memerlukan wawasan yang lebih luas terhadap berbagai adat baru 
yang muncul, berbagai tradisi yang langka, perubahan dan penyelewengan 
yang terjadi dalam masalah agama serta ketundukan terhadap dasar-dasar 
dan contoh-contoh yang tidak islami. Penulis juga harus memiliki 
pengetahuan terhadap berbagai indikasi terbuktinya nubuat-nubuat  itu. 

Tulisan yang membahas tema ini sangat diperlukan karena pada zaman 
sekarang ini telah muncul berbagai bukti ilmiah atas kebenaran nubuat-
nubuat  Rasulullah SAW Berbagai sumber historisnya dapat diperoleh dan 
berbagai proses pendeteksian dapat dilakukan. Oleh karena itu, tulisan ini 
datang pada waktu dan tempat yang tepat. 

Saya rasa saya tidak perlu menutupi sebuah fakta, yaitu bahwa tulisan 
ini adalah karya akademis yang dipersembahkan oleh seorang mahasiswa 
yang berusia muda. Ia bukan warga negara Arab. Ia berasal dari keluarga 
yang berprofesi sebagai pedagang yang agamis, berakidah benar, berakhlak 
mulia, memiliki komitmen keagamaan selalu berkomunikasi dengan para 
ulama dan guru-guru yang shalih. Saya mengucapkan selamat kepada 
penulis, keluarganya, negeri tempat tinggalnya. Yang akhir, bukan yang 
terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Al-Azhar, 
Fakultas Ushuluddin, pembimbing thesis, Prof. Dr. Muhammad Mubarak 
As-Sayyid yang telah membantunya memilih tema yang sangat besar dan 
sangat berharga ini, yang telah membimbingnya dengan baik, yang telah 
memberikan semangat kepadanya, menerima dan memberikan penilaian 
terhadap thesisnya. 
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Pengantar 

Oleh: Prof. Dr. Ahmad Umar Hasyim 

(Wakil Rektor Universitas al-Azhar, Mesir) 

 

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan 
kesejahteraan semoga tercurahkan kepada Rasul termulia, Nabi 
Muhammad keluarga dan para sahabatnya. 

Junjungan kita, Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang sangat besar 
dan mulia yang telah dijelaskan oleh Al-Qur’an dan Sunnah yang shahih 
agar manusia dapat mengetahui kedudukan beliau lalu menghormati 
beliau dengan sebenar-benar penghormatan. Cukuplah baginya pujian dari 
Tuhan-Nya dalam firman-Nya,  

y7 ¯ΡÎ)uρ 4’ n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠ Ïàtã ∩⊆∪     

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." 
(QS. Al-Qalam (68):4) 

Allah SWT memerintahkan kita melaksanakan ajaran yang dibawa 
beliau dan meninggalkan segala hal yang dilarangnya dalam firman-Nya, 

!$ tΒ uρ ãΝä39s?# u™ ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çµ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4   

 "Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan 
apa saja yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." (QS. Al-
Hasyr (59):7) 

Oleh karena itu, Sunnah Nabi SAW memiliki kedudukan tinggi dalam 
syariat Islam. Salah satu aspek yang sangat penting yang terdapat dalam 
Sunnah Nabi adalah aspek yang terdapat dalam thesis yang sangat berharga 
ini yang ditulis oleh murid kami, penulis yang sangat rajin, Syaikh 
Muhammad Waliyullah Abdurrahman An-Nadawi dengan judul 
“Nubuuaat ar-Rasuul Shallallaah ‘Alaih Wa Sallam Maa Tahaqqaqa Minhaa 
Wa Maa Yatahaqqaq.” 

Penulis telah mengumpulkan berbagai nubuat  Rasulullah SAW dengan 
metode ilmiah dan sistematis, merujuk pada berbagai referensi yang 
original dan sangat penting berkaitan dengan tema yang sangat penting ini. 
Dalam tesisnya ini penulis memuat berbagai nubuat  Rasulullah SAW yang 
berkaitan dengan para sahabat atau berkaitan dengan masa mereka, 
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berkaitan dengan para tabiin dan generasi setelah mereka atau berkaitan 
dengan generasi setelah masa sahabat. 

Dalam thesis ini,  penulis juga memuat secara khusus berbagai nubuat  
Rasulullah SAW yang belum terjadi, seperti nubuat  Rasulullah SAW 
mengenai muculnya Imam Mahdi, mengenai kaum muslimin yang akan 
memerangi kaum Yahudi, mengenai suatu pasukan yang terkalahkan di 
Baidaa’ dan nubuat-nubuat  lainnya. Penulis telah mencurahkan segala 
upaya yang patut diucapkan terima kasih dalam tema yang sangat penting 
ini. 

Semoga Allah SWT menjadikan ilmunya bermanfaat bagi kita, memberi 
taufik kepadanya dan kepada kita semua untuk dapat berkhidmat kepada 
Islam dan Sunnah Nabi SAW. Hanya Allah SWT pemberi taufik. 
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 Ucapan Terima Kasih 

Saya berusaha mengungkapkan, tetapi saya tidak mendapatkan kata-
kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada 
pembimbing yang sangat mulia yang sangat berjasa kepada saya. Ia bagi 
saya bagaikan seorang ayah yang menjadi rujukan saya dalam berbagai 
persoalan keilmuan, tempat saya meminta petunjuk dalam berbagai 
masalah akhlak, yang menunjuki saya dalam simpang siur pengetahuan, 
yaitu guruku yang mulia, juga guru bagi guru-guruku yang lain, Abul 
Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi semoga Allah SWT selalu memeliharanya 
dan memberikan usia yang panjang kepadanya. 

Saya juga menyampaikan ungkapan terima kasih dan penghargaan 
kepada Prof. Dr. Ahmad Umar Hasyim, wakil rektor universitas Al-Azhar -
semoga Allah SWT selalu memeliharanya- atas perhatiannya terhadap tema 
thesis saya ini, atas motivasinya kepada saya dan atas kemurahannya 
menuliskan kata pengantar yang sangat berharga yang menghiasi buku ini. 

Saya juga menyampaikan ungkapan terima kasih dan penghargaan 
kepada Prof. Dr. Muhammad Mubarak As-Sayyid, guru besar jurusan 
Hadits, Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar –semoga Allah SWT 
selalu memeliharanya- atas kesediannya membantu saya dalam penulisan 
buku ini dengan memberikan arahan-arahan yang sangat berharga dan 
petunjuk-petunjuk yang benar sehingga buku ini terbit dengan bentuk  
yang sempurna. 

Saya juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Prof. Dr. Al-
Husaini Muhammad Abu Farhah, ketua jurusan Tafsir Kulliyyah al-Banaat 
al-Islaamiyyah Universitas Al-Azhar –semoga Allah SWT selalu 
memeliharanya- dan Prof. Dr. Baha Muhammad asy-Syahid, asisten 
professor jurusan Hadits Fakultas Ushuludin Universitas Al-Azhar –semoga 
Allah SWT selalu memeliharanya atas kesediaan mereka memperbaiki 
thesis ini dan mendiskusikannya. 

Saya juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada paman saya, 
Syaikh Muhammad Nur Abdul Qadir Nur Wali dan kepada saudara saya 
Hamid Ahmad Al-Qamshani –semoga Allah SWT selalu memelihara 
mereka- atas dukungan dan motivasi yang telah mereka berikan kepada 
saya dalam setiap langkah dan kesempatan. 

Kepada mereka semua dan kepada setiap orang yang membantu saya 
dalam penulisan tasis ini atau yang memberikan andil dalam menuntaskan 
tugas ini, saya sampaikan ungkapan terima kasih dan penghargaan. Saya 
memohon kepada Allah SWT Yang Maha Tinggi dan Mahakuasa agar 
senantiasa memelihara dan memanjangkan usia mereka, agar selalu 
memberikan keberkahan kepada saya semasa hidup mereka, dan semoga 
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Allah SWT menjadikan mereka bermanfaat bagi agama Islam dan kaum 
muslimin. Aamiin Yaa Rabb al-‘Aalamiin.  
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Mukaddimah 

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. rahmat dan 
kesejahteraan semoga selalu tercurahkan kepada rasul-Nya yang mulia, 
junjungan kita Nabi Muhammad bin Abdullah yang terpercaya, juga 
semoga selalu tercurahkan kepada keluarga, para sahabatnya dan orang-
orang yang mengikuti mereka sampai hari pembalasan. 

Allah SWT telah memberikan kemurahan kepada saya dengan 
memberikan rasa cinta yang sangat besar kepada saya dalam mempelajari 
buku-buku sirah Rasulullah SAW, terutama bab peperangan-peperangan 
dan bab mukjizat-mukjizat Nabi SAW Rasa cinta itu semakin tumbuh subur 
seiring dengan bergantinya hari. Takdir berkehendak saya memasuki masa 
kuliah dan menjadi seorang mahasiswa pada jurusan hadits, seakan diriku 
telah berhasil memperoleh apa ia cari. Pada setiap kesempatan ketika saya 
menjadi mahasiswa, saya sangat berantusias mempelajari bab Al-
Maaghaazii (peperangan-peperangan Rasulullah SAW) dan bab ‘Alaamaat 
an-Nubuwwah (Tanda-tanda Kenabian) yang terdapat dalam berbagai 
buku hadits. 

Ketika saya menjadi mahasiswa pada masa kuliah saya tertarik pada 
pemikiran menggabungkan berbagai mukjizat Rasulullah SAW dalam 
bahasa lokal India –bahasa Urdu-. Tetapi saya tidak berhasil mewujudkan 
keinginan saya tersebut karena tema yang sangat besar dan sedikitnya 
strategi yang saya miliki. Kemudian saya sibuk melaksanakan tugas-tugas 
perkuliahan sehingga saya melupakan tema tersebut. 

Kemudian ketika Allah SWT memberikan kemurahan kepada saya 
belajar di Universitas Al-Azhar pada program pasca sarjana terjadi suatu 
hal kebetulan yang sangat membahagiakan saya, yaitu Prof. Dr. Abdul 
Muhdi Abdul Qadir, asisten professor pada Fakultas Ushuludin Kairo 
memberikan beberapa hadits Nabi SAW untuk ditakhrij dan diteliti sebagai 
penelitian kuatitatif diploma dua. Hadits-hadits itu –jumlahnya sebanyak 
dua puluh hadits lebih- berkaitan dengan nubuat-nubuat  Rasulullah SAW. 
Hal ini membangkitkan obsesi lama yang terpendam. Oleh karena itu, 
ketika datang kesempatan untuk mendaftarkan judul thesis saya 
menetapkan bahwa judul thesis saya adalah “Nubuuaat ar-Rasuul 
Shallallaah ‘Alaih Wa Sallam Maa Tahaqqaqa Minhaa Wa Maa 
Yatahaqqaq” (Nubuat-nubuat  Rasulullah SAW Yang Telah Terjadi dan 
Yang Akan Terjadi) agar saya merasa bahagia mengumpulkan berbagai 
nubuat  Rasulullah SAW yang tersebar dalam buku-buku hadits pada satu 
tempat. Semoga dengan demikian saya dapat berkhidmat kepada agama 
Islam, kaum muslimin dan Sunnah Nabi SAW. 
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1. Macam-macam Bukti Kenabian  

Bukti-bukti kenabian merupakan suatu hal yang sangat penting di 
antara berbagai hal yang berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW karena 
bukti-bukti kenabian itu menunjukkan kedudukan agung Rasulullah SAW 
dan kebenaran risalahnya. Bukti-bukti kenabian terbagi menjadi dua 
bagian, yaitu yang bersifat maknawi dan yang bersifat inderawi. 

Mengenai bukti-bukti kenabian yang bersifat maknawi,  Al-Qur’an 
merupakan bukti kenabian terbesar yang bersifat maknawi. Al-Qur’an 
adalah mukjizat Rasulullah SAW yang kekal dan yang berbicara yang 
mengalahkan semua manusia. Allah SWT berfirman,  

≅ è% È⎦È⌡©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§ΡM}$# ⎯Éf ø9$#uρ #’n?tã β r& (#θ è?ù'tƒ È≅ ÷VÏϑ Î/ #x‹≈ yδ Èβ#u™öà)ø9$# Ÿω 
tβθ è?ù'tƒ ⎯Ï& Î#÷WÏϑ Î/ öθ s9uρ šχ% x. öΝåκÝÕ÷è t/ <Ù ÷èt7Ï9 #ZÎγ sß ∩∇∇∪     

“Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk 
membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat 
membuat yang serupa dengan Dia, sekalipun sebagian mereka 
menjadi pembantu bagi sebagian yang lain."1  

Akhlak-akhlak mulia, sifat-sifat terpuji, dan nubuat-nubuat  Rasulullah 
SAW juga merupakan bukti-bukti kenabian yang bersifat maknawi.       

Sedangkan mengenai bukti-bukti kenabian yang bersifat inderawi, di 
antaranya ada yang berkaitan dengan manusia seperti meyembuhkan 
orang yang menderita sakit dan terkabulkannya doa. Ada yang berkaitan 
dengan binatang seperti serigala yang dapat berbicara dan bersaksi, unta 
liar yang menjadi jinak terhadap Rasulullah SAW dan mengadu kepada 
beliau. Ada juga yang berkaitan dengan benda-benda mati seperti 
memperbanyak makanan, keluarnya air dan terbelahnya bulan. 

2. Buku-buku yang Khusus Membahas Bukti-bukti 
Kenabian 

Bukti-bukti kenabian merupakan hal yang sangat penting yang dapat 
menambahkan bashirah, keimanan dan keyakinan seorang mukmin maka 
bukti-bukti kenabian menjadi perhatian banyak ulama. Amat sedikit buku 
hadits yang tidak mencantumkan bukti-bukti kenabian sebagian saja atau 
seluruhnya. Di antara ulama ada yang mengkhususkan bukti-bukti 
kenabian dan menyusunnya dalam satu buku. Di antara buku-buku yang 
khusus membahas bukti-bukti kenabian adalah sebagai berikut: 

 

                                                      
1 Surat al-Israa, ayat:88.  
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1. Dalaa-il an-Nubuwwah (Bukti-bukti Kenabian) karya Imam Abu 
Bakar Ja’far bin Muhammad Ibnul Hasan Al-Faryabi, wafat tahun 
301 H. 

2. Dalaa-il an-Nubuwwah karya Imam Abu Nu’aim Ahmad bin 
Abdullah Al-Ashbahani, wafat tahun 430 H. 

3. A’laam an-Nubuwwah (Tanda-tanda Kenabian) karya Imam Abul 
Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, wafat tahun 450 H. 

4. Dalaa-il an-Nubuwwah karya Imam Abu Bakar Ahmad Ibnul 
Husain Al-Baihaqi, wafat tahun 458 H. 

5. Al-Khashaa-ish al-Kubraa (Bukti-bukti Kenabian yang Terbesar) 
karya Al-Hafizh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, 
wafat tahun 911 H. 

Saya akan memberikan keterangan singkat mengenai masing-masing 
buku dan pengarangnya. 

Dalaa-il an-Nubuwwah karya Al-Faryabi 

Pengarangnya adalah Al-Imam Al-Hafizh Ats-Tsabt Ja’far bin 
Muhammad Ibnul Hasan Ibnul Mustafadh Al-Faryabi. Ia adalah salah 
seorang ulama yang telah mengembara ke berbagai negeri di timur dan di 
barat, telah berguru kepada banyak ulama. Ia pernah menjadi hakim di 
Dainur. Telah mengarang sangat banyak buku yang bermanfaat di 
antaranya adalah buku Ahkaam al-‘Iidain (Hukum-hukum Hari Raya), 
Shifaat al-Munaafiqiin (Sifat Orang-orang Munafik), Al-Qadar (Takdir) 
dan lain-lain. 

Guru-gurunya adalah Ishak bin Rahawih, Utsman bin Abi Syaibah ‘Amr 
bin Ali Al-Fallas dan lain-lain. Di antara murid-muridnya adalah Al-Hasan 
bin Abdurrahman Ar-Ramahramzi, Sulaiman Ath-Thabrani, Ibnu ‘Adi dan 
lain-lain. 

Al-Faryabi wafat pada malam rabu tanggal 4 Muharram tahun 301H. 
Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan keridhaan-Nya kepadanya2. 

Bukunya ini adalah buku yang ringkas. Dengan sanad-sanadnya sendiri 
Al-Faryabi menyebutkan hadits-hadits yang berkaitan  dengan mukjizat 
Nabi SAW yang bersifat inderawi. Metode yang ia gunakan dalam 
mengarang buku itu adalah membuat judul bab, lalu ia menulis di 
bawahnya hadits-hadits yang berkaitan dengan judul itu. Jumlah hadits-
hadits yang tercantum dalam bukunya adalah sebanyak lima puluh tiga 
hadits. Bukunya itu ditahqiq (diteliti) oleh Ustadz ‘Amir Hasan Shabri, 
dicetak oleh penerbit Daar Hiraa’. 

 
                                                      

2  Beberapa rujukan mengenai riwayat hidupnya adalah, Taariikh Baghdaad karya Khatib Al-Baghdadi 
7/199, Siyar A’laam an-Nubalaa’ karya Adz-Dzahabi 14/96, Tadzkirah al-Huffaazh karya Adz-
Dzahabi 2/292, Thabaqaat Al-Huffazh karya As-Suyuti hal. 305 dan Syadzaraat adz-Dzahab karya 
Ibnul Imad 2/235.              
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Dalaa-il an-Nubuwwah karya Abu Nu’aim Al-Ashbahani                                   

Pengarangnya adalah Al-Imam Al-Hafizh Taaj al-Muhadditsiin Abu 
Nu’aim Ahmad bin Abdullah bin Ahmad Al-Ashbahani. Ia telah 
meriwayatkan hadits-hadits dari Ibnu Faris, Al-‘Assal, Abu Bakar Al-
Khallad dan para ulama ahli hadits lainnya yang setingkat dengan mereka 
di Irak, Hijaz dan Khurasan. Ia memiliki sanad-sanad yang tinggi 
derajatnya, hapalan yang kuat, menguasai ilmu hadits. Ia banyak 
mengarang buku-buku besar yang terkenal di antaranya adalah Hilyah al-
Auliyaa -ini adalah bukunya yang paling populer-, Al-Mustakhraj ‘Alaa 
Shahiih al-Bukhaari, Al-Mustakhraj ‘Alaa Shahiih Muslim, Ma’rifah ash-
Shahabah, Tariikh Ashbahaan dan buku-buku lainnya. Ibnul Imad berkata,  
“Ketika buku Hilyah al-Auliyaa’ telah dikarang, orang-orang membawanya 
ke Naisabur lalu buku itu dijual seharga empat ratus dinar. 

Ia wafat pada bulan Shafar 430 H di Ashbahan dengan usia 94 tahun. 
Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan keridhaan-Nya kepadanya3. 

Bukunya ini memuat tiga puluh satu fasal. Pada tujuh fasal pertama ia 
menyebutkan keutaman Rasulullah SAW dan kedudukannya, penyebutan 
namanya di kitab-kitab sebelum Al-Qur’an, para dukun yang meramalkan 
diutusnya Rasulullah SAW, berita mengenai kenabian beliau yang didengar 
dari jin dan rongga berhala-berhala. Kemudian, pada fasal-fasal berikutnya 
ia menyebutkan mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW sesuai dengan urutan 
waktu, dimulai dari saat pernikahan Ibunya, Aminah, saat Rasulullah SAW 
tumbuh menjadi dewasa, saat Rasulullah SAW telah diutus sampai 
mukjizat-mukjizat yang terjadi setelah beliau hijrah. Kemudian, pada fasal-
fasal berikutnya ia menyebutkan berbagai bukti kenabian dan mujizat baik 
yang bersifat maknawi atau yang bersifat inderawi. 

Metode yang ia terapkan dalam menyusun buku itu adalah membuat 
suatu fasal lalu menyebutkan judulnya, kemudian dengan sanad-sanadnya 
sendiri ia menyebutkan berbagai hadits. Ia berusaha menggabungkan 
berbagai jalur dan riwayat.  Hadits-hadits yang termuat dalam bukunya 
adalah sebanyak empat ratus enam puluh enam hadits. 

Pertama kali bukunya diterbitkan di India oleh Daairah al-Ma’aarif 
pada tahun 1320 Hadits, kemudian diterbitkan oleh Daar an-Nafaais Berut 
dengan ditahqiq oleh Dr. Muhammad Rawaas Qal’aji dan Abdul Barr 
Abbas. 

A’laam an-Nubuwwah karya Al-Mawardi   

Pengarangnya adalah Al-Imam Al-‘Allamah Qadhi al-Qudhaah Abul 
Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bashri Asy-Syafi’i Al-Mawardi. Ia 
adalah salah satu pemuka ahli fiqih madzhab Syafi’i, imam dalam masalah 
fiqih dan ushul fiqih dan menguasai bahasa Arab. Ia menjadi hakim di 

                                                      
3  Beberapa rujukan mengani riwayat hidupnya adalah Wafayaat al-A’yaan karya Ibnu Khalkan 1/91, 

Thabaqaat asy-Syaafi’iyyah karya As-Subki 4/18, Tadzkirah al-Huffazh karya Adz-Dzahabi 3/1092, 
Al-Bidaayah Wa an-Nihaayah karya Ibnu  Katsir 12/44, Thabaqaat al-Huffazh karya As-Suyuti 
hal.423, Syadzaraat adz-Dzahab karya Ibnul Imad 3/345.                     
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Dainur kemudian menetap di Baghdad dan mengarang banyak buku yang 
bermanfaat di antaranya adalah Al-Haawi, Al-Iqnaa’, Adab ad-Dunyaa Wa 
ad-Diin dan Tafsiir Al-Qur’aan al-Kariim. 

Beliau wafat pada bulan Rabiul Awwal tahun 450 H dengan usia 86 
tahun. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan keridhaan-Nya 
kepadanya.4  

Bukunya ini adalah buku yang ringkas. Dalam buku itu Al-Mawardi 
mengumpulkan berbagai mukjizat Rasulullah SAW baik yang bersifat 
maknawi atau  yang bersifat inderawi. Ia membagi buku itu menjadi dua 
puluh satu bab. Enam bab pertama membahas penetapan kenabian 
berdasarkan tanda-tanda dan bukti-buktinya. Kemudian pada bab-bab 
berikutnya ia menyebutkan berbagai mukjizat dan bukti-bukti kenabian 
Rasulullah SAW Metode yang ia terapkan dalam menulis buku itu adalah 
membuat judul-judul bab kemudian menyebutkan hadits-hadits. Ia 
membedakan antara berbagai pembahasan hadits dengan perkataannya 
“Wa min a’laamihi shallaa al-laahu ‘alai wa sallam” (Di antara tanda-
tanda kenabian Rasulullah saw adalah ...) atau dengan perkataanya “Wa 
min aayaatihi shallaa al-laahu ‘alai wa sallam” (Di antara tanda-tanda 
kenabian Rasulullah saw adalah ...). Ia sering tidak menyebutkan sanad-
sanad hadits hingga perawi yang tertinggi. Bukunya ini dicetak oleh Daar 
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Berut. 

Dalaa-il an-Nubuwwah karya Al-Baihaqi 

Pengarangnya adalah Al-Imam Al-‘Ilm Al-Hafizh Al-Kabiir Al-Faqiih 
Asy-Syafi’i Abu Bakar Ahmad Ibnul Husain bin Ali Al-Khasrujardi. Ia telah 
berangkat menuntut ilmu ke negeri Iraq, Jibaal dan Hijaz, berguru dengan 
Al-Hakim untuk beberapa lama. Ia memiliki keahlian dan hapalan yang 
kuat. Ilmunya diberkahi oleh Allah SWT karena niatnya yang baik dan 
pemahamannya yang kuat. Ia adalah orang yang pertama kali 
menghimpun nash-nash (teks-teks) Imam Syafi’i –semoga Allah SWT 
mencurahkan rahmat kepadanya- dalam sepuluh jilid. Ia telah mengarang 
banyak buku, di antaranya adalah As-Sunan al-Kubraa, As-Sunan ash-
Shughraa, Syu’ab al-Iimaan, Al-Asmaa Wa ash-Shifaat, Al-Madkhal, Al-
Ma’rifah dan buku-buku lainnya yang jumlahnya hampir mencapai seribu 
juz. 

Ia wafat pada tanggal 10 bulan Jumadal Ula tahun 458 H di Naisabur 
dengan usia tujuh puluh empat tahun. Jenazahnya dibawa ke Baihaq di 
dalam peti. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan keridhaan-Nya 
kepadanya5. 

 
                                                      

4 Beberapa rujukan mengenai riwayat hidupnya adalah Taariikh Baghdaad 3/285, Wafayaat al-A’yaan 
3/282, Al-Muntazhim karya Ibnul Jauzi 8/199, Al-Bidaayah Wa an-Nihaayah 12/80 dan 
Syadzaraat adz-Dzahab 3/285.           

5 Beberapa rujukan berkenaan dengan riwayat hidupnya adalah Wafayaat al-A’yaan 1/75, Al-
Muntazhim 8/242, Thabaqaat asy-Syaafi’iyyah 4/8, Tadzkirah al-Huffazh 3/1132, Thabaqaat al-
Huffazh hal. 432 dan Syadzaraat adz-Dzahab 3/304.              



 

188 Ramalan Rasulullah – yang sudah terjadi dan yang belum terjadi ________________________________  24

Bukunya ini adalah buku terpenting yang membahas bukti-bukti 
kenabian, paling lengkap dan paling besar manfaatnya. Dalam bukunya ini 
Al-Baihaqi menghimpun berbagai mukjizat dan bukti kenabian Rasulullah 
SAW sesuai dengan metode penulisan Sirah dimulai dari saat kelahiran di 
akhiri dengan haji wada’. Kemudian ia menyebutkan mukjizat-mukjizat 
lain yang belum disebutkan. Kemudian ia menyusun beberapa bab yang 
membahas nubuat-nubuat Rasulullah SAW secara khusus. Kemudian ia 
mengakhiri bukunya dengan menyebutkan beberapa bukti kenabian yang 
terjadi pada saat Rasulullah SAW sakit dan wafat. 

Metode yang ia gunakan dalam menulis buku itu adalah pertama kali ia 
menyebutkan judul “Jammaa’u abwaab ...” (Gabungan Bab-bab ...). 
Kemudian ia menyebutkan berbagai bab di bawahnya. Dalam setiap bab ia 
menyebutkan hadits-hadits Rasulullah SAW yang berkaitan dengan bab itu. 
Dalam hal itu ia berusaha menggabungkan berbagai jalur dan riwayat. 

Bukunya ini telah dicetak dalam tujuh jilid dan di-tahqiq (diteliti) oleh 
Dr. Abdul Mu’thi Al-Qal’aji, dicetak oleh Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah Berut. 

Al-Khashaa-ish al-Kubraa karya As-Suyuti 

Pengarangnya adalah Al-Imam Al-Hafizh Jalaluddin Abul Fadhl 
Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hudhairi As-Suyuti. Ia 
tumbuh besar di Taima, hapal Al-Qur’an, berangkat ke negeri Syam dan 
Hijaz dalam rangka menuntut ilmu. Para ulama besar dari berbagai kota 
yang sezaman dengannya telah memberikan ijazah kepadanya. Ia memiliki 
pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu dan menguasai tujuh bidang 
ilmu, yaitu Tafsir, Hadits, Fiqih, Nahwu, Ma’aani, Bayan dan Badi’. Ia telah 
mengarang banyak buku yang sangat berharga dan bermanfaat lebih dari 
lima ratus buku di antaranya Ad-Durr al-Mantsuur Fii at-Tafsiir Bi al-
Ma’tsuur, Al-Ithqaan Fii ‘Uluum al-Qur’aan, Tanwiir al-Hawaalik Fii 
Muwaththa’ Maalik, Thabaqaat al-Huffaazh, Al-Jaami’ ash-Shagiir, Jam’ul 
Jawaami’ dan buku-buku lainnya. 

Ia wafat pada malam jum’at tanggal 19 bulan Jumadal Ula tahun 911 
H, dikuburkan di Hausy Qushun di luar Baab al-Quraafah kota Kairo. 
Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan keridhaan-Nya kepadanya6. 

Dalam kitab (Al-Khashaa-ish alkubraa) ini As-Suyuti menghimpun 
hadits-hadits yang menjelaskan berbagai keistimewaan Rasulullah SAW Ia 
berusaha mencantumkan semua hadits yang menjelaskan keistimewaan 
Rasulullah SAW dan ia telah berhasil melakukannya.  

Metode yang ia gunakan dalam menulis buku ini adalah membuat 
judul-judul untuk berbagai pembahasan kemudian ia menyebutkan hadits-
hadits yang menjelaskan judul-judul tersebut. Ia tidak menyebutkan sanad-
sanad hadits. Ia hanya menyebutkan perawi tertinggi lalu menisbatkan 

                                                      
6 Beberapa rujukan riwayat hidupnya adalah Adh-Dhau-u al-Laami’ karya As-Sakhawi 4/65 , Husnul 

Muhaadharah karya As-Suyuti 1/335, Taariikh an-Nuur as-Saafir karya Al-‘Idrusi hal. 51 dan 
Syadzaraat adz-Dzahab 8/51.          
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hadits-hadits kepada para imam yang mentakhrijnya (meriwayatkannya). 
Bukunya ini telah dicetak berulang kali. Terakhir buku itu terbit dengan 
cetakan baru yang telah ditahqiq untuk pertama kalinya oleh Dr. 
Muhammad Khalil Haras, dicetak oleh Daar al-Kutub al-Hadiitsah Kairo. 

3. Urgensi Nubuat-nubuat  Rasulullah saw 

Nubuat-nubuat  Rasulullah SAW –yaitu pemberitahuan yang 
disampaikan beliau berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi sebelum ia 
terjadi- merupakan satu bagian yang sangat penting dari bukti-bukti 
kenabian. Nubuat-nubuat  beliau memiliki urgensi yang tinggi karena 
mengandung tantangan terhadap akal seluruh manusia dan nubuat-nubuat  
beliau juga merupakan suatu hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal, 
tidak dapat di ketahui dengan nubuat manusia tetapi hanya dapat di 
ketahui dengan pemberitahuan dari Allah SWT Yang Maha Mengetahui 
melalui Wahyunya,  

ãΝÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# Ÿξ sù ãÎγ ôàãƒ 4’ n?tã ÿ⎯Ïµ Î7øŠxî #´‰tnr& ∩⊄∉∪   ω Î) Ç⎯tΒ 4© |Ós?ö‘ $# ⎯ÏΒ 5Αθ ß™ §‘ 

…çµ ¯ΡÎ* sù à7 è=ó¡o„ .⎯ÏΒ È⎦ ÷⎫t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ô⎯ÏΒ uρ ⎯Ïµ Ïù= yz #Y‰|¹ u‘ ∩⊄∠∪     

“(Dia adalah Tuhan) yang mengetahui yang ghaib, Maka dia tidak 
memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu. Kecuali 
kepada Rasul yang diridhai-Nya, Maka Sesungguhnya dia 
mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di 
belakangnya.”7 

Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada umatnya segala sesuatu 
yang akan terjadi. Telah diriwayatkan bahwa Khudzaifah ra. berkata,  

“Pada suatu saat Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami, 
dalam khutbahnya beliau memberitahukan segala hal yang akan 
terjadi selain waktu terjadinya kiamat. Sungguh aku telah 
menyaksikan sesuatu yang diberitakan Rasulullah SAW yang 
sebelumnya aku lupa lalu aku mengenalnya seperti seorang laki-laki 
mengenal kembali laki-laki lain yang telah lama pergi.”8 

Al-Hafizh Ibnu Hajar –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat 
kepadanya- berkata, “Perkataan Khudzaifah itu memberikan kesan bahwa 
dalam satu kesempatan Rasulullah SAW memberitahukan berbagai keadaan 
makhluk sejak awal mula sampai mereka mati dan dibangkitkan. 
Pemberitahuan beliau itu mencakup awal kejadian makhluk, kehidupannya 

                                                      
7 Surat al-Jinn, ayat 26 dan 27.   
8 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiihnya 82 -  kitaab al-qadar 4  -  bab  “wa kaana amrullaahi 

qadaran maqduuraa” 11/494 (hadits 6604), Muslim dalam Shahiihnya 52 – kitaab al-fitan wa 
asyraath as-saa’ah  6 – bab ikhbaar an-nabiy shallallaahu ‘alaih wa sallam fii maa yakuunu ilaa 
qiyaam as-saa’ah 4/2217 (hadits 2891), Abu Dawud dalam Sunan-nya, Kitaab al-fitan wa al-
malaahim , 1 – Bab dzikr al-fitan wa dalaa-ilihaa 4/442 (hadits 4240).                
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dan tempat kembalinya. Penyampaian berbagai hal tersebut dalam satu 
pertemuan merupakan hal yang luar biasa dan sangat besar.”9  

4. Metode Penulisan yang Saya Gunakan 

Dalam menulis tesis ini saya menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Saya mengumpulkan berbagai nubuat  Nabi SAW dari buku-buku 
hadits, buku-buku sirah dan buku-buku Maghaazii (peperangan-
peperangan) yang dapat saya temukan. 

2. Setiap nubuat  saya jadikan judul. 

3. Saya mengumpulkan berbagai redaksi hadits dan berbagai jalurnya 
yang berbeda-beda yang berkaitan dengan suatu nubuat Rasulullah 
SAW 

4. Dari berbagai redaksi tersebut saya memilih satu redaksi yang singkat 
dan bermakna luas baik redaksi itu berasal dari Shahiih al-Bukhaarii, 
Shahiih Muslim atau kitab-kitab Sunan, Sirah dan Maghazi selain 
Shahiih al-Bukhaarii dan Shahiih Muslim.  

5. Saya menyebutkan redaksi yang singkat padat itu di bawah masing-
masing judul. 

6. Saya menyebutkan sanad redaksi tersebut dengan tidak bermaksud 
bahwa saya hanya terikat dengan sanad itu atau dengan sahabat yang 
meriwayatkan hadits dengan redaksi tersebut. Saya menyebutkannya 
agar manfaat buku ini menjadi lebih sempurna. 

7. Saya men-takhrij hadits-hadits dari berbagai sumber yang kuat. 

8. Saya membandingkan antara berbagai redaksi hadits yang berasal dari 
jalur yang berbeda dan redaksi hadits yang telah disebutkan di 
atasnya. 

9. Untuk memperingkas pembahasan, ketika mengadakan perbandingan 
saya sering menggunakan kata bimitslihi (serupa dengannya) untuk 
redaksi-redaksi yang mirip dan kata binahwihi (hampir serupa) untuk 
redaksi-redaksi yang tidak mirip. 

10. Ketika melakukan perbandingan, perhatian saya hanya terfokus pada 
berbagai redaksi hadits yang mengandung tema nubuat Rasulullah 
SAW saja tanpa memperhatikan hadits-hadits lainnya. 

11. Apabila sebuah hadits hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat saja 
maka saya menyebutkan takhrij-nya. Apabila hadits itu diriwayatkan 
oleh banyak sahabat, sebelum men-takhrij saya menyebutkan nama-
nama para sahabat atau kunyah (panggilan) mereka, kemudian di 
bawah nama masing-masing sahabat saya menyebutkan nama imam 
yang men-takhrij (meriwayatkan) haditsnya. 

                                                      
9 Fath al-Baarii Syarh Shahiih al-Bukhaarii karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani 6/291.        
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12. Ketika men-Takhrij Haditsdari kitab yang enam, Muwaththa’ Imam 
Malik dan Sunan ad-Darimi saya saya menyebutkan nama kitab, bab, 
nomor juz, halaman dan nomor hadits. Sedangkan ketika saya men-
Takhrij Haditsdari kitab-kitab yang lainnya saya hanya menyebutkan 
nomor juz, halaman dan nomor hadits jika ada. 

13. Ketika men-Takhrij Haditsdari berbagai referensi yang memuat 
komentar para imam, saya menyebutkan komentar setelah men-
takhrij masing-masing hadits. Seperti komentar Al-Mundziri terhadap 
diamnya Abu Dawud, komentar Al-Bushairi terhadap tambahan-
tambahan Ibnu Majah, komentar Adz-Dzahabi terhadap Hakim, 
komentar Al-Haitsami terhadap tambahan-tambahan Thabrani dalam 
kitab Mu’jam-nya yang tiga, komentar Al-Haitsami terhadap 
tambahan-tambahan Al-Bazzar, Ahmad dan Abu Ya’la dalam 
Musnad-Musnad mereka dan komentar Ibnu Iraq terhadap Ibnul 
Jauzi dalam kitab Maudhuu’aat-nya. 

14. Berbagai referensi yang sulit saya temukan sebab referensi-referensi 
tersebut hanya berbentuk manuskrip atau telah hilang, saya 
berpegang pada referensi-referensi atau buku-buku pengganti 
referensi-referensi tersebuat. Ketika saya men-Takhrij Haditsdari 
Musnad Al-Bazzaar saya berpegang pada Kasyf al-Astaar, ketika 
menTakhrij Haditsdari Shahiih Ibni Hibbaan saya berpegang pada 
Mawaarid azh-Zham’aan, terkadang pada Al-Ihsaan atau berpegang 
pada keduanya, ketika menTakhrij Haditsdari Taarikh Ibni ‘Asakir 
saya berpegang pada Tahdziib Ibni ‘Asaakir. 

15. Saya menilai shahih, hasan, atau dha’if berbagai hadits sesuai dengan 
keadaan hadits-hadits itu sebenarnya. Apabila suatu hadits yang saya 
takhrij terdapat dalam Shahiih al-Bukhaarii atau Shahiih Muslim, 
saya hanya memberikan isyarat bahwa hadits itu terdapat dalam 
kedua kitab itu. Apabila hadits yang saya takhrij itu terdapat dalam 
selain kedua kitab itu maka saya menyebutkan nilai hadits itu secara 
terang-terangan, lalu saya mengutip penilaian salah seorang ulama 
hadits terhadap hadits tersebut –jika saya mendapatkannya-. 

16. Pada bab pertama dan kedua, setelah menyebutkan  nilai tiap-tiap 
hadits, saya menyebutkan waktu terjadinya nubuat  dan menyebutkan 
berbagai pendapat para ulama jika saya menemukannya. Sedangkan 
pada bab ketiga saya mengutip pendapat para ulama mengenai waktu 
prediktif terjadinya masing-masing nubuat . 

17. Setelah melalui langkah-langkah tersebut di atas saya menjelaskan 
kata-kata yang asing, suatu tempat tertentu atau suatu suku tertentu 
yang disebutkan dalam sebuah hadits. 

18. Dalam tesis ini saya menggabungkan antara hadits-hadits yang 
shahih, hasan dan hadits-hadits yang dha’if sambil menyebutkan 
derajat hadits-hadits tersebut. Saya tidak mengalihkan perhatian 
kepada hadits-hadits maudhu’ (palsu) karena hadits-hadits maudhu’ 
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bukan merupakan sabda Rasulullah SAW juga tidak termasuk dalam 
tema thesis ini. 

19. Saya membagi nubuat-nubuat  Rasulullah SAW menjadi tiga bab: 

a. Bab pertama: Nubuat-nubuat Rasulullah SAW yang berkaitan 
dengan para sahabat ra. atau berkaitan dengan masa mereka. 

b. Bab kedua: Nubuat-nubuat Rasulullah SAW yang berkaitan 
dengan para tabi’in dan generasi setelah mereka atau berkaitan 
dengan generasi setelah zaman para sahabat. 

c. Bab ketika: Nubuat-nubuat Rasulullah SAW yang belum terjadi 
karena waktunya belum tiba dan biasanya nubuat-nubuat itu 
merupakan tanda-tanda kiamat. 

20. Saya membuat sebuah penutup setelah membahas tiga bab tersebut. 
Dalam penutup itu saya menyebutkan berbagai kesimpulan dari tesis 
yang saya ini, semoga bermanfaat bagi  pembaca dan orang yang 
mempelajari tema ini. 

Terakhir, saya memohon kepada Allah SWT agar meneguhkan langkah 
saya dan menunjukkan saya serta seluruh kaum muslimin kepada berbagai 
kebaikan agama dan dunia mereka, sesungguhnya Dia Maha Mendengar, 
Maha Dekat dan Maha Mengabulkan doa-doa. 

 

Muhammad Waliyullah Abdurrahman An-Nadawi 

Kairo, 18/4/1409 H 
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Bab 1. Nubuat-nubuat Rasulullah 
yang Berkaitan dengan Para 
Shahabat r.a. atau Berkaitan 

dengan Masa Mereka 

(Memuat Sembilan Puluh Dua Nubuat) 

 

1. Nubuat Rasulullah SAW bahwa Romawi dapat 
Mengalahkan Persia 

نِِ اْبنِعاِهللالِْوي قَ ِفاسٍبَّ ع ت ِلمل غُا ﴿:  ىالَعْدي أَ ِفمِْو الرُِّتبضِْرَألى اْن ﴾ 
 مِْوى الرُّلَ عسارِ فَلُْه أَرهظْ ينْْْ أَنَْوبُِّح ُينَْوكُرِْشم الْانَ، كَْتبلَغَ وْتبِلغُ: الَقَ
ى لَ عُمْو الرُّرهظْ ينْ أَنَْوبُِّح ُينَْوُمِلْسُم الْانَكَ واِنثَْواَْأل لُْه أَْماُهيَّإِ وْمُهنََّألِ
ى صلَّ  اِهللالِْوُسر ِلرٍكْو بُب أَُهركَذَ فَرٍكْي ببَِألِ ُهْوُركَذَ، فَابٍت ِكلُْه أَْمُهنََّألِ سارِفَ

ِهْيلَاهللا عو ْغِلُبْونَ إِنَُّهْم أَمَّا« : قَالَ ْملَّسيُه»  سكْرٍ أَُبْو فَذَكَراْوالُقَ فَْمُه لَب :
 ْمكُ لَانَ كَْمُتْره ظَنْإِا وذَكَا وذَا كَن لَانَا كَنْره ظَنْإِ فَالًج أَكنْيبا وننْي بلْعاْج
 ى اُهللالَّصي بِلنَّ لِِكِل ذَركَذَا فَْوُرهظْ يْملَ فَنْينِ سِِسْمالً خج أَلَعجا فَذَكَا وذَكَ
ِهْيلَعو ُه أَالَ: قَالَ ْملَّسلْتعاُه : قَالَ ُدْونَ إِلَى جأَر ْشرأَُبْو قَالَ الْع ِعْيدالْبِْضُع سو 
 امل ﴿: تعالَى قَْولُُه فَذَِلك : قَالَ بْعُد، الرُّْوُم ظَهرْت ثُمَّ: قَالَ الْعْشر ُدْونَ ما

 يْنُصُر اِهللا بِنْصرِ الُْمْؤِمُنْونَ يفْرُح ويْومِئذ ﴿: تعالَى قَْوِلِه إِلَى ﴾ الرُّْومِ غُِلبِت
 .بْدر يْوم علَْيهِِْم ظَهُرْوا أَنَُّهْم سِمْعُت: ُسفْيانُ قَالَ ﴾ يشاُء مْن

Dalam Sunannya Tirmidzi meriwayatkan, “Al-Husain bin Huraits 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Mu’awiyah bin ‘Amr 
menyampaikan kepada kami dari Sufyan Tsauri dari Hubaib bin Abi 
‘Umrah dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah SWT, 
‘Alif laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Rumawi, di negeri yang 
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terdekat.’10 Ibnu Abbas berkata, ‘Romawi sungguh telah dikalahkan. Kaum 
musyrikin menginginkan bangsa Persia dapat mengalahkan bangsa 
Romawi karena mereka dan orang-orang Persia adalah penyembah 
berhala. Sedangkan kaum muslimin menginginkan bangsa Romawi dapat 
mengalahkan bangsa Persia karena orang-orang Romawi adalah Ahlul 
Kitab. Orang-orang musyrik menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa 
bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia. Kemudian Abu Bakar 
menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, 
‘Mereka (bangsa Romawi) akan mengalahkan.’ Lalu Abu Bakar 
menyampaikan sabda Rasulullah SAW tersebut kepada kaum musyrikin. 
Lalu mereka berkata, ‘Buatlah tempo, apabila kami menang maka kami 
berhak mendapatkan ini dan itu. Apabila kalian menang maka kalian 
berhak mendapatkan ini dan itu. Lalu Abu Bakar membuat tempo, yaitu 
selama lima tahun. Lalu kaum muslimin tidak menang. Lalu Abu Bakar 
menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, ‘Tidakkah 
engkau membuat tempo di bawah sepuluh tahun.’ Abu Sa’id berkata, ‘Kata 
al-bidh’u artinya jangka waktu dibawah sepuluh tahun. Ibnu Abbas 
berkata, ‘Kemudian bangsa Romawi menang.’ Ibnu Abbas berkata, ‘Hal itu 
sesuai dengan firman Allah SWT, ‘Alif laam Miim. Telah dikalahkan bangsa 
Romawi’ sampai firman-Nya, ‘dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) 
itu bergembiralah orang-orang yang beriman, Karena pertolongan Allah. 
Dia menolong siapa yang dikehendakiNya.’11 Sufyan berkata, ‘Aku 
mendengar kabar bahwa bangsa Romawi mengalahkan bangsa Persia pada 
hari peperangan Badar.’”  

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Sunan-nya, Kitaab Tafsiir al-
Qur’aan, 31 – Bab Wa min suurah ar-ruum 5/343 (hadits 3193) dengan 
redaksinya. Abu Isa (Tirmidzi) berkata, “Ini adalah hadits shahih gharib, 
kami mengetahuinya dari riwayat Sufyan ats-Tsauri dari Hubaib bin Abi 
‘Umrah. 

Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya 1/276-304 dengan 
redaksi yang serupa dengan redaksi di atas. 

Juga diriwayatkan oleh Thabari dalam kitab Tafsir-nya 21/16 dengan 
redaksi yang serupa. 

Juga diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Mu’jam al-Kabiir-nya 
12/29 (hadits 12377) dengan redaksi yang serupa. 

Juga diriwayatkan oleh Hakim dalam al-Mustadrak 2/410 dengan 
redaksi yang serupa. Ia berkata, “Hadits ini adalah hadits shahih menurut 
persyaratan Bukhari dan Muslim, tetapi mereka berdua tidak 
meriwayatkannya.” Adz-Dzahabi sependapat dengannya.             

                                                      
10  Surat ar-Ruum, ayat 1,2 dan 3.   
11 Surat ar-Ruum, ayat:4,5.   
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Derajat Hadits 

Hadits itu adalah hadits shahih, dinilai shahih oleh Tirmidzi, Hakim dan 
Adz-Dzahabi. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diberitahukan Nabi SAW itu telah terbukti. Pasukan Romawi 
mengalahkan pasukan Persia pada tahun ke-2 Hijriah, sembilan tahun 
setelah Rasulullah SAW memberitakannya. Kemenangan yang diperoleh 
Romawi ini bertentangan dengan berbagai indikasi dan tanda-tanda yang 
ada pada saat itu. Pendek kata, bertentangan dengan perhitungan dan  
perkiraan manusia. Karena pada saat itu negara Romawi sedang mengalami 
fase yang sangat genting berupa kelemahan dan kehancuran setelah 
menderita kekalahan yang telak dari bangsa Persia. Berbeda halnya dengan 
bangsa Persia. Pada saat itu bangsa Persia sedang mengalami masa 
keemasan dan kejayaan. Penguasa dan bala tentaranya sangat kuat. Namun 
kenyataannya, keadaan berbalik seratus delapan puluh derajat hanya 
dalam jangka waktu beberapa tahun saja. Berita Al-Qur’an dan Rasulullah 
SAW terbukti dan menjadi kenyataan, bangsa Romawi berhasil 
mengalahkan bangsa Persia.12  

2. Nubuat Rasulullah SAW yang Berkaitan dengan Tempat 
Binasanya Pemimpin-Pemimpin Quraiys pada Saat 
Peperangan Badar 

 اَْألْرضِ إِلَى بِيِدِه أَْومأَ بْدًرا ردو  لَمَّاملَّس وِهْيلَ عى اُهللالَّ صالنَّبِيَّ أَنَّّ أَنسٍ عْن
  مْصرِعه عْن مِِْنُهْم أَحٌد ماطَ ما فَواِهللا » فُالَن مْصرُع هذَا«  : فَقَالَ

Abu Ya’la meriwayatkan dalam Musnad-nya, ia berkata, “Hudbah 
menyampaikan kepada kami, ia berkata Hamad menyampaikan kepada 
kami dari Tsabit dari Anas bahwa ketika Nabi SAW sampai di Badar beliau 
beliau menunjuk dengan tangannya, menunjuk ke arah tanah seraya 
bersabda, ‘Ini adalah tempat binasanya Fulan’13 Demi Allah, tidak ada satu 
orangpun dari mereka yang meleset dari tempat binasanya.’”  

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh dua orang sahabat, 
yaitu Anas bin Malik dan Umar bin Khattab radhiyallaahu ‘anhumaa. 

                                                      
12 Untuk mengetahui keajaiban pemberitaan  tersebut, keadaan yang telah di beritakan oleh Al-Qur’an 

dan Nabi SAW, kenyaataan yang telah terjadi dan untuk mengathui bahwa pemberitaan  tersebut 
merupakan mukjizat Al-Qur’an yang mengukuhkan kebenaran Nabi SAW, lihat al-Madkhal ilaa ad-
diraasat al-qur’aaniyyah karya guru dan pembimbing kita yang mulia, Abul Hasan Ali Al-Hasani An-
Nadawi - semoga Allah SWT memeliharanya dan memanjangkan umurnya- hal.75-93.                               

13 Maksudnya, salah seorang dari kaum Quraisy. (Penerjemah) 
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Hadits Anas ra., diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya, Kitaab 
al-Jihaad wa as-sair 30, Bab Ghazwah badr 3/1403 (hadits 1779) dengan 
redaksi yang serupa dalam sebuah hadits yang panjang. 

Juga diriwayatkan Abu Ya’la dalam Musnad-nya 6/69 (hadits 3322) 
dengan redaksinya sendiri. Al-Haitsami berkata, “Para perawinya adalah 
orang-orang yang meriwayatkan hadits shahih.” Majma’ az-Zawaa-id 
6/80. 

Sedangkan hadits Umar bin Khattab ra. juga diriwayatkan oleh Muslim 
dalam Shahiih-nya, Kitaab al-Jannah wa shifah Nabi SAW ’iimihaa wa 
ahlihaa 17 – Bab ‘Ardh maq’ad al-mayyit min al-jannah aw an-naar ‘alaihi 
wa itsbaat ‘adzaab al-qabri wa at-ta’awwudz minhu 4/2202 (hadits 2873) 
dengan redaksi yang serupa dalam sebuah hadits yang sangat panjang.                

Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar. Kedua nubuat beliau   yang terdapat dalam 
hadits tersebut telah terbukti. Yang pertama adalah mengenai gugurnya 
para pemimpin Quraisy, yang kedua adalah tempat terbunuhnya mereka. 
Mereka terbunuh pada tempat-tempat yang telah ditunjuk  oleh Rasulullah 
SAW, tidak meleset sedikitpun. Perang Badar Kubra terjadi pada tanggal 17 
Ramadhan tahun kedua Hijriah.14  

3. Nubuat Rasulullah SAW mengenai Terbunuhnya 
Umayah bin Khalaf 

 يْحُدثُ مْسُعْود ْبنِ اِهللا عْبُد سِمع أَنَُّه مْيُمْون اْبن عْمُرو أَّني إِِْسحاق أَبِْي عْن
 بِِالْمِدْينِة مرَّ إِذَا أُميَّة فَكَانَ خلَْف ْبنِ ُألميَّة قًاصدٍِْي كََانَ أَنَُّه ُمعاذ ْبنِ سعِد عْن
 اهللا رُسْولُ قَدم فَلَمَّا أُميَّةَ، علَى نزلَ بِِمكَّةَ مرَّ إِِذَا سْعٌد وكَانَ ،سعد علَى نزلَ

 فَقَالَ بِمكَّةَ أُميَّةَ علَى فَنزلَ ُمْعتمًِِرا سْعٌد اْنطَلَق الْمِدْينةَ صلى اهللا عليه وسلم
 قَرِِيًبا بِِه فَخرج : قَالَ ،بالْبْيتِِ أَطُْوف أَنْ لَعَلِّي ُخلْوة ساعةً ِلي اُْنظُْر : ألمية
 هذَا مْن ،صفْوان أَبا يا: فَقَالَ ،جهل أََُبْو فَلَِقيُهما : قَالَ النَّهارِ، نِْصِف ِمْن
كعذَا : قال ؟ مْعٌد هل أَُبْو لَُه فََقَالَ سأَالَ : جه َاككَّةَ أَرطُْوُف بِمقَْد آمنَّا تو 
 ما صفْوان أَبِي مع أَنَّك لَْوالَ واِهللا أَما تْنُصُرْونُهْم أَنَّكُْم وزعْمُتْم الصَّباة آوْيُتْم
ْعتجإِلََى ر اِلًما أََْهِلكْعٌد لَُه فَقَالَ سس فَعرْوُتُه ولَْيِه صا عاِهللا أَمنِي لَئْنِِ وْعتنم 

                                                      
14  Lihat as-Siirah an-Nabawiyyah karya Ibnu Hisyam 3/29 dan Al-Bidaayah Wa an-Nihaayah 3/256.      
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 : أُميََّة لَُه فَقَالَ الْمدِِْينِة، علَى طَْريقك ِمْنُه علَْيك أَشدُّ ُهو ما َألْمنعنَّك هذَا
 دعنا : سْعد فَقَالَ الوَاِدي، أَْهل سيِّد الْحكَم أََبِِي علَى سعد يا صْوتك الَتْرفَْع
ا ِمْنكيَّة ياِهللا أُمِمْعُت لَقَْد فَوُسْولَ سقُْولُ صلى اهللا عليه وسلم اهللا رإِنَُّه«  : ي 
كَّة : قَالَ ،» قَاِتلُكأَْدرِِي الَ : قَالَ ؟ بِم 

Baihaqi meriwayatkan dalam Dalaa-il an-Nubuwwah, ia berkata, 
“Muhammad bin Abdullah al-Hafizh mengabarkan kepada kami, ia 
berkata, ‘Abu Ahmad al-Hafizh mengabarkan kepada kami, ia  berkata, 
‘Abu Ja’far Muhammad Ibnul Husain Al-Khats’ami mengabarkan kepada 
kami, ia berkata, ‘Ahmad bin Utsman Al-Audi menyampaikan kepada kami, 
ia berkata ‘Suraih bin Maslamah menyampaikan kepada kami, ia berkata, 
‘Ibrahim bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari ayahnya dari Abu 
Ishak ia berkata, ‘Amr bin Maimun mengabarkan kepada kami bahwa ia 
mendengar Abdullah bin Mas’ud bercerita  mengenai Sa’ad  bin Mu’adz 
bahwa ia (Sa’ad bin Mu’adz) adalah sahabat dekat Umayah bin Khalaf. 
Apabila Umayah bin Kahalaf melintasi kota Madinah, ia singgah di rumah 
Sa’ad bin Mu’adz. Apabila Sa’ad melintasi kota Mekah ia singgah di rumah 
Umayah bin Khalaf. Ketika Rasulullah SAW telah berhijrah ke kota 
Madinah, Sa’ad berangkat mengerjakan umrah. Lalu ia singgah di rumah 
Umayah di Mekah. Ia berkata kepada Umayah, ‘Berikan kesempatan 
kepadaku untuk mengerjakan thawaf di sekitar ka’bah.’ Lalu Umayah 
mengantarkannya sebelum tengah hari. Lalu mereka bertemu dengan Abu 
Jahal. Ia berkata, ‘Wahai Abu Shafwan, siapa orang yang bersamamu itu?’ 
Umayah menjawab, ‘Ini adalah Sa’ad.’ Lalu Abu Jahal  berkata kepada 
Sa’ad, ‘Bukankah tadi aku melihatmu berthawaf di Mekkah dengan aman. 
Kalian melindungi orang yang murtad (dari kemusyrikan). Kalian 
menyangka kalian dapat menolong dan membantu mereka. Demi Allah, 
sesungguhnya kalau bukan karena engkau bersama Abu Shafwan niscaya 
engkau tidak akan dapat kembali ke Madinah dengan selamat.’ Kemudian 
Sa’ad menjawab dengan suara lantang, ‘Demi Allah, apabila engkau 
menghalangiku berthawaf, niscaya aku akan menghalangi perjalananmu 
melintasi kota Madinah.’ Kemudian Umayah berkata, ‘Wahai Sa’ad, 
janganlah berbicara dengan suara sekeras itu terhadap Abul Hakam (Abu 
Jahal), Tuan lembah Mekah ini.’ Sa’ad berkata, ‘Biarkan aku berkata 
demikian, wahai Umayah. Demi Allah sesungguhnya aku telah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau akan membunuhmu.’ Umayah 
bertanya, ‘Apakah di mekah.’ Sa’ad menjawab, ‘Aku tidak tahu.’” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiih-nya 61 – Kitaab al-
Manaaqib 25 – Bab ‘Alaamaat an-nubuwwah fii al-islaam 6/629 (hadits 
3632) dengan redaksi-redaksi yang mirip. Juga diriwayatkan oleh Ahmad 
dalam Musnad-nya 1/400 dengan redaksi yang serupa dengan redaksi 
hadits di atas. Juga diriwayatkan oleh Tahbrani dalam Al-Mu’jam al-Kabiir 
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6/14 (hadits 5350) dengan redaksi yang serupa. Juga diriwayatkan oleh 
Baihaqi dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 3/26 dengan redaksi yang serupa 
juga.             

Derajat Hadits 

Hadits tersebut adalah hadits shahih yang telah diriwayatkan oleh 
Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar, kaum muslimin telah membunuh Umayah bin 
Khalaf pada hari peperangan Badar pada tahun kedua Hijriah. Ibnu Ishak 
menyampaikan kepada kita kisah terbunuhnya Umayah bin Khalaf, saya 
menyebutkannya di sini secara singkat, semoga bermanfaat. 

Ibnu Ishak berkata, “Umayah bin Khalaf adalah teman Abdurrahman 
bin Auf ra. ketika mereka berada di Mekah. Pada hari peperangan Badar, 
Abdurrahman melintas di hadapan Umayah bin Khalaf sedang berdiri 
memegang tangan puteranya, Ali bin Umayah.  Pada saat itu Abdurrahman 
sedang membawa baju-baju besi rampasan. Ketika Umayah melihat 
Abdurrhaman bin Auf,   ia berkata, ‘Wahai Abdurrahman, aku lebih baik 
daripada baju-baju besi itu.’ Lalu Abdurrahman melemparkan baju-baju 
besi rampasan itu, kemudian ia memegang tangan Umayah dan puteranya. 
Ketika Abdurrahman membawa mereka berdua, Bilal ra. melihat mereka. 
Umayah adalah orang yang telah menyiksa Bilal di Mekah. Ketika Bilal 
melihat mereka, ia berteriak dengan suara keras, ‘Wahai anshaarallaah 
(para  penolong agama Allah SWT) ini adalah pemimpin orang-orang 
Kafir., Umayah. Aku tidak akan selamat apabila ia selamat.’ Lalu 
Abdurrahman bin ‘Auf berkata kepada Umayah, ‘Selamatkanlah dirimu 
sendiri. Demi Allah, tidak ada yang dapat menolongmu.’ Maka kaum 
Anshar menebas Umayah dan puteranya dengan pedang mereka. Sabda 
Rasulullah SAW terbukti, ‘Kaum muslimin akan membunuhmu.’”15 

4. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Terbunuhnya Ubay 
bin Khalaf    

ْر ُعْنعبن الزُّ ةَوأُانَكَ: الَ قَرْيب بِْن ي بْوُخف أَلَخنِ بُمي جلَح حُهف وو 
 اِهللا رُسْولَ ِحلْفََُتُه بلَغْت فَلَمَََّا ،صلى اهللا عليه وسلمل اهللا ْوُس رنَّلُُتقْ ليةَكََّمبِِِ

 إِِنْ أَقُْتلُُه أَنا«  :  اهللا عليه وسلملىَّ صاِهللا رسول قَالَ صلى اهللا عليه وسلم
 » اهللا شاَء

                                                      
15 As-Siirah an-Nabawiyyah karya Ibnu Hisyam 3/40-41.   
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Abu Nu’aim Al-Ashbahani meriwayatkan dalam Dalaa-il an-
Nubuwwah,  ia berkata, “Sulaiman bin Ahmad menyampaikan kepada 
kami, ia berkata, ‘Muhammad bin Amr bin Khalid Al-Harani 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Ayahku menyampaikan 
kepadaku, ia berkata, ‘Ibnu Lahi’ah menyampaikan kepada kami, ia 
berkata, ‘Abul Aswad menyampaikan kepada kami dari Urwah Ibnu 
Zubair, ia berkata, ‘Ubay bin Khalaf salah seorang dari Bani Jamah. Di 
Mekah ia bersumpah akan membunuh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah 
SAW mengetahui bahwa ia telah bersumpah akan membunuh dirinya, 
beliau bersabda, ‘Aku yang akan membunuhnya, insyaa-Allaah.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits yang berkaitan dengan Ubay bin Khalaf ini diriwayatkan dari 
Rasulullah SAW oleh dua orang sahabat, yaitu Ka’ab bin Malik dan 
Musayyib bin Hazan –semoga Allah SWT memberikan keridhaan kepada 
mereka berdua-. Hadits itu juga diriwayatkan melalui beberapa jalur lain 
secara mursal. 

Hadits Ka’ab bin Malik ra. diriwayatkan oleh Al-Waqidi dalam Al-
Maghaazii 1/250 dengan redaksinya sendiri dalam sebuah hadits yang 
sangat panjang. 

Sedangkan hadits Musayyib bin Hazan ra. diriwayatkan oleh Hakim 
dalam Al-Mustadrak 2/327 dengan redaksi yang serupa dalam hadits yang 
sangat panjang. Hakim berkata, “Ini adalah hadits shahih menurut 
persyaratan Bukhari dan Muslim, tetapi mereka tidak meriwayatkannya.” 
Adz-Dzahabi sependapat dengannya. 

Derajat Hadits  

Hadits itu adalah hadits hasan, dinilai shahih oleh Hakim dan Adz-
Dzahabi. Dalam sanad hakim terdapat Muhammad bin Falih, namanya 
disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Al-Miizaan. Ia juga mengutip 
pendapat para ulama yang menilai Muhammad bin Falih sebagai perawi 
yang dha’if (lemah) juga mengutip pendapat para ulama yang menilai 
bahwa Muhammad bin Falih adalah seorang perawi yang tsiqah 
(terpercaya)16. Mengenai Muhammad bin Falih, Ibnu Hajar berkomentar, 
“Ia adalah orang yang sangat jujur yang melakukan kekeliruan.”17. Maka 
hadits yang ia riwayatkan hanya sebagai hadits hasan bukan sebagai hadits 
shahih. 

Terbuktinya Nubuat 

Ubay bin Khalaf, musuh Allah, berjumpa dengan Rasulullah SAW di 
Mekah, lalu berkata kepada beliau, “Wahai Muhammad, aku memiliki 
seekor kuda yang setiap hari aku beri jagung sebagai makanannya. Aku 

                                                      
16 Miizaan al-I’tidaal 4/10 
17 Taqriib at-Tahdziib 2/201 
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akan membunuhmu dari atas kuda itu.” lalu Rasulullah SAW menjawab, 
“Aku yang akan membunuhmu, insyaa-Allaah.” Ketika peperangan Uhud 
berlangsung, Ubay datang dengan mengenakan baju besi seraya berkata, 
“Aku tidak selamat apabila Muhammad selamat.” Kemudian Rasulullah 
SAW menikamnya dengan tombak, maka Ubay jatuh tersungkur dari 
kudanya.  Lalu para sahabatnya datang membopongnya. Ia berteriak sangat 
keras seperti suara sapi jantan. Mereka bertanya, “Apakah yang membuat 
engkau merasa sakit demikian, itu hanya luka ringan.” Lalu Ubay 
menyampaikan kepada mereka sabda Rasulullah SAW, “Aku akan 
membunuh Ubay.” Lalu Ubay tewas dan masuk ke dalam api neraka.18 

5. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Kaum Quraisy Tidak 
Akan Memerangi Kaum Muslimiin Setelah Peperangan 
Ahzab 

 اَألْحزابِ يْوم صلى اهللا عليه وسلم النَّبِيُّ قَالَ:  قَالَ صْرد ْبن ُسلَْيماَن عنْْ
 .يْغُزْوننا والَ نْغُزْوُهْم

Bukhari meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Abu Nu’aim 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Sufyan menyampaikan kepada 
kami dari Abu Ishaq dari Sulaiman Bin Shard, ia berkata, Nabi SAW 
bersabda pada  hari peperangan Ahzab, ‘Kita yang akan memerangi 
mereka, dan mereka tidak akan memerangi kita.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh dua orang sahabat, 
yaitu Sulaiman bin Shard dan Jabir bin Abdullah –semoga Allah SWT 
meridhai mereka-. 

Hadits Sulaiman bin Shard diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiih-
nya 64 – Kitaab al-Maghaazii 29 – Bab Ghazwah al-khandaq wa hiya al-
ahzaab. 

Sedangkan hadits Jabir bin Abdullah ra. diriwayatkan oleh Al-Bazzar 
dalam Musnad-nya juga dalam Kasyf al-Astaar 2/336 (hadits 1810) 
redaksinya adalah, “Setelah peperangan Ahzab mereka tidak akan 
memerangi kalian tetapi kita yang akan memerangi mereka.” 

Derajat Hadits 

Hadits itu adalah hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari dalam 
Shahiih-nya. 

                                                      
18 Untuk lebih jelas, lihat Siirah an-Nabawiyyah karya Ibnu Hisyam 3/166, lihat juga  Ath-Thabaqaat 

karya Ibnu Sa’ad 2/47, lihat juga ‘Uyuun al-Atsar Fii Funuun al-Maghaazii wa asy-Syamaa-il karya 
Ibnu Sayyid an-Naas 2/15.             
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Terbuktinya Nubuat 

Nubuat Rasulullah SAW telah terjadi tepat sesuai dengan sabdanya. 
Sejarah tidak mencatat satu serangan pun yang dilancarkan oleh kaum 
kafir Quraisy terhadap kota Madinah setelah peperangan Ahzab. 
Sebaliknya, sejarah mencatat perjalanan Rasulullah SAW mendatangi 
mereka dan menyerang mereka, yaitu pada saat terjadinya Perjanjian 
Hudaibiyah, Umrah qadha kemudian pada saat Fathu Makkah 
(penaklukkan kota Mekah) yang mengubah keadaan seratus delapan puluh 
derajat. Mekah menjadi negeri Islam setelah sebelumnya merupakan negeri 
kafir dan berhala. Ibnu Hajar -semoga Allah SWT mencurahkan rahmat 
kepadanya- berkata, “Dalam hadits ini terdapat salah satu tanda kenabian. 
Rasulullah SAW. Pada tahun berikutnya Rasulullah SAW berangkat Umrah, 
lalu kaum Quraisy menghalanginya sehingga beliau dan kaum muslimin 
tidak dapat sampai di baitullaah. Lalu terjadi gencatan senjata antara kaum 
muslimin dan kaum Quraisy sampai mereka (kaum Quraisy) 
melanggarnya. Hal ini adalah faktor penyebab terjadinya Fathu Makkah. 
Nubuat tersebut terjadi persis seperti yang terkandung di dalam sabda 
Rasulullah SAW.”19 

6. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Khaibar Akan 
Ditaklukkan di Bawah Pimpinan Ali Karramallaahu 
Wajhahu                                           

 قَالَ : قَالَ سعد ِاْبُن يْعنِِي عْنُه اُهللا رِضي سهل أَْخبرنِي قَالَ حازِْم أَبِي عْن
 اهللا يفْتُح رُجالً غًَدا الرَّايةَ ُألْعِطينَّ « : خْيبر يْوم  صلى اهللا عليه وسلمالنَّبِي
 أَيُُّهْم لَْيلَتُهْم النَّاُس فَبات » ورُسْولُُه اُهللا ِحبُُّهوُي ورُسْولَُه اَهللا ُيحِِبُّ يدْيِه علَى
 ِفي فَبصق عينْيه يْشتكَي : فَِقْيلَ ؟ عِلى أَْين : فَقَالَ يْرُجْوُه كُلُُّهْم فَغدْوا ُيْعطي
 يكُْوُنْوا حتَّى أُقَاِتلُُهْم : الَفَقَ فَأَْعطَاُه وْجٌع بِهِِ يكُْن لَْم كَأَنْ فَبرأَ لَُه ودعا عْينْيِه
 اِإلْسالَمِ إِلَى ادعُهْم ثُمَّ بِساحِتهِْم تْنزِلَ حتَّى ُرُسِلك علَى أْنِفذْ :فَقَالَ مِِثْلَنا

 لَك خْيٌر واِحًدا رُجالً بِك اُهللا يْهِدي َألنْ فَواِهللا علَْيهِْم ُيجِبُّ بِما وأْخبِْرُهْم
 النَّعم ُحُمُر لَك يكُْونَ أَنْ ِمْن

Bukhari meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Qutaibah bin 
Sa’id menyampaikan kepada kami, ia berkata Yakub bin Abdurrahman bin 
Abdullah Al-Qari menyampaikan kepada kami dari Abu Hazim, ia berkata, 
‘Sahal Ibnu Sa’ad ra. memberitakan kepadaku, ia berkata, ‘Pada saat 
terjadinya peperangan Khaibar, Rasulullah SAW bersabda, ‘Esok, aku akan 

                                                      
19 Fath al-Baarii 7/905.  
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menyerahkan panji kepada seorang laki-laki yang Allah SWT akan 
memberikan kemenangan kepadanya. Orang itu mencintai Allah dan 
Rasul-Nya, Allah dan Rasul-Nya juga mencintainya.’ Lalu di malam hari, 
para sahabat bertanya-tanya dalam diri siapa di antara mereka  yang akan 
diberikan panji oleh Rasulullah SAW. masing-masing mereka berharap 
bahwa ia adalah orangnya. Lalu (keesokan harinya) Rasulullah SAW 
bertanya, ‘Mana Ali?’ Ada sahabat yang menjawab, ‘Kedua matanya sakit.’ 
Lalu Rasulullah SAW meludahi kedua mata Ali dan mendoakannya. Lalu Ali 
sembuh seakan tidak menderita sakit sebelumnya. Lalu Rasulullah SAW 
memberikan panji kepadanya. Lalu Ali berkata, ‘Aku akan memerangi 
mereka sehingga mereka memeluk agama Islam seperti kita.’ Rasulullah 
SAW bersabda, ‘Menyusuplah dengan sembunyi-sembunyi, hingga engkau 
sampai di negeri mereka, kemudian ajaklah mereka memeluk agama Islam 
dan sampaikanlah kepada mereka kewajiban mereka. Demi Allah, jika 
dengan perantaramu Allah SWT memberikan hidayah kepada seseorang, 
maka hal itu lebih baik bagimu daripada unta merah.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib20, diriwayatkan dari 
Rasulullah SAW oleh banyak sahabat. Mereka adalah Sahal bin Sa’ad, 
Salamah Ibnul Aku’, Abu Hurairah, Buraidah dan Sa’ad bin Abi Waqqash –
semoga Allah SWT meridhai mereka-. 

Hadits Sahal bin Sa’ad ra. diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiih-
nya 56/ - Kitaab al-Jihaad 143 – Bab Fadhl man aslama ‘alaa yadaih rajul 
6/144 (hadits 3009) dengan redaksinya sendiri, dan 102 – Bab Du’aa an-
nabiy shalallaahu ‘alaihi wa sallam an-Naas ilaa al-islaam wa an-
Nubuwwah 6/111 (hadits 2942) dengan redaksi yang serupa dengan 
redaksi di atas, dan 62 – Kitaab fadhaa-il ash-shahaabah 9 – Bab Manaaqib 
‘Ali ibni Abii Thaalib al-qurasyi al-hasyimi Abil Hasan radhiyallaahu ‘anhu 
7/70 (hadits 3701) dengan redaksi yang serupa dengan redaksi di atas. 

Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya, Kitaab fadhaa-il 
ash-shahaabah 4 – Bab Min fadhaa-il ‘Ali ibni Abii Thaalib raddhiyallaahu 
‘anhu 4/1872 (hadits 2406) dengan redaksi yang serupa dengan redaksi di 
atas. 

Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya 5/333 dengan 
redaksi yang tidak jauh berbeda dengan redaksi di atas. 

                                                      
20 Ia adalah Amiir al-mu’miniin, khalifah keempat, salah satu di antara sepuluh sahabat Rasulullah 

SAW yang mendapat kebar gembira akan masuk ke dalam surga, Abul hasan, Ali bin Abi Thalib, 
sepupu Rasulullah SAW, beliau mengkhitannya, dilahirkan sepuluh tahun sebelum Rasulullah SAW 
diutus, tumbuh dewasa di dalam rumah Rasulullah SAW, masuk  Islam dan mengikuti segala 
peperangan kecuali perang Tabuk karena pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkannya menjaga 
keluarga beliau. Terkenal sebagai penunggang kuda yang mahir dan sebagai seorang pemberani. 
Beliau gugur sebagai syahid pada tahun 40 Hijriah,  pada saat wafat ia berusia sekitar 60 tahun. 
Masa khilafahnya adalah lima tahun kurang tiga bulan setengah. Semoga Allah SWT meridhainya 
dan menjadikannya ridha kepada-Nya. Al-Istii’aab 3/1089, Ath-Thabaqaat karya Ibnu Sa’ad 3/19, 
Asad al-Ghaabah 4/16, Tadzkirah al-Huffaazh 1/10 dan Al-Ishaabah 4/269.                                             
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Derajat Hadits 

Hadits itu adalah hadits shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW telah terjadi. Khaibar 
berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Ali 
bin Abi Thalib karramallaahu wajhah, setelah sebelumnya sulit ditaklukkan 
oleh Abu Bakar ra. dan Umar ra., yaitu pada tahun ketujuh Hijriah.21 

Imam an-Nawawi –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat 
kepadanya- berkata, “Dalam hadits ini, terdapat dua mukjizat Rasulullah 
SAW, yang pertama mukjizat qauliyyah (bersifat perkataan), yang kedua 
mukjizat fi’liyyah (bersifat perbuatan). Mukjizat qauliyyah adalah 
Rasulullah SAW memberitahukan bahwa Allah SWT akan memberikan 
kemenangan kepada kaum muslimin di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib. 
Pemberitahuan tersebut terbukti menjadi kenyataan. Mukjizat fi’liyyah 
adalah beliau meludahi mata Ali yang sakit lalu pada saat itu juga matanya 
sembuh.”22 

7. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Qazman Akan Menjadi 
Penghuni Neraka 

 صلى اهللا عليه اِهللا رُسْولِ مع شهْدنا : قَالَ عْنه اهللا رِضي ُهرْيرةَ أَبِي عْن
 حضر فَلَمَّا»  النَّارِ أَْهلِ ِمْن هذَا « : اإلْسالَم يدَِّعي مِِمَّْن ِلرُجلٍ فَقَالَ وسلم
 ِذي اَلّ اهللا رُسْولَ يا : فَِقْيلَ احةًجِر فَأَصابْتُه شِدْيًدا ِقتاالً الرَُّجلُ قَاتلَ الِقتال
لَ فَإِنَُّه النَّارِ أَْهلِ ِمْن إِِنَُّه قُلْتقَات ْوماالً الْيِدْيًدا ِقتقَْد شو اتصلى النَّيبُّ فَقَالَ م 

 ُهْم افَبْينم يْرتاب أَنْ النَّاسِِ بْعُض فَكَاد : قَالَ » النَّارِ إِلَى «: اهللا عليه وسلم 
 اللَّْيلِ ِمن كَانَ فَلَمَّا شِدْيًدا جِراًحا بِِه ولَِكْن يُمْت لَْم إِنَُّه : ِقْيلَ إِذْ ذَِلك علَى
 بِذَِلك صلى اهللا عليه وسلم النَّبِِّي فَأُْخبِر نفْسُه فَقَتلَ الْجراحِ علَى يْصبِْر لَْم

 ِفي فَنادى بِِالَالً أَمر ثُمَّ»  ورُسْولُه اِهللا عْبُد يأَنِِّ أَْشهُد أَكْبُر اُهللا « : فَقَالَ
 بِالرَُّجلِ الدِّْين هذَا لَُيؤيُِّد اَهللا وأَنَّ ُمْسِلمةٌ نفٌْس إِالَّ الْجنَّةَ يْدُخلُ الَ أَنَُّه النَّاسِ
 الْفَاجِرِ

                                                      
21 As-Siirah an-Nabawiyyah karya Ibnu Hisyam 4/42 dan Al-Bidaayah wa an-Nihaayah 4/185.      
22 Al-Minhaaj Fii Syarh Shahiih Muslim Ibnil Hajjaj karya Imam Nawawi 15/177.     
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Bukhari meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Abul Yaman 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Syu’aib mengabarkan kepada 
kami dari Az-Zuhri –hadits-.’” Ia juga berkata, “Mahmud bin Ghailan 
menyampaikan kepadaku, ia berkata Abdurrazzaq menyampaikan kepada 
kami, ia berkata, ‘Ma’mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dari 
Ibnul Musayyib dari Abu Hurairah ra., ia berkata pada suatu saat kami 
berangkat berperang bersama Rasulullah SAW lalu beliau bersabda 
mengenai seseorang yang mengaku telah memeluk Islam, ‘Orang ini 
termasuk penghuni neraka.’ Ketika peperangan berkecamuk, orang itu 
berperang dengan sangat gigih. Lalu ia menderita luka-luka. Lalu ada yang 
berkata kepada Rasulullah SAW, ‘Wahai Rasulullah, orang yang engkau 
katakan bahwa ia termasuk penghuni neraka pada hari ini berperang 
dengan sangat gigih lalu ia gugur.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Ia akan 
masuk neraka.’ Beberapa sahabat merasa bimbang. Di saat beberapa 
sahabat merasa bimbang, ada seorang sahabat yang berkata, 
‘Sesungguhnya orang itu tidak gugur sebagai syahid. Ia menderita luka 
yang sangat parah, lalu di malam harinya ia tidak bersabar atas luka parah 
yang ia derita, lalu ia membunuh dirinya.’ Kemudian berita ini 
disampaikan kepada Rasulullah SAW lalu  beliau bersabda, ‘Allaahu akbar, 
aku bersaksi bahwa aku adalah hamba Allah dan rasul-Nya.’ Kemudian 
beliau  memerintahkan Bilal menyebarkan  berita itu, lalu Bilal 
menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa hanya jiwa yang muslim 
yang akan masuk ke dalam surga. Allah SWT memperkuat agama Islam ini 
dengan seorang yang hanyut dalam kemaksiatan.” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh banyak sahabat. 
Mereka adalah Abu Hurairah, Sahal bin Sa’ad dan Ka’ab bin Malik –semoga 
Allah SWT meridhai mereka-. 

Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiih-nya 56 
Kitaab al-Jihaad – Bab Innallaaha yuayyid ad-diin bi ar-rajul al-faajir 
6/179 (hadits 3062) dengan redaksinya sendiri. 

Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya, Kitaab al-Iimaan 47 
– Bab Ghalzh tahriim qathl aal-insaan nafsahu 1/105 (hadits 111) 
redaksinya serupa dengan redaksi hadits di atas. Juga diriwayatkan oleh 
Ahmad dalam Musnad-nya 2/309 dengan redaksi yang sama. 

Derajat Hadits 

Hadits itu adalah hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Nubuat Rasulullah SAW terbukti, orang yang beliau katakan akan 
menjadi penghuni neraka telah melakukan bunuh diri dengan 
menggunakan pedangnya. Ia tidak bersabar, tidak mengharapkan pahala 
dari Allah SWT atas derita yang talah menimpanya. Imam Nawawi 
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mengutip perkataan Khatib Al-Baghdadi bahwa nama orang itu adalah 
Qazman, ia adalah orang munafik.23  

8. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Kaum Asy’ari Akan 
Datang 

 علَْيكُْم يقُْدُم « : قَالَ صلى اهللا عليه وسلم اِهللا رُسْولَ أَنَّ ماِلك ْبنِ أَنسِ عْن
 فَجعلُْوا : قَالَ ُمْوسى أَُبْو وِفْيهِْم ْشعرِيُّْونَاَأل فَقَدم : قَالَ » أَفِْئدةً أَرقُّ ُهْم قَْوٌم

 وِحْزبُه ُمحمًَّدا األحِِبَّةَ نلْقَى غًَدا : ويقُْولُْونَ يْرتجُِزْونَ

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Mushannaf-nya, ia berkata, 
“Yazid menyampaikan kepada kami dari Hamid Ath-Thawil dari Anas bin 
Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Suatu kaum akan datang menemui 
kalian, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang lembut.’24 
Anas berkata, ‘Lalu kaum Asy’ari datang bersama Abu Musa Al-Asy’ari.’25 
Anas berkata, ‘Mereka mulai bersenandung membacakan sya'ir dan 
berkata, ‘Esok kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, 
yaitu Muhammad dan para pengikutnya.’” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya 3/105 – 155 – 182 – 
223 – 262 redaksinya serupa dengan redaksi hadits di atas. Juga 
diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam Musnad-nya 6/454 (hadits 3845) 
dengan redaksi yang serupa. 

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya 12/ 
122 (hadits 12307) dengan redaksi yang serupa. Juga diriwayatkan oleh 
Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya juga dalam Mawaarid azh-Zham’aan hal. 
562 (hadits 2265-2266) dengan redaksi yang sama. Juga diriwayatkan 
olehnya dalam Al-Ihsaan 9/161 (hadits 7148-7149) dengan redaksi yang 
sama. 

Derajat Hadits 

Hadits itu adalah hadits shahih para perawi dalam sanadnya menurut 
Ahmad, Abu Ya’la dan Ibnu Abi Syaibah adalah orang-orang yang tsiqah 
(terpercaya). Dalam Musnad Ahmad 3/155 disebutkan dengan jelas bahwa 

                                                      
23  Al-Minhaaj Fii Syarh Shahiih Muslim Ibn al-Hajjaj, karya Imam Nawawi 2/123.        
24 Maksudnya, memiliki hati yang mudah menerima nasehat.      
25 Ia adalah seorang  sahabat Rasulullah SAW, namanya Abdullah bin Qais, Kunyahnya Abu Musa Al-

Asy’ari. Telah memeluk agama Islam, kemudian kembali ke negeri kaumnya. Ia tingggal di negerinya  
bersama kaumya, kemudian ia datang ke Madinah bersama kaumnya setelah terjadinya penaklukan 
Khaibar. Nabi mengangkatnya sebagai gubernur di sebagian daerah Yaman. Umar ra. menjadikannya 
sebagai gubernur di kota Bashrah. Al-Ahwaz dan Ashbahan ditaklukan oleh kaum muslimin di 
bawah pimpinannya. Ia dalah salah satu dari dua wakil, pada saat terjadiya perang Shiffin. Ia wafat 
pada tahun 55 H. Semoga Allah SWT meridhainya dan menjadikannya ridha kepada-Nya.                                         
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Hamid mendengar langsung hadits tersebut dari Anas ra.. Saya mengatakan 
hal ini karena Hamid adalah seorang mudallis. Syu’bah berkata, “Hamid 
hanya mendengar tiga atau empat hadits dari Anas ra., hadits-hadits 
riwayatnya yang lain diriwayatkan dari Tsabit.” Adz-Dzahabi berkata, 
“Para ulama hadits sepakat bahwa hadits riwayat Hamid dapat dijadikan 
hujjah, apabila ia berkata, ‘Aku mendengar...’”26  

Terbuktinya Nubuat 

Nubuat Rasulullah SAW telah terjadi dengan datangnya kaum Asy’ari –
sebagaimana disebutkan dengan jalas dalam hadits tersebut-. Kaum Asy’ari 
adalah orang-orang yang berasal dari Yaman, mereka terkenal memiliki 
hati yang lembut dan sangat mencintai Islam. mereka datang ke Madinah 
pada tahun ketujuh Hijriah.27  

9. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Amr Bin ‘Ash Akan 
Datang 

 علَْيكُْم يقُْدُم «:  صلى اهللا عليه وسلماهللا رُسْولُ قَالَ ِدْينار ْبن عْمرو عْن
 ُمهاجًِرا العاص ْبن عْمُرو علَْينا فَقَدم  » حِكْيٌم رُجلٌ َْيلَة  اَللّ

Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dalam kitabnya Muwadhdhihu 
Awhaam al-Jam’i wa at-Tafriiq, ia berkata, “Al-Hasan bin Muhammad Al-
Khalal mengabarkan kepada kami, ia berkata, ‘Abu Bakar bin Syadzan 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Ahmad ibnul Maghlas 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Ibrahim bin Sa’ad menyampaikan 
kepada kami, ia berkata, ‘Abu Mu’awiyah menyampaikan kepada kami dari 
Muhammad bin Syuraik dari Amr bin Dinar bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Malam ini seorang yang sangat bijak akan datang kepada 
kalian.’ Lalu Amr28 bin ‘Ash datang berhijrah kepada kami. 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Khatib dalam kitabnya Muwadhdhihu Awhaam al-
Jam’i wa at-Tafriiq 1/39 dari Amr bin Dinar secara mursal. 

                                                      
26 Miizaan al-I’tidaal 1/610 
27Al-Bidaayah wa an-Nihaayah 4/207 
28 Yaitu Abu Abdillah, ‘Amr bin Ash bin Wa-il Al-Qurasyi As-Sahmi. Salah seorang dari kaum Quraaisy 

yang cerdas dan memiliki pendapat-pendapat yang baik. Ia masuk Islam, lalu berhijrah ke Madinah 
bulan Shafar tahun 8 Hadits, enam bulan sebelm terjadinya Fathu Makkah, pernah memimpin 
pasukan kaum muslimin pada peperangan dzaat as-salaasil   (yang berlangsung sangat  lama). 
Rasulullah SAW menjadikannya sebagai gubernur untuk daerah Aman hingga beliau wafat. 
Kemudian Ia membebaskan Mesir pada masa khilafah Umar bin Khattab ra.. Mu’awiyah 
menjadikannya gubernur Mesir sampai ia wafat di negeri itu pada hari raya Idul Fitri pada tahun 43 
Hadits, ia dikuburkan di Muqaththam. Lalu yang menjadi imam ketika jenazahnya di shalatkan 
adalah anaknya, Abdullah. Usianya pada saat ia wafat adalah 90 tahun. Semoga Allah swt 
meridhainya  dan menjadikannya ridha kepada-Nya.                                                            
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Juga diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam Taariikh-nya dari ‘Amr bin 
Dinar secara mursal, juga diriwayatkan olehnya dalam Al-Khashaa-ish al-
Kubraa 2/155. 

Derajat Hadits 

Hadits itu adalah hadits dha’if kerena terdapat kemursalan dalam 
sanadnya. 

Terbuktinya Nubuat  

Nubuat Rasulullah SAW telah terjadi. ‘Amr bin ‘Ash datang berhijrah  
ke Madinah sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam hadits itu. ‘Amr 
bin ‘Ash terkanal sebagai orang yang bijaksana dan memiliki otak 
cemerlang. Ia datang berhijrah  ke Madinah pada tahun kedelapan 
Hijriah.29  

10. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Sesuatu yang 
Terjadi pada ‘Amr Ibnul Faghwaa’ r.a. 

: قَالَ أَبِْيِه عْن الُْخزاعِِي الفَْغواء بن عْمرو ْبنِ اِهللا عْبِد نع مْعمر ابنِ ِعْيسى عْن
 إِلَى أَبِي بِمالٍ يْبعثَنِي أَنْ أَراد وقَْد صلى اهللا عليه وسلم اهللا رُسْول دعانِي
 فَجاَءنِي: قَالَ اصاِحًب الْتِمْس: فَقَالَ الْفَْتحِ بْعد بِمكَّةَ قُرْيشٍ ِفي ُيقَسُِّمُه ُسفْيانَ
 صاِحًبا؟ وتلْتمُِِس الُْخُروُج ُترِْيُد أَنَّك بلَغنِْي: فَقَالَ الضَِّمرِي أُميَّةَ بن عْمرو
 صلى اهللا عليه اِهللا رُسْولَ فَجِئُْت : قَالَ صاِحٌب لَك فَأَنا : قال أَجل، قُلُْت

 أُميَّة بن عْمُرو : قُلُْت مْن،: الَفَقَ قَالَ .صاِحًبا وجْدُت قَْد: قُلُْتوسلم 
 أَُخْوك: القَاِئلُ قَالَ قَْد فَإِنَُّه فَاْحذَْرُه قَْوِمِه بِالَد هبطْت إِذَا « : قَالَ الضَّمري،
 إِلَى حاجةً أُرِْيُد إِنِّي: قَالَ بِاَألبواِء كُنَّا إِذَا حتَّى فَخرْجنا » تأْمنُه والَ البكَرِي
 صلى اهللا النَّبِيَّ قَْولَ ذَكَْرُت ولَّى فَلَمَّا راِشًدا: قُلُْت ِلي فَتلْبث بودَّان قَْوِمْي

 كُْنُت إِذَا حتَّى أَْوضعُه خرْجُت حتَّى بِعْيرِى علَى فَشدْدُتعليه وسلم 
 قَد فَتُُّه رآنِي فَلَمَّا بقُْتُهفَس وأَْوضْعُت: قَالَ رْهط ِفي ُيعارُِضنِْي ُهو إِذْ بِاَألصاِفر
 أَجلْ : قلُُْت : قَالَ حاجةً، قَْومِِي إِلَى ِلي كَانْت : فَقَالَ وجاَءنِي اْنصرفُْوا
 ُسفْيانَ أَبِي إِلَى الْمالَ فَدفَْعُت مكَّةَ قَِدْمنا حتَّى ومضْينا

                                                      
29 Al-Bidaayah wa an-Nihaayah 4/236  
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Abu Dawud meriwayatkan dalam Sunan-nya, ia berkata, “Muhammad 
bin Yahya bin Faris menyampaikan kepada kami, ia berkata Nuh bin Yazid 
bin Sayyar Al-Muaddib menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Ibrahim 
bin Sa’ad menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Ibnu Ishak 
menyampaikan kepadaku dari Isa bin Ma’mar dari Abdullah bin ‘Amr Ibnul 
Faghwa’ Al-Khuza’i dari ayahnya (yaitu Amr Ibnul Faghwa’) ia berkata, 
‘Rasulullah SAW memanggilku. Beliau hendak mengutusku membawakan 
harta lalu menyerahkannya kepada Abu Sufyan agar dibagikannya kepada 
kaum Quraisy setelah Fathu Makkah. Beliau berkata, ‘Carilah seorang 
teman.’ Lalu ‘Amr bin Umayah Adh-Dhamri datang menemuiku, lalu 
berkata, ‘Aku dengar engkau hendak berangkat ke Mekah dan mencari 
seorang teman.’ Aku menjawab, ‘Benar.’ Ia berkata, ‘Aku akan 
menemanimu.’ Lalu aku datang menemui Rasulullah SAW. aku berkata 
kepada beliau, ‘Wahai Rasulullah, aku telah mendapatkan seorang teman.’ 
Rasulullah SAW bertanya, ‘Siapa?’ Aku menjawab, ‘‘Amr bin Umayah Adh-
Dhamri.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Apabila engkau telah sampai di daerah 
kaumnya maka waspadalah terhadapnya, karena ada yang berkata, 
‘Waspadalah meski terhadap saudara kandungmu.’ Lalu kami berangkat. 
Ketika kami sampai di Abwa, ia (‘Amr bin Umayah Adh-Dhamri) berkata 
kepadaku, ‘Aku ada sedikit keperluan dengan kaumku di Wadan, 
tunggulah aku di sini.’ Aku menjawab, ‘Baiklah.’ Ketika ia berangkat, aku 
teringat sabda Rasulullah SAW  Saya mempercepat langkah menuju untaku 
hingga saya keluar mempercepat langkah untaku hingga sampai di daerah 
Ashafir (daerah yang dilalui Nabi saw menuju Badar). Tiba-tiba dia (Amru 
bin Umayyah) bersama rombongan menghalangiku. Kemudian saya lari 
dan mempercepat untaku. Saya dapat melarikan untaku dengan cepat dan 
berhasil lari dari Amru bin Umayyah. Dia memperhatikanku dan saya 
sudah tidak terkejar. Mereka pergi. 

(Beberapa saat kemudian) dia mendatangiku dan berkata, "Tadi saya 
ada perlu dengan kaumku." Dia berkata, 'Saya berkata, 'Benar, saya pergi 
dan telah sampai di Mekkah. Saya sudah serahkan harta itu pada Abu 
Sufyan." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan ‘Amr30 bin Umayah Adh-Dhamri dan 
‘Amr31 Ibnul Faghwa’. Semoga Allah SWT meridhai mereka. Hadits ini 
diriwayatkan oleh ‘Amr Ibnul Faghwa dari Rasulullah SAW. 

                                                      
30 ‘Amr bin Umayah bin Khuwailid Adh-Dhamri, Abu Umayah. Memeluk Islam ketika pasukan 

musyrikin bertolak dari Uhud kembali ke Mekah. Ia adalah orang arab yang sangat pemberani. 
Rasulullah SAW mengutusnya untuk melaksanakan urusan beliau. Rasulullah SAW pernah 
mengutusnya kepada Najasyi untuk menyampaikan berita bahwa beliau menikah dengan Ummu 
Habibah ra.. Ia hidup sampai masa khilafah Mu’awiyah ra.. Kemudian ia wafat di Madinah. Semoga 
Allah SWT meridhainya dan menjadikannya ridha kepada-Nya. Asad al-Ghaabah 4/86 dan Al-
Ishaabah 4/285.                                  

31 ‘Amr Ibnul Faghwa’ bin Ubaid bin ‘Amr bin Mazin bin ‘Uday  bin ‘Amr bin Rabi’ah Al-Khaza’i, 
saudara ‘Alqamah Ibnul Faghwa’. Semoga Allah SWT meridhai mereka berdua dan menjadikan 
mereka ridha kepada-Nya. Al-Istii’aab 3/1197, Asad al-Ghaabah 4/126 dan Al-Ishaabah 5/11.                  
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Hadits itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya, Kitaab al-
adab 34 – Bab Fii al-hadzr min an-naas – 5/183, (hadits 4861) dengan 
redaksinya sendiri. Abu Dawud tidak mengomentari hadits itu.  Al-
Mundziri mengomentarinya, ia berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
Muhammad bin Ishak.” Lihat Mukhtashar Sunan Abii Daawuud 7/205, 
juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya 5/289 dengan redaksi 
yang serupa. 

Juga diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Mu’jam al-Kabiir 17/36 
(hadits 73) dengan redaksi yang serupa. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad 
dalam Ath-Thabaqaat 4/296 dengan redaksi yang sama. 

Derajat Hadits 

Hadits itu adalah hadits dha’if karena Isa bin Ma’mar adalah perawi 
yang dha’if32. Muhammad bin Ishak meriwayatkan hadits tersebut dengan 
‘an’anah (dari... dari ...), ia adalah seorang mudallis. Dalam beberapa jalur 
hadits ini ia tidak menyebutkan secara jelas bahwa ia mendengar hadits itu 
(dari gurunya).33  

Hati merasa tidak tenang membaca hadits ini, karena hadits itu 
menyebutkan bahwa seorang sahabat yang mulia, yaitu ‘Amr bin Umayah 
Adh-Dhamri ra. telah berkhianat. Bagaimana mungkin kita berburuk 
sangka kepadanya padahal ia adalah seorang sahabat yang telah lama 
masuk Islam, ikut berjihad bersama Rasulullah SAW dan memiliki 
keimanan yang tulus kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, bagaimana 
mungkin kita mengatakan bahwa ia mengkhianati saudara seislamnya yang 
berangkat menjalankan perintah Rasulullah SAW 

Syamsul Haq Al-‘Azhiim Abadi berkata, “Barangkali kejadian itu terjadi 
pada  saat ‘Amr bin Umayah Adh-Dhamri baru masuk Islam, kemudian 
setelah beberapa lama ia termasuk ke dalam golongan para sahabat yang 
mulia.” ‘Aun al-Ma’buud 13/208. 

Tetapi penafsiran ini tidak dapat menenangkan hati, karena hadits 
tersebut menjelaskan bahwa kejadian itu terjadi setelah Fathu Makkah. 
Sedangkan ‘Amr bin Umayah Adh-Dhamri memeluk Islam pada tahun 
ketiga hijriah pada kaum musyrikin bertolak dari Uhud kembali ke Mekah. 
Hati menjadi tenang setelah mengetahui bahwa hadits tersebut adalah 
hadits dha’if. Andai Abu Dawud dan Ahmad tidak meriwayatkan hadits 
tersebut niscaya saya tidak akan mencantumkannya dalam buku ini. 
Wallaahu A’lam. 

                                                      
32 Taqriib at-Tahdziib 2/102 dan Al-Kaasyif 2/371 
33 Taqriib at-Thadziib 2/144 dan Ta’riif Ahl at-Taqdiis hal. 132. 



 

188 Ramalan Rasulullah – yang sudah terjadi dan yang belum terjadi ________________________________  46

11. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Utusan Abdul Qais 
Akan Datang 

 ُهابحْص أَثُدِّح ُيصلى اهللا عليه وسلم  اِهللالُْوُسا رمنْيب: الَ قَِهدِّ جْني عرِْصد العْوُهعْن 
 امقَ فَ» قِرِْشم الْهلِ أَُرْي خْم ُهٌبكْ رِهْجا الوذَ هْن ِمْمكُْيلَ عُعلُطْي س« : ْمُه لَالَ قَذْإِ
: الَقَ وبرَّقَ وبِحرًبا فَاِك ررش عثةَالَ ثَيِقلَ فَِهْجو الْكِلذَي  ِفُهجَّوت يابِطَّخ بن الُْرمُع
ا ْوالُ قَ؟مْو القَنِم :ْن ِمٌرفَنفَ: الَس قَْي القَِدْب عقْا أَمْمكُُمدد التِّالَ البِِهذِِِ هجالَ: اْوالُ قَ؟ةار 
 ؟لُجذا الرَّ هبِلَي طَ ِفْمُتْمدَّا قَمنَّ إِْمكُلَّعلَفَ : الَ قَالَ: وا الُ قَِهِذ هْمكُفَْوُي ُسنَْوُعْيبِتفَ: الَقَ
ا ذَه: الَ قَصلى اهللا عليه وسلم يِّبِى النَّلَ إِرظَا نذَى إِتَّ حْمُهى حيدثُشم فَلْجأَ: ا ْوالُقَ
ْيِذ الَّْمكُُباِحصنَْوُبلُطْ ت 

Thabrani meriwayatkan dalam Al-Mu’jam al-Kabiir-nya, ia berkata, 
“Al-Husain bin Ishak At-Tasatturi menyampaikan kepada kami, ia berkata, 
‘Muhammad  bin Shadran menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Thalib 
bin Hujair Al-‘Abdi menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Hud Al-‘Ashri 
menyampaikan kepadaku dari kakeknya34, ia berkata, ‘Pada saat Rasulullah 
SAW berbincang-bincang dengan para sahabatnya, beliau bersabda, ‘Akan 
datang suatu kafilah dari arah ini, mereka adalah sebaik-baik penduduk 
timur.’ Lalu Umar berangkat ke arah tersebut. Kemudian ia bertemu 
dengan tiga belas orang yang menunggangi hewan tungangan. Maka Umar 
mendekat dan menyambut mereka. Umar bertanya, ‘Siapakah kalian?’ 
mereka menjawab, ‘Kami adalah utusan Abdul Qais.’ Apakah kalian datang 
ke negeri ini untuk berniaga?’ Mereka menjawab, ‘Tidak.’ Umar bertanya 
lagi, ‘Apakah kalian hendak menjual pedang-pedang kalian?’ Mereka 
menjawab, ‘Tidak.’ Umar berkata, ‘Barangkali kalian mencari Rasulullah?’ 
Mereka menjawab, ‘Ya.’ Lalu Umar berjalan sambil berbincang-bincang 
dengan mereka. Ketika Umar telah melihat Nabi SAW, ia berkata, ‘Inilah 
Rasulullah yang  kalian  cari.’” 

Takhrij Hadits  

Diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Mu’jam al-Kabiir 20/345 
(Hadits 812) dengan redaksi yang berasal dari dirinya sendiri dalam hadits 
yang sangat panjang. Juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Dalaa-il an-
Nubuwwah 5/327 dengan redaksi yang serupa dalam hadits yang sangat 
panjang. 

Al-Haitsami menuebutkan hadits tersebut dalam Majma’ az-Zawaa-id 
9/388, Ia berkata, “Hadits tersebut diriwayatkan oleh Thabrani dan Abu 
Ya’la. Para perawi yang terdapat dalam sanad mereka adalah para perawi 
yang terpercaya. Ada beberapa orang dari mereka yang diperselisihkan. 

                                                      
34 Yaitu Mazidah bin Jabir ra. , kakek dari pihak ibunya.     
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Derajat Hadits  

Hadits tersebut adalah hadits hasan insyaa-Allaah. Para perawi yang 
terdapat dalam sanad Thabrani adalah para perawi yang terpercaya atau 
para perawi yang sangat jujur, kecuali Hud bin Abdullah. Mengenai Hud 
bin Abdullah, Al-Hafizh Ibnu Hajar berkomentar, “Ia adalah perawi yang 
riwaayatnya dapat diterima.”35 Adz-Dzahabi berkata, “Ia hampir tidak 
dikenal.”36 al-Mazi berkata, “Bukhari meriwayatkan haditsnya dalam Al-
Adab al-Mufrad wa Af’aal al-‘Ibaad.37 Ibnu Hibban menyebutkan nama 
Hud bin Abdullah dalam Ats-Tsiqaat 5/516. Dalam Sunan-nya, Tirmidzi 
menilai hasan hadits Hud, Kitaab al-jihaad, Bab Maa jaa-a fii as-suyuuf wa 
hilyatihaa (hadits 1690). 

Terbuktinya Nubuat  

Apa yang beliau beritahukan telah menjadi kenyataan. Utusan Abdul 
Qais datang menemui Rasulullah SAW dari Ahsaa’ dari suatu tempat 
bernama Jawatsi, yaitu suatu tempat yang terletak di sebelah timur 
Madinah Al-Munawwarah. Mereka datang menemui Rasulullah SAW pada 
tahun sembilan Hijriah.38 

12. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Wa-il Bin Hajar Ra. 
Akan Datang   

ْنعل بنِاِئ وح مَّلَ: الَر، قَجلَا بغُرْوُها ظُنصلى اهللا عليه وسلمل اهللا ْوُس ر 
خُتْجرًداِف وْيِمْو قَْنا عالُْتْمِدى قَتَّ ح ْيِدمْص أَُتْيقَلَ فَةَنحِهاِئقَ ِللَْب قَُهاب 
ا نْيلَ عمدَّقَ تنْل أَْب قَْن ِمصلى اهللا عليه وسلم  اِهللالُْوُس ركا بِنْرش بْدقَ: اْوالُقَفَ
 »ر ج حنِ ْبلِاِئ وْمكُاَء جْد قَ« : الَقَ فَامٍيَّ أَِةثَالَثَبِ

Thabrani meriwayatkan dalam Al-Mu’jam al-Kabiir, ia berkata, “Abu 
Hind, Yahya bin Abdullah bin Hajar bin Abdul Jabbar bin Wa-il bin Hajar 
Al-Hadhrami menyampaikan kepada kami di Kufah, ia berkata, ‘Pamanku, 
Muhammad bin Hajar menyampaikan kepadaku, ia berkata, ‘Pamanku, 
Sa’id  bin Abdul Jabbar menyampaikan kepadaku dari ayahnya, Abdul 
Jabbar bin wa-il dari ibunya, Ummu Yahya  dari Wa-il39  bin Hajar, ia 

                                                      
35 Taqriib at-Tahdziib 2/223 
36 Miizaan al-I’tidaal 4/310. 
37 Tahdziib al-Kamaal 3/1450 
38 As-Siirah an-Nabawiyyah karya Ibnu Hisyam hal.4/210 dan Al-Bidaayah wa an-Nihaayah  hal. 

5/46.       
39 Abu Hunaidah, Wa-il  bin Hajar bin Rabi’ah al-Hadhrami. Salah seorang pimimpin di Hadramaut. 

Ayahnya adalah salah seorang raja Hadramaut. Ia datang menemui Rasulullah SAW, beliau 
membentangkan selendang lalu memeluknya. Beliau mempersilakannya duduk bersama beliau. 
Beliau menaikkannya ke atas mimbar  lalu berkhutbah, “Bersikap ramahlah dengannya karena ia 
adalah putera mahkota.” Beliau mendoakannya dan mengusap kepalanya. Lalu menjadikannya 
pemimpin kaum Hadramaut. Beliau memberikan sebidang tanah kepadanya. Ia bersama Ali 
mengikuti peperangan Shiffin. Ia meninggal dunia pada masa khilafah Mu’awiyah. Semoga Allah 
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berkata, ‘Ketika kami telah mengtahui bahwa Allah SWT telah mengutus 
seorang rasul, aku berangkat ke Madinah sebagai utusan kaumku. Ketika  
telah sampai di Madinah aku bertemu dengan para sahabat Rasulullah 
SAW sebelum aku bertemu dengan beliau. Mereka berkata, ‘Tiga hari 
sebelum sebelum engkau datang, Rasulullah SAW telah memberikan kabar 
gembira kepada kami bahwa  engkau akan datang. Beliau bersabda, 
‘Sungguh Wa-il bin Hajar akan datang kepada kalian.’” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam At-Taarikh al-Kabiir 8/175 dengan 
redaksi yang berbeda dalam sebuah hadits yang sangat panjang. Juga 
diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Musnad-nya juga dalam Kasyf al-
Astaar 3/277 (hadits 2745) dengan redaksi yang berbeda dalam hadits 
yang sangat panjang. Al-Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
Muhammad bin Hajar, ia adalah perawi yang dha’if.”40  Juga diriwayatkan 
oleh Baihaqi dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 5/349 secara mu’allaq dengan 
redaksi yang berbeda.                

Derajat Hadits 

Hadits tersebut di atas adalah hadits dha’if. Karena dalam sanadnya 
terdapat Muhammad bin Hajar bin Abdul Jabbar, ia adalah perawi yang  
dha’if. Adz-Dzahabi berkata, “Ia meriwayatkan banyak hadits mungkar.” 
Bukhari berkata, “Ia memiliki kelemahan (dalam hal meriwayatkan 
hadits).”41 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang telah diberitahukan Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan. 
Beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya bahwa Wa-il 
bin Hajar akan datang tiga hari setelah beliau meyampaikan kabar gembira 
itu, sebagaimana tersebut dengan jelas dalam hadits di atas. Hal itu terjadi 
pada  tahun 9 Hijriah.42 

13. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Khalid Akan Menemui 
Ukaidar Sedang Memburu Sapi 

ُمْنع ْس إِ ْبندمَّحالَاق قَح : ا اْنمَّلَوتهلَ إِصلى اهللا عليه وسلم ل اِهللاْوُسى رْوُبى تك دا ع
اِلخْبد الْن يد فَِلوبْيِكى أَلَ إُِهثَعدْور دمُهة، وْيِك أَور بُندالِْدْب ع ِلمْن كَْن ِملٌُجك رة د
انَكَوكاًِل مْيلَ عهانَكَا وْص نانِرالَقَا فَيِلصلى اهللا عليه وسلم  اِهللالُْوُس ر نَّ إِ«: د اِلخك 

                                                                                                                              
SWT meridhai mereka dan menjadikan mereka ridha kepada-Nya. Al-Istii’aab 4/1562, Asad al-
Ghaabah 5/81 dan Al-Ishaabah 6/312.                                           

40 Majma’ az-Zawaa-id 9/373. 
41 Miizaan al-I’tidaal 3/511, At-Taariikh al-Kabiir 1/69, Al-Majruuhiin 2/273) dan Al-Jarh wa at-

Ta’diil 7/239. 
42 Al-Bidaayah wa an-Nihaayah 5/79.  
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سُهُدجِتالُْدْيِص ي فَ» ر قَب ،خرجٌداِل خبِِهنِْص ِحْنان ِما كَذَى إِتَّ ح الْرِظَْنم ِةلَْيي لَ ِفنِْيع 
ر ْصقَاب الْا بهنِْوُرقُ بِكُُّح تةُرقَب الْْتتأَ فَُهُتأَرْم ِاُهعم وُه لَحٍطْى سلَ عوُه وةياِف صةرمَّقَُم
 لَزند فَح أَ الَ:ْتالَ قَ؟اذَ هُكُرْت يْنمو،  الَالَ قَطُّا قَذَ هلَثْ ِمتْيأَ رلْه: ُهُتأَر اْمُه لَْتالَقَفَ
ان، س حُه لَالُقَ ُيُه لٌَخ أَْمهِْي ِفِهِتْي بلِْه أَْن ِمٌرفَ نُهع مبكَر وبكَر وجرِْسأُ فَِهِسرفَ بِرمأَفَ
صلى اهللا عليه  اهللا لِْوُس رلُْي خْمُهْتقَلَا تْوُجرا خمَّلَ، فَْمِهِدْيارِطَُم بُِهعا مْوُجرخ وبكَرفَ

 بِالذَّهبِ ُمخوٌَّص الدِِّْيباجِ ِمن لَُه قُباٌء علَْيِه كَانَ وقَْد اًناحس أَخاُه وقَتلُْوا فَأَخذَْته وسلم
 بِِأَِكْيدر قَدم خِالًدا إِنَّ ثُمَّ صلى اهللا عليه وسلم اِهللا رُسْولِ إِلَى بِِه فَبعثَ خاِلٌد فَاْستلَبُه
 سبِْيلَُه خلَى ثُمَّ الْجِْزيِة علَى وصالَحُه دمُُّه لَُه فَحقَن صلى اهللا عليه وسلم اهللا رُسْولِ علَى

Abu Nua’im meriwayatkan dalam Dalaa-il an-Nubuwwah,   ia berkata, 
“Hubaib Ibnul Hasan menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Muhammad  
bin Yahya Al-Marzawi menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Ahmad 
bin Muhammad bin Ayub menyampaikan kepada kami, ia berkata, 
‘Ibrahim bin Sa’ad menyampaikan kepada kami dari Muhammad  bin 
Ishak, ia berkata, ‘Ketika Rasulullah SAW telah sampai di Tabuk, beliau 
memanggil Khalid Ibnul Walid lalu mengutusnya untuk memata-matai 
Ukaidar43 di Daumah44. Yaitu Ukaidar bin Abdul Malik, berasal dari 
Kandah dan ia adalah raja negeri Daumah itu. Ia adalah seorang Nasrani. 
Rasulullah SAW bersabda kepada Khalid, ‘Sesungguhnya  engkau akan 
menemuinya sedang memburu sapi.’ Lalu Khalid45 berangkat. Ketika ia 
telah sampai dan melihat benteng Ukaidar di hadapan matanya pada 
malam terang bulan. Khalid melihat Ukaidar sedang berada di atas benteng 
itu bersama isterinya. Lalu ada seekor sapi datang menanduk pintu istana. 
Maka isterinya berkata, ‘Apakah engkau pernah menyaksikan 
pemandangan seperti ini?’46 Ukaidar menjawab, ‘Tidak.’ Ukaidar bertanya, 
‘Apakah ada seseorang yang dapat  membiarkan hal itu terjadi?’ Isterinya 
menjawab, ‘Tidak ada seorangpun.’ Lalu Ukaidar turun dan menyuruh 

                                                      
43 Ukaidar bin Abdul Malik bin Abdul Hay As-Sukuni Al-Kindi, raja Daumah Jandal. Rasulullah SAW 

berdamai dengannya dengan syarat ia dan penduduk Daumah membayar jizyah kepada kaum 
muslimin. Ukaidar membatalkan perjanjian damai tersebut setelah Rasulullah SAW wafat, maka 
Umar ra. mengusirnya dari negeri Daumah ke Hirah. Lalu ia tinggal di sebuah daerah di Hirah lalu ia 
membangun tempat-tempat tiinggal dan menamakannya Daumah. Lihat Mu’jam al-Buldaan  2/487 
dan Tahdziib Ibni ‘Asaakir 3/94.                                     

44Daumah Jandal adalah benteng dan desa-desa yang terletak di antara Syam dan Madinah, dekat dua 
gunung Thay. Mu’jam al-Buldaan 2/487.         

45 Saifullah, Abu Sulaiman, Khalid Ibnul Walid Ibnul Mughirah Al-Qurasyi Al-Makhzumi. Ia salah 
seorang tokoh Quraisy  pada masa Jahiliah. Ia memeluk Islam lalu berhijrah ke Madinah setelah 
terjadinya Shulhul Hudaibiyyah. Ia ikut serta bersama Rasulullah SAW pada saat Fathu Makkah 
(penaklukkan kota Mekah). Abu Bakar menjadikannya sebagai komandan pasukan muslimin. 
Dengan kepemimpinan Khalid Allah SWT menaklukkan Yamamah bagi kaum muslimin dan negeri-
negeri lainnya. Ia telah mengikuti  kurang lebih seratus kali peperangan. Di sekujur tubuhnya 
terdapat bekas tikaman, bekas bacokan pedang dan bekas tusukan anak panah. Beliau meninggal di 
atas tempat tidurnya. Ia meninggal dunia di kota Himsh pada tahun 21 Hijriyah. Semoga Allah SWT 
meridhainya dan menjadikannya ridha kepada-Nya. Al-Istii’aab 2/431, Asad al-Ghaabah 2/93, Siyar 
A’laam an-Nubaalaa’ 1/366 dan Al-Ishaabah 2/98.                                               

46 Maksudnya, sapi menanduk pintu istana. (Penerjemah).   
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pembantunya menyiapkan seekor kuda dan memasanginya pelana. Lalu ia 
menunggang kuda itu, ada beberapa orang yang menyertainya, di antara 
mereka ada saudara laki-lakinya yang bernama Hassan. Lalu mereka 
berangkat.  Ketika mereka keluar, mereka bertemu dengan para prajurit 
Rasulullah SAW. Maka mereka manangkap Ukaidar dan membunuh 
saudara laki-lakinya, Hassan. Hassan mengenakan pakaian dan selendang. 
Lalu Khalid mengambilnya dan mengirimkannya kepada Rasulullah SAW. 
Kemudian Khalid datang membawa Ukaidar menemui Rasulullah SAW. 
Rasulullah SAW melindungi darahnya dan mengadakan perdamaian 
dengannya dengan syarat Ukaidar membayar jizyyah. Lalu Rasulullah SAW 
melepaskannya. 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 2/526 
(hadits 455) dengan redaksinya sendiri dari Ibnu Ishaq secara mursal. 

Juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 5/250 
dan dalam Sunan al-Kubraa 9/187 dengan redaksi yang serupa dengan 
redaksi di atas dari Yazid  bin Ruman dan Abdullah bin Abu Bakar secara 
mursal. 

Derajat Hadits 

Hadits tersebut adalah hadits dha’if sebab kemursalannya. 

Terbuktinya Nubuat  

Apa yang beliau sabdakan terbukti menjadi kenyataan. Rasulullah SAW 
memberitahukan kepada Khalid bahwa ia akan menemui Ukaidar sedang 
memburu sapi. Apa yang beliau beritahukan menjadi kenyataan. Khalid 
menemuinya sedang memburu sapi. Dengan demikian Allah SWT telah 
memberikan kemudahan kepada Khalid ra. untuk menawan Ukaidar bin 
Abdul Malik yang memiliki Daumah Jandal di negerinya. Hal itu terjadi 
pada saat peperangan Tabuk berlangsung pada tahun 9 Hijriah.47 

14. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Akan Terjadi Angin 
Topan 

 غَْزوةَ صلى اهللا عليه وسلم النَّبِي مع غَزْونا : قَالَ السَّاِعِدي حِميد أَبِِْي عْن
 صلى اهللا النَّبِي فَقَالَ لََها حِدْيقَة ِفي ِاْمرأَةٌٌ إذَا القُرى واِدي جاَء فَلَمَّا تُبوك

 صلى اهللا عليه وسلم اهللا رُسول وخرص اْخرُِصْوا : َألْصحابِِهعليه وسلم 
 أَما  « :قَالَ تُبوك أَتْينا فَلَمَّا ِمْنها، يْخُرُج ما أَْحِصْي: لَها فَقَالَ أَْوُسقٍ عْشرةَ

                                                      
47As-Siirah an-Nabawiyyah karya Ibnu Hisyam 4/178 dan Al-Bidaayah wa an-Nihaayah 3/17.     
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 » فَلْيْعِقلُه بعِِْيٌر معُه كَانَ ومْن أَحٌد يقُْومنَّ فَالَ ْيدةشِد رِْيٌح اللََّْيلَة ستهُِب إِنَّها
 أَْيلَةَ مِلٌك وأَْهدى طَْيء بِجبلٍ فَأَلْقَْتُه رُجلٌ فَقَام شِدْيدةٌ رِِْيٌح وهبْت فَعقَلْناهاَ
 فَلَمَّا ُيْخبُِِرُهْم لَُه وكَتب ُبْرًدا وكَساُه بْيضاء بْغلَةًى اهللا عليه وسلم لَّ صِللنَّبِي
 خرص أَْوُسقٍ عْشرةُ: قَالَت حدْيقَُتِك؟ جاَء كَْم: لِِلْمْرأَِة قاَلَ القرى واِدي أَتى

  صلى اهللا عليه وسلماهللا رسول

Bukhari meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Sahal bin Bikar 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Wuhaib menyampaikan kepada 
kami dari ‘Amr bin Yahya dari Abbas As-Sa’idi dari Abu Hamid As-Sa’idi, ia 
berkata, ‘Kami pernah ikut berperang bersama Rasulullah SAW pada 
peperangan Tabuk. Ketika beliau telah sampai di Waadii al-Quraa (lembah 
desa-desa)48, beliau melihat seorang wanita yang sedang berada di dalam 
kebunnya. Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, ‘Taksirlah 
(kurma-kurma yang ada di kebun itu).’ Rasulullah SAW manaksirkannya 
sebanyak sepuluh wasaq. Lalu beliau berkata  kepada wanita itu, ‘Hitunglah 
(berapa wasaq) kurma-kurma itu.’ Ketika kami telah sampai di Tabuk 
beliau bersabda, “Ketahuilah bahwa nanti malam akan terjadi angin topan. 
Maka janganlah ada di antara kalian yang berdiri. Siapa yang membawa 
unta, hendaknya ia mengikat untanya.’ Maka kemudian kami mengikat 
unta-unta kami. Kemudian di malam harinya datanglah angin topan yang 
bertiup sangat kencang. Pada saat itu ada seorang yang bangun, maka 
angin topan itu membawa dirinya dan melemparkannya di gunung Thay. 
Raja Ailah memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW berupa seekor 
baghal putih dan kain burdah. Raja Ailah juga menulis surat untuk beliau. 
Dalam suratnya ia mengabarkan keadaan mereka kepada kaum muslimin. 
Ketika Rasulullah SAW sampai di Waadii al-Qura (lembah Qura), beliau 
bertanya kepada wanita (tersebut di atas), ‘Berapa banyak kurma-kurma 
(yang berjatuhan) dalam kebunmu?’ Wanita itu menjawab, ‘Sepuluh 
wasaq.’ Jumlah itu tepat sesuai dengan taksiran Rasulullah SAW.’”  

Takhrij Hadits 

Hadits itu diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiih-nya, 24 – Kitaab 
az-Zakaah – Bab Khirsh at-tamar – 3/343 (hadits 1481) dengan 
radaksinya sendiri. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Shaahihnya 
dalam Kitaab al-Fadhaa-il – 3, Bab Mu’jizaat an-nabiy shalla al-laah ‘alaih 
wa sallam 4/1785 (hadits 1392) dengan redaksi yang serupa. 

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya 
14/539 (hadits 18852) dengan radaksi yang serupa. Juga diriwayatkan 
oleh Baihaqi dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 5/238 dengan radaksi yang 

                                                      
48 Suatu lembah yang terletak di antara Syam dan Madinah, di antara Taima’ dan Khaibar. Di sana 

terdapat banyak desa. Mu’jam al-Buldaan 4/338.        
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serupa. Juga diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 
2/520 (hadits 448) dengan radaksi yang serupa. 

Derajat Hadits 

Hadits itu adalah hadits shahih, diriwayatkan oleh  Bukhari dan 
Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang Rasulullah SAW beritakan telah menjadi kenyataan. Telah 
terjadi angin topan yang bertiup sangat kencang pada malam hari persis 
seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW  

Imam Nawawi –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat kepadanya- 
berkata, “Dalam hadits tersebut terdapat mukjizat Rasulullah SAW, yaitu 
Nubuatnya tentang hal yang ghaib dan bahaya berdiri pada saat angin 
topan bertiup.”49 Kejadian itu terjadi pada peperangan Tabuk pada tahun 9 
Hijriah.50 

15. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Kaum Tsaqif Akan 
Membunuh ‘Urwah Bin Mas’ud Ra.  

 صلى اهللا اهللا رُسْولِ علَى الثَّقَفِِِي مْسُعْود ْبُن ُعْروةُ قدم : قَالَ ُعقْبة بن ُمْوسى
 إِلَى ِليْرجِِع صلى اهللا عليه وسلم اهللا رُسْولَ اْستأْذَنَ ثُمَّ فَأَْسلََمعليه وسلم 

 » يقُْتلُوك أَنْ أَخاُف إِنِّي «:  صلى اهللا عليه وسلماهللا رُسْولُ فَقَالَ قَْوِمِه
 صلى اهللا عليه وسلم اهللا رُسْول لَُه فَأَِذنَ .أَْيقَظُْونِي ما ناِئًما وجُدْونِي لَْو: قَالَ
عجالطَّاِئف إِلَى فَر مقَدِشًيا الطَّائِِف واَءْتُه عيُّْوُه ثَقِِْيف فَجاُهْم فَحعدإِلَى و 
 يكُْن لَْم ما اَألذَى ِمن مُعْوُهوأَْس وعصْوُه فَاتَّهُمْوُه لَُهْم ونصح اِإلْسالَم
 غُْرفَة علَى قَام الْفَْجُر وطَلَع سحر إِذَا حتَّى ِعْنِدِه ِمْن فَخرُجْوا علَْيهِِ يْخشاُهْم

 فَقَتلَُه بسْهمٍ ثَِقْيف ِمْن رجلٌ فَرماُه وتْشهُد بِالصَّالَِة فَأَذِِِنَ دارِِه فِِي لَُه

Baihaqi meriwayatkan dalam Dalaa-il an-Nubuwwah, ia berkata, “Abul 
Husain Ibnul Fadhl al-Qaththan mengabarkan kepada kami di Baghdad, ia 
berkata, ‘Abu Bakar bin ‘Atab al-‘Abdi mengabarkan kepada kami, ia 
berkata Al-Qasim Al-Jauhari menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Ibnu 
Abi Uwais menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Ibrahim bin Ismail bin 
Uqbah menyampaikan kepada kami dari pamannya, Musa bin Uqbah, ia 

                                                      
49 Al-Minhaaj Fii Syarh Shahiih Muslim Ibn al-Hajjaj karya Imam Nawawi 15/43.         
50 Al-Bidaayah Wa an-Nihaayah 5/12.  
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berkata, ‘Urwah51 bin Mas’ud ats-Tsaqafi datang menemui Rasulullah SAW, 
lalu ia masuk Islam. Kemudian ia meminta izin kepada Rasulullah SAW 
hendak kembali ke kaumnya. Rasulullah SAW bersabda, ‘Aku khawatir 
mereka membunuhmu.’ Urwah menjawab, ‘Apabila mereka mendapatiku 
sedang tidur mereka tidak berani membangunkanku.’ Maka Rasulullah 
SAW mengizinkannya. Lalu ia kembali ke Thaif. Ia sampai di Thaif pada 
sore hari. Lalu kaum Tsaqif datang menemuinya. Mereka mengucapkan 
salam kepadanya. Lalu Urwah mengajak mereka memeluk agama Islam dan 
menasehati mereka. Mereka menuduhnya gila, membantah ajakannya dan 
melontarkan ucapan yang sangat menyakitkannya yang tidak ia duga. 
Mereka pergi meninggalkannya. Kemudian ketika tiba waktu subuh dan 
fajar telah terbit ia berdiri di kamarnya, di dalam rumahnya. Lalu ia 
mengumandangkan azan dan bertasyahud (bersaksi bahwa tiada Tuhan 
selain Allah  dan Nabi Muhammad adalah utusan  Allah). lalu salah 
seorang dari kaum Tsaqif memanahnya, maka ia gugur.’” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Thabari dalam Taarikh-nya 3/96 dengan redaksi 
yang serupa dari Muhammad bin Ishak secara mursal. 

Juga diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Mu’jam al-Kabiir 17/148 
(hadits 374) dari Urwah Ibnu Zubair ra. secara mursal, (hadits 375) dari 
Ibnu Syihab Az-Zuhri secara mursal. Al-Haitsami berkata dalam Majma’ 
az-Zawaa-id 9/386, “Kedua hadits itu adalah mursal, tetapi sanadnya 
hasan.” 

Juga diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 
2/533 (hadits 461) dengan redaksi yang berbeda, dari Al-Waqidi secara 
mursal. 

Juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 5/299 
dengan redaksinya sendiri dari Musa bin Uqbah secara mursal. 

Derajat Hadits 

Hadits itu adalah dha’if karena terdapat kemursalan dalam sanadnya. 

Terbuktinya Nubuat 

Nubuat Rasulullah SAW telah terbukti menjadi kenyataan. Kaum Tsaqif 
membunuh Urwah bin Mas’ud ra. sebagaimana telah disebutkan dengan 

                                                      
51  Urwah bin Mas’ud ats-Tsaqafi. Salah seorang pembesar kaumnya. Wajahnya mirip dengan Isa Al-

Masih. Umar bin Khattab mendendangkan syair, menyebut-nyebut kebaikannya. Ia adalah salah 
seorang utusan kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW pada hari perdamaian Hudaibiyah. Ia 
memiliki tangan yang putih pada saat penetapan perdamaian Hudaibiyah. Ada yang mengatakan 
bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT,  “…seorang besar dari salah 
satu dua negeri (Mekah dan Thaif) ini.” (az-Zukhruf:31). Semoga Allah SWT meridhainya dan 
menjadikannya ridha kepada-Nya. Al-Istii’aab 3/1066, Asad al-Ghaabah 3/405 dan Al-Ishaabah 
4/238.       
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jelas dalam hadits di atas. Kejadian itu terjadi setelah Rasulullah SAW 
pulang dari peperangan Tabuk pada tahun 9 Hijriah.52  

16. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Jarir Bin Abdullah Ra. 
Akan Datang 

 ِمن علَيكُْم يْدُخلُ : قَالَ صلى اهللا عليه وسلم النَّبِيَّ أَنَّ  اِهللا عْبِد بن جرِير عْن
 جرِْير فَدخلَ ملَك مْسحةَ وْجهِهِِ علَى ُيْمنٍ ذِِي خْيرِ من رُجلٌ الْبابِ

Thabrani meriwayatkan dalam Al-Mu’jam Al-Kabiir, ia berkata, “Abu 
Khalifah menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Ibrahim bin Basyar Ar-
Ramadi menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Sufyan menyampaikan 
kepada kami dari Ismail  bin Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim dari Jarir 
bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, ‘Akan datang kepada kalian dari 
pintu itu seseorang yang baik dan berasal dari Yaman di wajahnya terdapat 
... raja.’ Lalu Jarir53 masuk.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan Jarir Bin Abdullah ra.. Diriwayatkan dari 
Rasulullah SAW oleh banyak sahabat, mereka adalah Jarir, sahabat dalam 
kisah ini, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Dhamrah dan Al-Barra bin 
‘Azib, semoga Allah SWT meridhai mereka. 

Hadits Jarir diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya 4/359 – 360 
– 364 dengan redaksi yang serupa dalam hadits yang sangat panjang. Juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahiih-nya 3/149 (hadits 
1797) dan 3/50 (hadits 1798) dengan redaksi yang sama dalam hadits 
yang sangat panjang.  

Sedangkan hadits Abdullah bin Abbas ra. diriwayatkan oleh Thabrani 
dalam Al-Mu’jam al-Kabiir 2/291 (hadits 2210) dengan redaksi yang 
sama. 

Derajat Hadits 

Hadits itu adalah hadits shahih, dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah, 
Hakim dan Adz-Dzahabi. 

                                                      
52 As-Siirah an-Nabawiyyah karya Ibnu Hisyam 4/184-185.    
53 Ia adalah seorang pemimpin yang pandai dan tampan, Abu ‘Amr, Jarir bin Abdullah bin Jabir Al-

Qusari Al-Bajali. Memeluk agama Islam pada tahun di mana Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW 
pernah mengutusnya ke Dzil Khulshah, maka ia berhasil menaklukkannya. Ia memiliki pengaruh 
yang sangat besar dalam peperangan yang terjadi di Iraq, Qadisiyah dan tempat-tempat lainnya. Ia 
datang ke negeri Kufah dan tinggal di sana. Kemudian ia pindah ke Qarqisiya dan meninggal dunia 
di sana pada tahun 51 H. Semoga Allah SWT meridhainya dan menjadikannya ridha kepada-Nya. Al-
Istii’aab 1/236, Asad Al-Ghaabah 1/279, Al-Ishaabah 1/242 dan Siyar A’laam An-Nubalaa’ 2/530.                        
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Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar. beliau memberitahukan bahwa akan datang 
seorang yang tampan yang berasal dari Yaman. Lalu Jarir bin Abdullah ra. 
datang. Ia adalah seorang yang tampan yang berasal dari Yaman. Apa yang 
diberitakan oleh Rasulullah SAW menjadi kenyataan. Kejadian itu terjadi 
pada tahun sepuluh hijriah.54 

17. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Ajal Maslamah Al-Fihri 
Ra. Sudah Dekat 

 وُهو ملَّس وِهْيلَ عى اُهللالَّ صالنَّبِيَّ أَتى أَنَُّه الِْفْهرِي مْسلَمة اْبن حبِْيبِ عن
ى لَّ صالنَّبِيُّ لَُه فَقَالَ ورِْجِلْي يِدْي اِهللا رُسْولَ يا :فَقَالَ أَُبْوُه فَأَْدركَه بِالْمِدْينِة

 ِتلْك ِفي فَهلَك : قَالَ » يْهِلك أَنْ ُيْوشُك فَإِنَُّه معُه ِاْرجِْع « : ملَّس وِهْيلَ عاُهللا
 السَّنِة

Ibnu Sa’d meriwayatkan dalam Thabaqaat-nya, ia berkata, “Ahmad bin 
Muhammad Ibnul Walid Al-Azraqi Al-Makki mengabarkan kepada kami, 
ia berkata, ‘Dawud bin Abdurrahman menyampaikan kepada kami dari 
Ibnu Juraij dari Ibnu Malikah dari Hubaib bin Maslamah bahwa ia datang 
ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Lalu di sana ia bertemu dengan 
ayahnya (yaitu Maslamah Al-Fihri). Ayahnya berkata, ‘Wahai Rasulullah, 
‘Tangan dan kakiku terasa sakit.’ Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada 
Hubaib bin Maslamah Al-Fihri, ‘Pulanglah bersamanya. Ajalnya hampir 
tiba.’ Hubaib bin Maslamah berkata, ‘Lalu ayahku meninggal dunia pada 
tahun itu.’” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’d dalam Thabaqaat-nya 7/409 dengan 
redaksinya sendiri, Baihaqi dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 6/504 dengan 
redaksi yang sama, juga diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam Taariikh-nya 
juga dalam Tahdziib Taariikh Dimasyqa 4/38 dengan redaksi yang tidak 
sama. 

Derajat Hadits  

Hadits itu adalah hadits dha’if sebabnya adalah tadlis yang dilakukan 
oleh Ibnu Juraij. Ibnu Juraij, namanya Abdul Malik bin Abdul Aziz, adalah 
perawi yang terpercaya tetapi ia seorang mudallis. Al-Hafizh Ibnu Hajar 
menggolongkannya dalam tingkatan para mudallis ketiga. Hadits orang-
orang yang termasuk dalam tingkatan tersebut tidak dijadikan hujjah oleh 
para imam ahli hadits kecuali apabila mereka berkata terang-terangan 

                                                      
54 Lihat rujukan-rujukan di atas untuk mengetahui riwayat hidupnya.      
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bahwa mereka mendengarnya. Ta’riif Ahl Taqdiis hal. 95. Saya tidak 
menemukan sanad di mana Ibnu Juraij terang-terangan berkata bahwa ia 
mendengar hadits itu dari gurunya. Maka hadits itu adalah dha’if. Walaahu 
A’lam. 

Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar.  Beliau memberitahukan  bahwa kematian akan 
segera menjemput ayah Hubaib bin Maslamah Al-Fihri ra.. Apa yang beliau 
beritahukan itu menjadi kenyataan. Ayahnya meninggal dunia pada tahun 
itu sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam hadits di atas. 

18. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Akan Datang Seorang 
Munafik 

ْيرٍسأَنَّ ِعْيُد ْبُن ُجب بَّاسٍ اْبنع ِضيا اُهللا رْنُهمدَّثَُه عُسْولُ كَانَ: قَالَ حاِهللا ر 
ى اُهللالَّصِهْيلَ عو لَّسِظلِّ ِفي م ةرِِه ِمْن ُحْجرُه ُحجِعْندفٌَر ون ِمن قَْد الُْمْسِلِمْين 
قِْلُص كَادْنُهْم يأِْتْيكُْم إِنَُّه « : لَفَقَا قَالَ الظِّلُّ عيانٌ سْنظُُر إِْنسْى إِلَْيكُْم يْينبِع 

ْيطَاناكُْم فَإِذَا شُتكَلُِّمْوُه فَالَ أَت « 

Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya, ia berkata, “Hasan bin 
Musa menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Zuhair menyampaikan 
kepada kami, ia berkata, ‘Sammak menyampaikan kepada kami, ia berkata, 
‘Sa’id bin Jubair menyampaikan kepadaku bahwa Ibnu Abbas ra 
menyampaikan kepadanya, ia berkata, ‘Pada suatu saat Rasulullah SAW 
duduk bernaung di sisi kamarnya. Ada beberapa sahabat di sekeliling 
beliau. Bayang-bayang rumah bergeser. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 
‘Akan datang kepada kalian seseorang yang menatap kalian dengan mata 
setan. Apabila ia telah sampai maka janganlah kalian berbicara 
dengannya.’” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya, 1/267 dengan 
redaksinya dan 1/350-240 dengan redaksi yang serupa dalam hadits yang 
sangat panjang. Juga diriwayatkan oleh Bazzar dalam Musnad-nya dan 
dalam Kasyf al-Astaar 3/74 (hadits 2270) dengan redaksi yang sama dalam 
hadits yang sangat panjang.         

Juga diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-Mustadrak 2/482 dengan 
redaksi yang sama. Hakim berkata, “Ini adalah hadits yang shahih menurut 
persyaratan Bukhari dan Muslim, mereka tidak meriwayatkannya.” 
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Derajat Hadits  

Hadits tersebut dinilai shahih oleh Hakim dan Al-Haitsami 
mengisyaratkan keshahihan hadits tersebut. Saya berpendapat bahwa 
hadits tersebut dengan berbagai jalurnya bersandar pada Sammak bin 
Harb. Sammak bin Harb adalah dinilai tsiqah oleh banyak ulama dan 
dinilai dha’if oleh ulama yang lain. Muslim menjadikan hadits riwayat 
Sammak sebagai hujjah. Nasa’i berkata, “Apabila suatu hadits itu hanya 
diriwayatkan darinya maka haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah, karena 
ada guru yang menyampaikan hadits kepadanya sedangkan ia hanya 
menerima hadits darinya.” 55 

Yang jelas, Sammak bin Harb tidak seperti yang dikatakan oleh Nasa’i. 
Oleh karenanya, kita menilai hadits itu sebagai hadits yang hasan bukan 
hadits shahih. 

Terbuktinya Nubuat 

Nubuat Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan. Setelah beliau 
bersabda demikian, datanglah seseorang yang bermata hijau, picek. Lalu 
Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya kepadanya, “Mengapa 
engkau dan para sahabatmu mencaciku?” Ia menjawab, “Biarkan aku 
membawa mereka ke sini.” Kemudian orang itu berangkat dan datang 
bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian mereka bursumpah dengan nama 
Allah SWT bahwa mereka tidak mengatakan kata-kata buruk mengenai diri 
Rasulullah SAW. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, “(Ingatlah) 
hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Allah lalu mereka bersumpah 
kepada-Nya (bahwa mereka bukan musyrikin) sebagaimana mereka 
bersumpah kepadamu; dan mereka menyangka bahwa mereka akan 
memperoleh suatu (manfaat). Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya merekalah 
orang-orang pendusta.”56 

19. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Abu Bakar Akan 
Menjadi Khalifah 

ْنعاِئ عْي ِلالَقَ : ْتالَ قَةَشاِهللالُْوُس ر  ى اُهللالَّصِهْيلَ عو لَّسِفم ي مِهِضر : » 
 نٍّمتى ُمنَّمت ينْ أَاُفخ أَْينِّإِاًبا فَت ِكبُتكْى أَتَّ حاكخأَ ورٍكْا بب أَْي ِلْيِعاْد
وأَلٌاِئ قَلُْوقُي لَْوا أَنى وأْيى اُهللابأَالَّ إِنَْوُنِمْؤُمالْ و برٍكْا ب « 

Muslim meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Ubaidullah bin 
Sa’id menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Yazid bin Harun 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Ibrahim bin Sa’d mengabarkan 
kepada kami, ia berkata, Shalih bin Kaisan menyampaikan kepada kami 

                                                      
55 Miizaan al-I’tidaal 2/233. 
56 Surat al-Mujaadilah, ayat:18.   
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dari Az-Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah, ia berkata, ‘Ketika Rasulullah SAW 
sakit, beliau berkata kepadaku, ‘Panggillah Abu Bakar dan saudaramu agar 
mereka menemuiku. Aku ingin menulis sebuah pesan. Aku khawatir akan 
ada orang yang berangan-angan dan berkata, ‘Aku lebih layak (menjadi 
khalifah),’ sedangkan Allah SWT dan kaum mukminin hanya menghendaki 
Abu Bakar (menjadi khalifah).’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan Abu Bakar ash-Shiddiq57 ra.. Hadits itu 
diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh Aisyah dan Abdurrahman bin Abu 
Bakar –semoga Allah SWT meridhai mereka-.  

Hadits Aisyah ra. diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiih-nya 75 – 
Kitaab al-Mardhaa 16 – Bab Maa Rukhkhisha li al-mariidh an yaquul innii 
waji’ aw waa ra’saah aw isytadda bii al-waja’ 10/123 (hadits 5666) 
dengan redaksi yang berbeda. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam 
Shahiih-nya dalam Kitaab fadhaa-il ash-shahaabah 1 – Bab Min fadhaa-il 
Abii Bakr ash-Shiddiiq radhiyallaahu ‘anhu 4/1857 (hadits 2387) dengan 
redaksinya sendiri. 

Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya 6/47 dengan 
redaksi yang berbeda, dan 3/180 dengan redaksinya sendiri.          

Derajat Hadits         

Hadits itu adalah hadits shahih. Keshahihannya disepakati oleh Bukhari 
dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar, Allah SWT dan kaum mukminin hanya 
menghendaki Abu Bakar menjadi khalifah setelah kematian Rasulullah 
SAW setelah terjadi sedikit perselisihan di kaum Tsaqifah bani Sa’idah. Hal 
itu terjadi pada tahun 11 Hijriah.58 

Imam Nawawi –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat kepadanya-, 
“Hadits ini merupakan bukti yang sangat jelas atas  keutamaan Abu Bakar 
Ash-Shiddiq ra., juga merupakan Nubuatdari beliau terhadap sesuatu yang 

                                                      
57 Ia adalah Khalifah Rasulullah SAW, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin 

‘Amir At-taimiy Al-Qurasyi. Ia menjadi sahabat Rasulullah SAW sebelum beliau diutus menjadi Rasul. 
Ia adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Ia menemani Rasulullah 
SAW selama beliau tinggal di Mekah, lalu menemani beliau berhijrah ke Madinah. Ia juga bersama 
beliau ketika beliau bersembunyi dalam gua. Ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah 
SAW sampai beliau wafat. Ia adalah pemegang panji pasukan Muslimin pada peperangan Tabuk. Ia 
berangkat menunaikan ibadah haji bersama kaum muslimin di masa hidup Rasulullah SAW pada 
tahun 9 Hijriah. Kemudian ia menjadi khalifah setelah beliau wafat. Keutamaannya sangat banyak. Ia 
meninggal dunia pada hari senin pada bulan Jumadal Ula tahun 13 Hijriah. Pada saat wafat ia 
berusia 63 tahun. Semoga Allah SWT meridhainya dan menjadikannya ridha kepada-Nya. Al-Istii’aab 
3/963, Ar-Riyaadh al-Mustathaabah hal. 140, Ar-Riyaah an-Nadhirah 1/61, Asad al-Ghaabah 
3/205, Fadhaa-il ash-Shahaabah 1/65 Tadzkirah al-Huffaazh 1/2 dan Al-Ishaabah 4/101.                                      

58 Untuk keterangan lebih terperinci lihat Taariikh ath-Thabari 3/218-223 dan Al-Kaamil karya Ibnul 
Atsir 2/325-332.       
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akan terjadi di masa yang akan datang setelah Rasulullah SAW wafat. 
Rasulullah SAW memberitakan bahwa kaum muslimin hanya menghendaki 
Abu Bakar menjadi khalifah. Dalam hadits tersebut terdapat isyarat bahwa 
akan terjadi perselisihan antara kaum muslimin. Nubuatbeliau telah 
menjadi kenyataan.59 

20. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Akan Terjadi 
Kemurtadan Sepeninggal Beliau 

ْو ثَْنعالَ قَالَان قَباِهللالُْوُس ر  ى اُهللالَّصِهْيلَ عو لَّسالَ« م السَُّمْوقُ ت ةُاعى تَّ ح
لْتحقَق ْيِكرِْشُمالْ بِْيِتمَّ أُْن ِملُاِئبنو تَّحانَثَْوا اَألْوُدُبْعى ي « 

Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunan-nya, Ia berkata, “Qutaibah 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Hamad  bin Zaid menyampaikan 
kepada kami dari Ayub dari Abu Qulabah dari Abu Asma’ Ar-Rahabi dari 
Tsauban, ia berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda, ‘Hari kiamat tidak akan 
terjadi sehingga beberapa golongan umatku mengikuti kaum musyrikin 
dan sehingga mereka menyembah berhala-berhala.’” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya, Kitaab al-Fitan wa 
al-malaahim 1 – Bab Zikr al-fitan wa dalaa-ilihaa 4/450 (hadits 4252) 
dengan redaksi yang serupa. Abu Dawud tidak mengomentari sanad hadits 
itu. Al-Mundziri juga tidak mengomentarinya. Mukhtshar Sunan Abii 
Daawuud 6/138. 

Juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Sunan-nya, Kitaab al-Fitan 43 – 
Bab Maa jaa-a laa taquum as-saa’ah hattaa yakhruja kadzdzaabuun 4/499 
(hadits 2219) dengan redaksinya sendiri. Abu Isa (Tirmidzi) berkata, “Ini 
adalah hadits yang hasan dan shahih.” 

Juga diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-Mustadrak 4/449 dengan 
redaksi yang serupa dalam sebuah hadits yang sangat panjang. Hakim 
berkata, “Ini adalah hadits shahih menurut persyaratan Bukhari dan 
Muslim, mereka tidak meriwayatkannya dengan redaksi yang panjang. 
Muslim meriwayatkannya secara singkat.” Ad-Dzahabi sepakat dengan 
pendapat Hakim (ia juga menilai hadits ini sebagai hadits shahih).                              

Derajat Hadits  

Hadits itu adalah hadits shahih. Dinilai shahih oleh Tirmidzi dan 
Hakim, hadits itu disebutkan oleh Suyuti dalam Jam’ul Jawaami’ 2/1548, ia 
berkata, “Hadits ini adalah hadits yang hasan dan shahih.” 

                                                      
59 Syarh Shahiih Muslim karya Imam Nawawi 15/155.     
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Komentar 

Al-Muttaqi Al-Hindi –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat 
kepadanya- mencantumkan hadits ini dalam Kanz al-‘Ummaal 14/209 
(hadits 38419), ia memberikan tanda yang mengesankan bahwa hadits itu 
tercantum dalam Shahiih Bukhari dan Shahiih Muslim juga dalam Al-
Mustadrak karya Hakim. Hadits itu sebenarnya tidak tercantum dalam 
Shahiih Bukhari dan Shahiih Muslim, tetapi riwayat itu tercantum dalam 
Sunan at-Tirmidzi dan Sunan Abii Daawuud. 

Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar. Nubuatbeliau menjadi kenyataan. Ketika berita 
mengenai kewafatan Rasulullah SAW tersiar, beberapa suku Arab murtad 
dari agama Islam lalu Musailamah dan Thulaihah mengaku sebagai nabi. 
Banyak suku Arab yang menjadi pengikut mereka. Para gubernur di 
berbagai negeri yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW mengirimkan surat 
kepada Abu Bakar ra. bahwa terjadi pergolakan bangsa Arab dan mereka 
menyerang kaum muslimin. Lalu Abu Bakar memerangi mereka sehingga 
kemurtadan sirna dan keislaman dan keimaman menguasai kembali bangsa 
Arab.60 

21. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Sikap Suhail Bin 
‘Amr Ra. 

ل بن ْيهيت ُسيَّنِ ثَُعزِْني أَنِْع اهللا دلَْوُسا ر ي:ملَّس وِهْيلَ عى اُهللالَّص ْيبِلنَّ ِلٌرم ُعالَقَ
الَو فَُرْمعُمْوقُ يأَِهِمْوي قًَبا ِفْيِط خ ْعُه«  الَقًَدا فَبلَُّه دأَنْ فَلَع ُسرَّكْوًما يي « 
 بن ُسهْيل فَقَام مكَّةَ أَُهل نفَّر ملَّس وِهْيلَ عى اُهللالَّ صبِيُّالنَّ مات فَلَمَّا ُسفْيان قَالَ
 فَإِنَّ إِلَهُه ملَّس وِهْيلَ عى اُهللالَّ صُمحمَّد كَانَ مْن: فَقَالَ الْكَْعبة ِعْند عْمُرو
 يُمْوُت الَ حيٌّ واُهللا مات قَْد ُمحمًَّدا

Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak, ia berkata, “Ali bin Isa 
menyampaikan kepadaku, ia berkata, ‘Ibrahim bin Abi Thalib 
menyampaikan kepadaku, ia berkata, ‘Ibnu Abi Umar menyampaikan 
kepada kami, ia berkata, ‘Sufyan menyampaikan kepada kami dari ‘Amr 
dari Al-Hasan bin Muhammad, ia berkata, ‘Umar berkata kepada Nabi 
SAW, ‘Wahai Rasulullah SAW, biarkan aku mencabut kedua gigi seri 
Suhail61 bin ‘Amr sehingga itu tidak lagi menjadi khatib (orator) dalam 

                                                      
60  Untuk keterangan lebih terperinci, lihat Taariikh ath-Thabari 3/342-343, Al-Kaamil karya Ibnul 

Atsir 2/342-383, Taariikh al-Islaam  karya Adz-Dzahabi 3/20-24 dan Al-Bidaayah wa an-Nihaayah 
6/344-374.          

61  Ia adalah seorang sahabat yang mulia, Suhail bin ‘Amr bin Abdu Syams, Abu Yazid, khatib suku 
Quraisy. Termasuk salah seorang tokoh Quraisy. Ia adalah salah seorang wakil Kaum Quraisy dalam 
perdamaian Hudaibiyah. Ia masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Kemudian ia menjadi seorang 
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kaumnya. Rasulullah SAW menjawab, ‘Biarkanlah ia, semoga pada suatu 
hari ia menghiburmu.’” Sufyan berkata, “Ketika Rasulullah SAW meninggal 
dunia ada beberapa penduduk Mekah yang murtad. Lalu Suhail bin ‘Amr 
berdiri di depan Ka’bah seraya berkata, ‘Baragsiapa yang Muhammad 
menjadi Tuhannya, sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. 
Sedangkan Allah senantiasa hidup dan tidak akan mati.’” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-Mustadrak 3/282 dengan 
redaksinya sendiri. Hakim dan Adz-Dzahabi tidak mengomentari hadits 
tersebut. Juga Baihaqi dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 6/367 melalui jalur 
Hakim dengan redaksi yang serupa. Juga diriwayatkan oleh Al-Waqidi 
dalam Al-Maghaaziinya 1/107 dengan redaksi yang serupa, tetapi dalam 
sanadnya terdapat keterputusan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam 
dalam Siirahnya 3/56 dengan redaksi yang serupa, tetapi dalam sanadnya 
terdapat keterputusan juga. 

Derajat Hadits 

Hadits itu adalah hadits dha-if. dalam sanadnya terdapat keterputusan 
antara Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyyah dan Umar ra.. 

Terbuktinya Nubuat 

Ketika Rasulullah SAW wafat terjadi pergolakan di kota Mekah karena 
kaum Quraisy menyaksikan penduduk negeri Arab yang murtad. Maka 
Suhail bin ‘Amr ra. berpidato, ia berkata, “Janganlah kalian menjadi orang-
orang yang pertama masuk Islam lalu menjadi orang-orang yang pertama 
murtad dari agama Islam. Demi Allah, agama Islam ini pasti akan tersebar 
luas di muka bumi, dari tempat terbitnya matahari dan bulan sampai 
tempat terbenamnya.” Ia mengucapkan perkataan itu dalam sebuah pidato 
panjang, seperti pidato Abu Bakar ra.. Inilah yang dimaksudkan oleh 
Rasulullah SAW dalam sabdanya kepada Umar, “Biarkanlah ia, semoga 
pada suatu hari ia menghiburmu.”62 (Karena pada saat itu Umar bin 
Khattab tidak menerima kenyataan bahwa Rasulullah SAW telah wafat. 
Dengan mendengar pidato Suhail tersebut dalam hadits di atas tentulah 
Umar merasa terhibur. Penerjemah). 

                                                                                                                              
muslim yang sangat baik, meninggal dunia pada tahun 18 Hijriah pada saat terjadinya Thaa’uun 
Amwaas (wabah Amwas). Semoga Allah SWT meridhainya dan menjadikannya ridha kepada-Nya. 
Al-Istii’aab 2/669, Al-Ishaabah 3/146 dan Asad al-Ghaabah 2/371.                     

62 Lihat rujukan-rujukan di atas.   
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22. Nubuat Rasulullah SAW Tentang Tsabit Bin Qais Bahwa 
Ia Akan Gugur Sebagai Syahid  

  اِهللالُْوُس رالَ قَُتكْلَ هْد قَنَْوكُ أَنْ أَُتْيِش خْدقَ اهللا لَلَْوُسا ري: الَس قَْيت بن قَابِ ثَنَّأَ
ى اُهللالَّصِهْيلَ عو لَّسمِل والَ؟ قَم : نهنْ أَبَِّح ُننْ أَا اُهللاانْح نمبِد ْما لَمفْ نلْعي نِْدجِأَ و
 قْوا فَناتوْص أَعفَْرن نا أَانهنال ومج الْبُِّحي أُنِْدجِأَ وِءالَْيخ الْنِا عانهن ودْمح الْبُِّحأُ
ِتْوصكأَ ونالَقَ فَِتْو الصَُّرْيهِا جاِهللالُْوُس ر  ى اُهللالَّصِهْيلَ عو مِلَّس : »الَ أَْتابِا ثَ يضى ْر ت
 اشعفَ : الَقَ و اِهللالَْوُسا رى يلَب : الَ قَ» ةَنَّج الْلَُخْدتًدا وْيهِ شلَتقُْتًدا وْيِم حشْيِع تنْأَ
ْيِمحلَِتقًُدا وْيهِ شْوًدا يُمم لَْيسابذَّكَة الْم 

Baihaqi meriwayatkan dalam Dalaa-il an-Nubuwwah, ia berkata, “Abu 
Abdillah Al-Hafizh menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Muhammad 
bin Isa Al-Aththar mengabarkan kepada kami di Marwa, ia berkata, ‘Abdan 
bin Muhammad Al-Hafizh menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Al-
Fadhal bin Sahal Al-Baghdadi yang biasa dipanggil Al-A’raj menyampaikan 
kepada kami, ia berkata, ‘Yakub bin Ibrahim bin Saad menyampaikan 
kepada kami, ia berkata, ‘Ubay menyampaikan kepada kami dari Ibnu 
Syihab, ia berkata, ‘Ismail bin Muhammad bin Tsabit Al-Anshari 
menyampaikan kepada kami dari ayahnya bahwa Tsabit63 bin Qais berkata, 
‘Aku khawatir aku akan menjadi orang yang binasa.’ Rasulullah SAW 
bertanya, ‘Apa sebabnya?’ Tsabit berkata, ‘Allah SWT telah melarang kami 
suka dipuji terhadap perbuatan yang belum kami lakukan. Aku merasa 
diriku suka pujian. Allah SWT telah melarang kami berbuat angkuh, aku 
merasa diriku suka keindahan. Allah SWT juga telah melarang kami 
mengeraskan suara kami di atas suaramu, sedangkan aku adalah orang 
yang bersuara keras.’ Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Maukah engkau 
hidup terpuji dan mati sebagai syahid lalu engkau masuk ke dalam surga?’ 
Tsabit menjawab, ‘Ya. Mau, wahai Rasulullah.’ Maka kemudian ia hidup 
terpuji dan mati sebagai syahid pada hari pertempuran melawan 
Musailamah al-Kadzdzaab.’” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 6/355 
dengan redaksinya sendiri. Juga diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-
Mustadrak 3/234 dengan redaksinya sendiri. Hakim berkata, “Ini adalah 
hadits shahih menurut persyaratan Bukhari dan Muslim, mereka tidak 

                                                      
63 Ia adalah seorang sahabat yang mulia, namanya Tsabit bin Qais bin Syamas Al-Anshari Al-Khazraji, 

khatiib (orator) kaum Anshar.  Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang pandai. Ia mengikuti 
peperangan Uhud dan peperangan-peperangan lainnya setelah peperangan Uhud. Ia gugur pada 
peperangan Yamamah sebagai syahid. Wasiatnya telah dilaksanakan setelah ia wafat. Semoga Allah 
SWT meridhainya dan menjadikannya ridha kepada-Nya. Al-Istii’aab 1/220, Asad al-Ghaabah 
1/229 dan Al-Ishaabah 1/203.                  
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meriwayatkannya dengan alur cerita seperti ini.” Adz-Dzahabi sependapat 
dengannya. 

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya juga dalam 
Mawaarid azh-Zham-aan hal. 564 (hadits 2270) dengan redaksinya. 

Derajat Hadits  

Hadits tersebut dengan semua jalurnya adalah hadits shahih. Hadits itu 
dinilai shahih oleh Hakim dan Adz-Dzahabi. 

Keshahihan hadits tersebut semakin kuat dengan adanya asal hadits 
tersebut dalam Shahiih al-Bukhaarii dari riwayat Anas bin Malik ra.. 
Bukhari meriwayatkannya dalam Kitaab at-tafsiir 49 – suurah al-hujuraat, 
Bab Laa tarfa’uu ashwaatakum 8/590 (hadits 4846). Redaksinya adalah 
sebagai berikut, “Rasulullah SAW mencari Tsabit bin Qais. Lalu salah 
seorang sahabat berkata, ‘Wahai Rasulullah aku mengetahui di mana ia.’ 
Lalu ia datang menemui Tsabit yang sedang duduk dengan wajah 
tertunduk. Ia bertanya, ‘Bagaimana keadaanmu wahai Tsabit?’ Tsabit 
menjawab, ‘Keadaanku sangat buruk. Aku mengeraskan suaraku di atas 
suara Rasulullah SAW, amal ibadahku sia-sia dan aku akan menjadi 
penghuni neraka.’  Lalu seorang sahabat itu kembali menghadap Nabi SAW 
dan menyampaikan perkataan Tsabit kepada beliau. Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Datanglah kepadanya dan katakan kepadanya, ‘Engkau tidak 
bukan termasuk penghuni neraka, tetapi engkau termasuk penghuni 
surga.’ lalu seorang sahabat itu kembali menemuinya membawa kabar 
gembira dari Rasulullah SAW.” Juga diriwayatkan oleh Muslim secara 
ringkas dari riwayat Anas bin Malik ra.. 1/11 (hadits 199). 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang Rasulullah SAW beritakan terbukti menjadi kenyataan. Tsabit 
bin Qais ra. hidup sebagai orang yang terpuji. Lalu pada pertempuran 
Yamamah fase pertama kaum muslimin mundur. Tsabit menyaksikan 
keadaan itu, lalu ia berkata dengan penuh keberanian, “Dahulu kita tidak 
bertempur dengan cara pengecut seperti ini bersama Rasulullah SAW. Amat 
buruk tindakan kalian ini. Ya Allah, aku berlepas tanggung jawab dari 
tindakan mereka.” Kemudian ia bertempur dengan gigih hingga pada 
akhirnya gugur sebagai syahid. Semoga Allah SWT meridhainya dan 
menjadikannya ridha kepada-Nya. Dengan demikian terbuktilah sabda 
Rasulullah SAW kepada Tsabit, “Maukah engkau hidup terpuji dan mati 
sebagai syahid lalu engkau masuk ke dalam surga?”64 

                                                      
64 Perhatikan rujukan-rujukan di atas untuk mengetahui riwayat hidupnya.   
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23. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Fatimah Adalah Orang 
Yang Pertama Menyusul Beliau Di Antara Keluarga 
Beliau (Setelah Beliau Wafat) 

ْنعاِئ عةَشِض رى اُهللايْن عقْأَ : ْتالَا قَهاِط فَْتلَبةُمْش ِمنَّأَ كَْيِشْم تيتْشُي النَّهصلى  ْيبِا م
 ْو أَِهنِْيِم يْنا عهسلَْج أَمَّى ثُِتنا اْبًبا يحْرم : صلى اهللا عليه وسلم يُّبِ النَّالَقَ فَاهللا عليه وسلم

ِشْنع أَمَّ ثُِهاِلم ْيلَ إِرَّسها فَثًْيِدا حلَُتلْقُ فَْتكَب ا ِلهمْيِكْب تثُن أَم سَْيلَ إِرها فَثًْيِدا حْتكَِحض 
 يِشفْ َألُتْنا كُم: ْتالَقَ، فَالَا قَمَّا عهُتلْأَس فَنْز ُحْن ِمبرقْا أًَحر فَمِْويالْ كَُتْيأَا ر مُتلْقُفَ
ا هُتلْأَس فَلى اهللا عليه وسلمص يُّبِ النَّضبِى قُتَّ حه وسلمصلى اهللا علي اهللا لِْوُس ررَِّس
 نِْيترَّ مامي العنِضار عُهنَّأَ وةن سلَّ كُرآنَقُي الْنُِضارِع ُيانَ كَلَْيرِْب جِنَّيلَّ أَ إِرَّأس : ْتالَقَفَ
أَالَو الَّ إِاُهرح ضأَر ْيِلجلِْه أَلُوَّ أَِكنَّإِ وِلْيِتْي ب أَ : الَقَ فَْيا بِاقًحمْرا تْيضنْ أَنْينِْوكُ ت 
يِّسنِةَد الْلِْه أَاِءس نِْو أَِةنَّج ْينِِمْؤُم الْاِءسفَن ِلذَ ِلُتكِْحضك 

Bukhari meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, ‘Abu Nu’aim  
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Zakariya menyampaikan kepada 
kami dari Faras dari ‘Amir Asy-Sya’bi dari Masruq dari Aissyah ra., ia 
berkata, ‘Fatimah datang, ia berjalan seperti jalannya Rasulullah SAW, lalu 
Nabi SAW berkata, ‘Selamat datang wahai puteriku. Kemudian beliau 
mendudukkannya di sisi kanan atau sisi kiri beliau. Kemudian Rasulullah 
SAW berbisik kepadanya, lalu ia menangis. Maka aku (Aisyah) bertanya, 
‘Mengapa engkau menangis?’ Kemudian kembali berbisik kepadanya, lalu 
ia tertawa. Aku berkata, ‘Aku tidak pernah menyaksikan kebahagiaan yang 
bercampur dengan kesedihan seperti yang aku saksikan pada hari ini.’ Lalu 
aku bertanya kepada Fatimah apa yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW. 
Fatimah menjawab, ‘Aku tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah SAW 
sampai beliau wafat.’ Kemudian (setelah beliau wafat. Penerjemah) aku 
kembali bertanya kepadanya. Ia menjawab, ‘Rasulullah SAW berbisik 
kepadaku, ‘Biasanya Jibril membacakan al-Qur’an kepadaku sekali dalam 
setahun, tetapi pada tahun ini membacakan Al-Qur’an dua kali. Aku 
merasa bahwa ajalku telah dekat, dan engkau adalah orang pertama dari 
keluargaku yang akan menyusulku.’ Lalu Rasulullah SAW bersabda, 
‘Maukah engkau menjadi sayyidah (pemimpin) kaum wanita penduduk 
surga atau wanita kaum muslimin?’ Maka aku tertawa.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sayyidah Fatimah65 ra. puteri Rasulullah 
SAW, diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh dua orang sahabat, Fatimah 
sendiri dan Watsilah Ibnul Asyqa’ Al-Laitsi ra.. 

                                                      
65 Dia adalah pemimpin para wanita, Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW Dia dinikahkan Nabi 

saw dengan Ali bin Abu Thalib ra. Garis keturunan Rasulullah hanya berlanjut melalui putrinya ini. 
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Hadits Fatimah diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiih-nya 61 – 
Kitaab al-Manaaqib 25 – Bab ‘Alaamaat an-nubuwwah fii al-islaam 6/628 
(hadits 3624) dengan radaksinya dan (hadits 3626) dengan redaksi yang 
serupa. 

Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya, Kitaab Fadhaa-il 
ash-shahaabah 15 – Bab Fadhaa-il Faathimah rhadhuyallaahu ‘anhaa 
4/517 (hadits 162) dengan redaksi yang serupa. 

Sedangkan hadits Watsilah Ibnul Assyqa’ ra. diriwayatkan oleh Ibnu 
‘Asakir dalam Taariikhnya juga dalam Tahdziib Taariikh Ibni ‘Asaakir 
5/188 redaksinya adalah sebagai berikut, “Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, ‘Orang pertama yang menyusulku dari kalangan 
keluargaku adalah engkau wahai Fatimah.” 

Derajat Hadits 

Hadits itu adalah hadits shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar. Fatimah adalah orang pertama yang menyusul 
beliau dari kalangan keluarga beliau. Fatimah hanya hidup selama enam 
bulan setelah beliau wafat. 

Al-Hafizh Ibnu Hajar –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat 
kepadanya- berkata, “Mereka –para ahli sirah- sepakat bahwa Fatimah 
adalah orang yang pertama menyusul beliau dari kalangan keluarga beliau 
setelah beliau wafat.”66 

Imam Nawawi –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat kepadanya- 
berkata, “Dia –Fatimah ra.- hidup selama  enam buulan setelah Rasulullah 
SAW wafat. Ini adalah pendapat yang benar dan yang populer. Ada yang 
mengatakan bahwa ia hidup selama delapan bulan setelah Rasulullah SAW 
wafat.  Ada yang mengatakan bahwa ia hidup selama dua bulan setelah 
Rasulullah SAW wafat. Ada juga yang mengatakan bahwa ia hanya hidup 
selama tujuh puluh hari setelah Rasulullah SAW wafat.  Menurut pendapat 
yang benar, Fatimah ra. wafat pada hari ketiga di bulan Ramadhan pada 
tahun 11 Hijriah.67 

Pada halaman lain dalam kitabnya, Imam Nawawi –semoga Allah SWT 
mencurahkan rahmat kepadanya- berkata, “Hal ini merupakan satu 
mukjizat Rasulullah SAW, bahkan dua mukjizat. Beliau memberitakan 
bahwa Fatimah masih tetap hidup setelah beliau wafat. Beliau juga 
memberitakan bahwa Fatimah adalah orang pertama yang menyusul beliau 

                                                                                                                              
Dia hidup selama 6 bulan setelah Rasulullah saw wafat. Dia wafat setelah 3 hari bulan Ramadhan 
berlalu. Abbas ra. menyolatkannya dan dia dikubur di Baki'. (Al-Isti’ab 4/1893, Usudul Ghabah 
5/519, Ath-Thabaqaat karya Ibnu Sa'ad 8/19 dan Al-Ishabah 8/157) 

66 Fath al-Baarii, 8/136.  
67 Syarh an-Nawawi Li Shahiih Muslim 12/77.   
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dari kalangan keluarga beliau. Apa yang beliau telah beritakan terbukti 
menjadi kenyataan.68  

24. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Herah Akan 
Ditaklukkan Oleh Kaum Muslimin 

ْنعي بنِِد عالَقَ : الَم قَاِت حاِهللالُْوُس ر  ى اُهللالَّصِهْيلَ عو لَّسم : »ي  ِلْتلَثَ م
 »ا هنْوُحتفْت سْمكُنَّإِ وبِالَ الِكابِيْنأَ كَةَرْيِحالْ

Ibnu Hibban meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Ibnu Aslam 
mengabarkan kepada kami, ia berkata, ‘Muhammad bin Yahya bin Abi 
Umar Al-‘Adni menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Sufyan 
menyampaikan kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid dari Qais bin Abi 
Hazim dari Uday bin Hatim, ia berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda, ‘Herah69 
digambarkan kepadaku bagaikan taring-taring anjing. Sesungguhnya 
kalian akan menaklukkannya.’” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya juga disebutkan 
dalam Mawaarid azh-Zham-aan hal. 419 dengan redaksinya dalam suatu 
hadits yang sangat panjang.  

Juga diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Mu’jam al-Kabiir 17/81 
(hadits 183) dengan redaksi yang serupa dalam suatu hadits yang sangat 
panjang. Dalam Majma’ az-Zawaa-id Al-Haitsami 6/212 berkata, “Hadits 
itu diriwayatkan oleh Thabrani, para perawi yang terdapat dalam sanadnya 
adalah para perawi yang meriwayatkan hadits shahih.” 

Derajat Hadits 

Secara zahir hadits itu adalah hadits shahih. Al-Haitsami 
mengungkapkan komentar yang merupakan isyarat bahwa hadits itu 
shahih. Tetapi hadits itu sebenarnya cacat, karena seluruh jalurnya 
bersumber dari Ibnu Abi Umar Al-‘Adni dari Ibnu ‘Uyainah. Dalam Al-‘Ilal 
2/397 (hadits 2701), Ibnu Abi Hatim Ar-Razi berkata, “Aku bertanya 
kepada ayahku mengenai suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi 
Umar Al-‘Adani dari Ibnu ‘Uyainah dari Ismail bin Abi Khalid dari Qais bin 
Abi Hazim dari Uday bin Hatim, ia berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku, ‘Herah digambarkan kepadaku bagaikan taring-taring anjing. 
Sesungguhnya kalian akan menaklukkannya.’ Ayahku menjawab, ‘Itu 
adalah hadits batil.’” 

                                                      
68 Ibid 16/5. 
69 Herah adalah suatu kota, yang dahulu kala terdapat di negeri Kufah, di tepi laut. Dahulu kala laut 

Persia memanjang sampai ke daratan negeri Kufah. Sekarang tidak ada bekas laut dan kota itu. Kota 
itu tepatnya berada di tepi sungai Dajlah. Aatsaar al-Biilaad karya Al-Qazwini hal. 359.        
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Abu Hatim berkata mengenai riwayat hidup Muhammad bin Yahya bin 
Abi Umar Al-‘Adni, “Ia adalah orang yang shalih. Memiliki sedikit 
kalalaian. Aku mendapatinya meriwayatkan sebuah hadits maudhu’ (palsu) 
dari Ibnu ‘Uyainah, tetapi ia adalah orang yang sangat jujur.”70 

Terbuktinya Nubuat 

Nubuat Rasulullah SAW terbukti menjadi kenyataan. Kaum muslimin 
dapat menaklukkan Herah secara damai di bawah pimpinan Khalid Ibnul 
Walid ra. pada tahun 12 Hijriah. Khalid Ibnul Walid ra. mengadakan 
perdamaian dengan penduduk Herah dengan syarat mereka membayar 
jizyah sebanyak sembilan puluh ribu. Ini adalah jizyah pertama yang 
diambil dari negeri Iraq lalu dibawa ke Madinah.71 

25. Nubuat Rasulullah SAW Yang Kedua Yang Berkaitan 
Dengan Penaklukkan Herah  

 ِهِذ ه« : لُْوقُ يملَّس وِهْيلَ عى اُهللالَّص  اِهللالَْوُس رُتْعِم سسٍْو بن أَُمْيرِ خالَقَ
اء بْه شةلَْغى ُبلَة عيَِّدْزَأل اْةَلَْيِق بِتْناء بِمْي الشَِّهِذهي و ِلْتعِف ُرْداء قَضْيب الْرةُْياِحل
 »د وْس أَارٍمبِِخ ةًرجِتْعُم

Thabrani meriwayatkan dalam Al-Mu’jam al-Kabiir, ia berkata, 
“Muhammad bin Musa bin Hamad Al-Barbari dan Abdan bin Ahmad 
menyampaikan kepada kami, mereka berkata, ‘Abu Sukain menyampaikan 
kepada kami, ia berkata, ‘‘Amm Abu Zahar bin Hashan menyampaikan 
kepada kami dari kakeknya, Hamid bin Munahhib, ia berkata, ‘Khuraim bin 
Aus berkata, ‘Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Herah yang putih 
itu telah diangkat untukku, dan Syaima binti Buqailah Al-Azdiyyah 
menunggang baghal. Rambut Syaima bercampur antara putih dan hitam. Ia 
mengenakan kerudung hitam.’” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Mu’jam al-Kabiir 4/213 (hadits 
4168) dengan redaksinya. 

Al-Haitsami menyebutkan hadits itu dalam Majma’ az-Zawaa-id 
6/223, ia berkata, “Hadits itu diriwayatkan oleh Tahabrani. Di dalam 
sanadnya terdapat banyak perawi yang saya tidak mengenalnya.” 

                                                      
70 Tahdziib al-Kamaal 3/1288, Dzail Miizaan al-I’tidaal karya Al-‘Iraqi hal. 415 dan Al-Jarh Wa At-

Ta’diil 8/124. 
71 Lihat rinciannya, Tarikh Ath-Thabari 3/344-346, Tarikh Ibnu Khaldun 4/891, 892, Al-Bidayah wan 

Nihayah 6/486 
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Juga diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 
2/540 (hadits 469) dengan redaksinya. Dalam sanadnya terdapat Zahar 
bin Hashan. 

Derajat Hadits 

Hadits itu adalah hadits dha’if, karena semua jalur bersumber dari 
Zahar bin Hashan, ia adalah perawi yang tidak dikenal.72 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang Rasulullah SAW beritakan telah menjadi kenyataan. Kaum 
muslimin berhasil menaklukkan Herah dan orang pertama yang menemui 
mereka ketika mereka memasuki kota Herah adalah Syaima binti Buqailah 
Al-Azdiyyah yang mengenakan kerudung hitam.73 

26. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Baitul Maqdis Akan 
Ditaklukkan Oleh Kaum Muslimin 

 تُبْوك غَْزوِة ِفي ملَّس وِهْيلَ عى اُهللالَّ صالنَّبِيَّ أَتْيُت : قَالَ ماِلك بن عْن عْوِف
ُهوِفي و مٍ ِمْن قُبَّةِستَّا اْعُدْد: فَقَالَ أَد ْينْي بدِة يْوِتى السَّاعْيِت فَْتُح ثُمَّ مب 

 ُيْعطَى حتَّى الْمالِ اْسِتفَاضةُ ثُمَّ الْغنمِ كَقُعاصِ ْمِفْيكُ يأُْخذُ مْوتانٌ ثُمَّ الْمقِْدسِ
 ثُمَّ دخلَْتُه إِالَّ الْعربِ ِمن بْيٌت يْبقَى الَ ِفْتنةٌ ثُمَّ ساِخطًا فَيِظلُّ ِدْينارٍ ِماَئةَ الرَُّجلُ
 غَايةً ثَمانِْين تْحت فَيأُْتْونكُْم فَيْغِدُرْونَ اَألْصفَرِ بنِي وبْين بْينكُْم تكُْونُ ُهْدنةٌ
ْحتِة كُلِّ تا غَاياثْن رشأَلْفًا ع 

Bukhari meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Al-Humaidi 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Al-Walid bin muslim 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Abdullah Ibnul Ala bin Zabar 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Aku mendengar Basar bin 
Ubaidillah bahwa ia mendengar Abu Idris berkata, ‘Aku mendengar ‘Auf 
bin Malik berkata, ‘Aku datang menemui Nabi SAW pada peperangan 
Tabuk, beliau sedang berada dalam kubah yang terbuat dari kulit. beliau 
bersabda, ‘Aku menyebutkan enam  hal yang akan terjadi menjelang hari 
kiamat.  Pertama banyak orang yang meninggal dunia kemudian 
ditaklukkannya Baitul Maqdis74 kemudian terjadinya wabah penyakit 
binatang ternak seperti penyakit qi’ash yang menimpa kambing dan 

                                                      
72 Miizaan al-I’tidaal 2/69. 
73 Lihat berbagai referensi yang tercantum di dalam Takhrij 
74 Baitul Maqdis adalah tempat yang sangat terkenal. Tempat tinggal para nabi dan tempat turunnya 

wahyu. Baitul Maqdis dibangun oleh nabi Dawud as. dan dirampungkan oleh nabi Sulaiman as. 
Masjid ini berdiri di tempat terbuka. Semua tanahnya, tanah bebatuan. Bangunan ini dikelilingi oleh 
gunung Syahiqah. (Atsaarul Bilad wa Akhbar Al-'Ibaad, hal 159-160) 
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membuatnya mati kemudian bercurahnya harta sehingga seorang 
diberikan uang sebanyak seratus dinar tetapi ia masih tetap tidak puas, 
kemudian terjadi fitnah75 sehingga seluruh rumah di negeri Arab tertipa 
fitnah, kemudian terjadinya hudnah76 (gencatan senjata) antara kalian dan 
Bani Al-Ashfar, lalu mereka berkhianat dan datang kepada kalian dengan 
membawa delapan puluh tujuan. Dalam setiap tujuan terdapat dua belas 
ribu tujuan.” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiih-nya 58- Kitaab al-Jizyah wa 
al-muwaada’ah 15 – Bab Maa yuhdzar min al-ghadr 6/277 (hadits 3176) 
dengan redaksinya sendiri. 

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan-nya, Kitaab al-Fitan 
25 – Bab Asyraath as-saa’ah 2/1341 (hadits 4042) dengan redaksi yang 
berbeda. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya 6/22-
25-27 dengan redaksi yang tidak sama. 

Derajat Hadits  

Hadits ini adalah hadits shahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam 
kitab Shahiih-nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang Rasulullah SAW  beritakan telah terbukti menjadi kenyataan. 
Baitul Maqdis berhasil ditaklukkan pada masa khilafah Umar Ibnul Khattab 
ra. pada tahun 15 Hijriah.77 

 

27. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Madaa-In Akan 
Ditaklukan Oleh Kaum Muslimin 

 لَتفْتحنَّ: ملَّس وِهْيلَ عى اُهللالَّ صاِهللا رُسْولُ قَالَ: قَالَ سُمرة بن جابِر عْن
 اَألْبيضِ الْقَْصرِ ِفي الَِّتْي ِكْسرى كُُنْوز الُْمْؤِمنِْين ِمن أَْو الُْمْسِلِمْين ِمن ِعصابةٌ

Baihaqi meriwayatkan dalam Dalaa-il an-Nubuwwah, ia berkata, “Abul 
Hasan, Ali bin Ahmad bin Abdan menyampaikan kepada kami, ia berkata, 
‘Ahmad bin Ubaid Ash-Shaffar mengabarkan kepada kami, ia berkata, ‘Al-
Abbas Ibnul Fadhl Al-Asfathi menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Abul 
Walid menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Abu ‘Awanah 

                                                      
75 Al-Hafidz berkata, "Fitnah yang dimaksud, dimulai dengan terbunuhnya Utsman ra. dan berbagai 

fitnah terus berlanjut setelah beliau terbunuh Fathul Bari 6/278 
76 Tidak pernah terjadi 
77 Lihat rinciannya, Tarikh Ath-Thabari 3/607-613, Al-Kamil karya Ibnul Atsir 2/499-502, Al-Bidayah 

wan Nihayah 7/61-66, Al-Futuh karya Ibnul 'Atsam Al-Kufi 1/222-229 
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menyampaikan kepada kami dari Sammak dari Jabir bin Samrah, ia 
berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda, ‘Pasukan muslimin atau mukminin 
akan membuka simpanan Kisra78 yang berada dalam istana yang putih.’” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya, Kitaab al-Fitan wa 
asyraath as-saa’ah 18 – Bab Laa taquum as-saa’atu hattaa yamurra ar-rajul 
bi qabr ar-rajul fa yatamannaa an yakuun makaan al-mayyit min al-balaa 
4/2237 (hadits 2919) dengan redaksi yang serupa. 

Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya 5/100-103–
104 dengan redaksi yang sama. Juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam 
Dalaa-il an-Nubuwwah 4/388 dengan redaksinya sendiri, juga 4/389 
dengan redaksi yang serupa. 

Derajat Hadits  

Hadits ini adalah hadits shahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam 
Shahiih-nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar, pasukan muslimin telah menaklukkan kota 
Madaa-in tempat berdirinya istana putih Kisra. Istana itu menyimpan 
banyak simpanan. Kaum muslimin berhasil menaklukkan kota itu dan 
dapat menguasai istana putih dan semua simpanan Kisra yang terdapat di 
dalamnya. Kota Madaa-in ditaklukkan oleh pasukan muslimin di bawah 
pimpinan Sa’ad bin Abi Waqqash ra. pada tahun 16 Hijriah.79 

28. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Akan Terjadi Wabah 
‘Amwas 

: يقُْولُ  صلى اهللا عليه وسلماِهللا رُسْولَ سِمْعُت : جبل ْبُن ُمعاذُ قَالَ
 يأُْخذُ كَالْحرَِّة أَْو كَالدُّمَّلِ داٌء ِفْيكُْم ويكُْونُ لَكُْم فَُيفْتُح الشَّامِ إِىلَ سُتهاجُِرْونَ

 أَْعمالَُهْم بِها زكِّيوُي أَْنفُسُهْم بِِه اُهللا يْستْشهُِد الرَُّجلِ بِمراقِ

Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya, ia berkata, “Abu 
Ahmad Az-Zubairi menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Usrah bin 
Ma’bad dari Ismail bin Ubaidillah, ia berkata, Mu’adz bin Jabal berkata, 
‘Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Kalian akan berhijrah ke 
negeri Syam. Negeri itu akan kalian taklukkan. Di sana akan terjadi 
penyakit seperti bisul atau seperti gumpalan daging yang timbul di bagian 

                                                      
78 Kisra adalah gelar raja-raja Persia. (Penerjemah).  
79 Lihat rinciannya, Tarikh Ath-Thabari 3/8-20, Al-Kamil karya Ibnul Atsir 2/511-519, Al-Bidayah 

wan Nihayah 7/71-76, Futuh Al-Buldaan 2/222-323 
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bawah perut. Dengan penyakit itu Allah SWT mencabut nyawa kaum 
muslimin sehingga mereka gugur sebagai syahid. Dengan penyakit itu 
Allah SWT juga menyucikan amal-amal mereka.’” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya 5/241 dengan 
redaksinya sendiri. Al-Haitsami  berkata, “Hadits itu diriwayatkan oleh 
Ahmad, Ismail bin Ubaidillah tidak bertemu dengan Mu’adz.” 

Juga diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Mu’jam Al-Kabiir 20/114 
(225) dengan redaksi yang berbeda. Al-Haitsami berkata, “Dalam sanadnya 
terdapat Al-Hasan bin Yahya Al-Khasyani. Ia dinilai terpercaya oleh 
Duhaim dan ulama lainnya tetapi ia juga dinilai dha’if oleh Nasa’i dan 
ulama lainnya.” 

Derajat Hadits 

Hadits itu hasan, karena para perawi yang terdapat dalam sanad 
Thabrani80 adalah para perawi yang tsiqah dan sangat jujur. Sedangkan Al-
Hasan bin Yahya Al-Khasyani dinilai dha’if oleh Nasa’i dan Daroquthni dan 
dinilai tsiqah oleh Duhaim, Ibnu Ma’in dan Ibnu ‘Uday. Ia dinilai perawi 
yang tidak dha’if oleh Abu Hatim.81 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Dia  
(Al-Hasan bin Yahya Al-Khasyani) adalah perawi yang sangat jujur tetapi 
banyak melakukan kesalahan.”82  

Hadits ini memiliki mutabi’83 dan syahid (penguat). Hadits mutabi’ 
diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya 5/241 dan dalam sanadnya 
terdapat keterputusan. Sedangkan hadits syahid diriwayatkan oleh Bukhari 
dalam Shahiih-nya 6/277 (hadits 3176) dari hadits ‘Auf bin Malik Al-
Asyja’i ra., telah ditakhrij dan dibahas pada hadits no:26. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang Rasulullah SAW beritakan telah terbukti menjadi kenyataan. 
Allah SWT menaklukkan negeri Syam untuk kaum muslimin, lalu banyak 
kaum muslimin yang berhijrah ke negeri itu. Lalu mereka terkena wabah 
tersebut pada tahun 18 Hijriah. Dua puluh lima ribu muslim meninggal di 
negeri itu. Di antara mereka terdapat banyak sahabat Rasulullah SAW, 
mereka adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ra., Mu’adz bin Jabal, Yazid bin 
Abu Sufyan, Al-Harits bin Hisyam, Suhail bin ‘Amr, ‘Utbah bin Sahal dan 
‘Amir bin Ghailan Ats-Tsaqafi, semoga Allah SWT meridhai mereka dan 

                                                      
80 Sanad Ath-Thabrani sebagai berikut, "Ja'far bin Muhammad Al-Faryabi dan Abu Uqail Anas bin 

Muslim Al-Khaulani telah menyampaikan kepada kami, mereka berkata, 'Hisyam bin Khalid Ad-
Dimasyq telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 'Al-Hasan bin Yahya Al-Khasyani telah 
menyampaikan kepada kami dari Ibnu Tsauban dari ayahnya dari Makhuul dari Katsir bin Murrah 
dari Mu'adz bin Jabal ra.  

81 Miizaan al-I’tidaal 1/525, Tahdziib al-Kamaal 1/281. 
82 Taqriib at-Tahdziib 1/172. 
83 Hadits mutabi’ adalah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang berbeda dari guru yang sama atau 

gurunya guru. (Penerjemah).     
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menjadikan mereka ridha kepada-Nya. Wabah itu dinamakan Wabah 
‘Amwash84 karena wabah itu mulai menjalar dari ‘Amwash lalu meluas ke 
seluruh negeri Syam.85 

29. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Zaid Bin Shauhan 

 سرَُّه مْن:  صلى اهللا عليه وسلم اهللا رُسْولُ قَالَ : قَالَ عْنُه اُهللا رِضي عِليِّ عْن
 صْوحان ْبنِ زْيِد إِلَى فَلْيْنظُر الْجنَِّة إِلَى أَْعضاِئِه بْعُض تْسبِقُُه رُجلٍ إِلَى يْنظُر أَنْ

Abu Ya’la meriwayatkan dalam Musnad-nya, ia berkata, “Ibrahim bin 
Sa’id menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Husain bin Muhammad 
menyampaikan kepada kami dari Al-Hudzail bin Hilal86 dari Abdurrahman 
bin Mas’ud Al-‘Abdi dari Ali ra., ia berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda, 
‘Barangsiapa yang ingin melihat seseorang yang anggota tubuhnya lebih 
dahulu masuk surga, maka hendaknya ia melihat Zaid87 bin Shauhan.’” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam Musnad-nya 1/393 (hadits 511) 
dengan redaksinya sendiri. Al-Haitsami berkata, “Hadits itu diriwayatkan 
oleh Abu Ya’la, di dalam sanadnya terdapat banyak perawi yang tidak saya 
kenal.” Majma’ az-Zawaa-id 9/398. 

Juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 6/416 
dengan redaksi yang serupa. Juga diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam 
Taariikh-nya dan dalam Tahdziib Taariikh Dimasyqa 6/13 dengan redaksi 
yang serupa. 

Derajat Hadits 

Hadits ini adalah hadits dha’if, karena semua jalurnya bersumber dari 
Hudzail bin Bilal. Jumhur (mayoritas) ulama hadits menilainya sebagai 
perawi yang dha’if. Mu’awiyah bin Shalih dan Ibnu ‘Ammar menilainya 
sebagai perawi yang tsiqah (terpercaya). Imam Ahmad berkomentar 

                                                      
84 Ungkapan besar untuk ukuran 6 mil dari Ramlah di atas jalan Baitul Maqdis, (Mu'jam Al-Buldaan 

4/158) 
85 Lihat rinciannya, Al-Kamil karya Ibnul Atsir 2/558-560, Tarikh Ibnu Khaldun 4/969, Al-'Ibar fi 

Khabar min Ghubar 1/16, Al-Bidayah wan Nihayah 7/103-106 
86 Demikianlah yang terdapat di dalam riwayat Abu Ya'la, Al-Hudzail bin Hilal. Namun yang benar 

adalah Al-Hudzail bin Bilal seperti yang terdapat di dalam riwayat Ibnu 'Adi, Tarikh Al-Baghdadi dan 
Dalail An-Nubuwwah karya Baihaqi. Juga terdapat di dalam Mizan Al-'Itidal dan Lisanul Mizan. 

87 Dia bernama Abu Salman Zaid bin Shauhan bin Hajar bin Al-Harits At-Rabi'I Al-'Abdi. Dia orang 
yang memiliki keutamaan dalam beragama, pembesar di kaumnya. Umar ra. menghentikan untanya 
dihadapan Zaid. Umar berkata, "Demikianlah. Berkaryalah bersama Zaid ra. Zaid ikut dalam 
peperangan menaklukkan Irak. Dia ikut serta bersama imam Ali dalam perang Jamal. Di dalam 
perang ini, dia syahid, semoga Allah meridhainya. (Al-Ishabah 3/45, Usudul Ghabah 2/233, Sairul 
'Alam An-Nubala 3/525 dan Al-Isti’aab 2/555) 
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mengenai Hudzail bin Bilal, “Ia tidak memiliki cacat.” Abu Hatim 
menilainya sebagai perawi yang kuat (bukan dha’if).88  

Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar. Nubuatbeliau terbukti menjadi kenyataan. 
Tangan kiri Zaid bin Shauhan mendahuluinya (masuk ke dalam surga) 
dengan selisih waktu beberapa belas tahun. Tangan kirinya itu terpotong 
pada kejadian Nahawand pada tahun 19 Hijriah. Kemudian ia gugur 
terbunuh pada perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Semoga Allah SWT 
meridhainya dan menjadikannya ridha kepada-Nya. 

30. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Kaum Muslimin Akan 
Menaklukkan Mesir 

 ِمْصر ستفْتُحْونَ ْمإِنَّكُ ملَّس وِهْيلَ عى اُهللالَّ صاِهللا رُسْولُ قَالَ : قَالَ ذَرٍّ أَبِْي عْن
ِهيمَّى وا أَْرٌض ُيساطُ ِفْيها فَإِذَا الِْقْيرْحُتُمْوها إِلَى فَأَْحِسُنْوا فَتلَُهْم فَإِنَّ أَْهِله 
 مْوِضعِ ِفي ِفْيها يْختِصماِن رُجلَْينِ رأَْيت فَإِذَا وِصْهًرا ِذمَّةً أَْوقَالَ ورْحًما ِذمَّةً
ةا فََاْخُرْج ِلبنأَْيُت ِمْنهفَر ْبدنِ عالرَّْحم ْحبِْيلِ ْبنةَ ُشرنساُه بِْن حأَخةَ وبِْيعر 

 ِمْنها فَخرْجُت لبنةِ مْوِضع ِفي يْختِصماِن

Muslim meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Zuhair bin Harb 
dan Ubaidullah bin Sa’id menyampaikan kepada kami, mereka berkata, 
‘Wahb bin Jarir menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Yahku 
menyampaikan kepadaku, ia berkata, ‘Aku mendengar Harmalah Al-Misri 
menyampaikan sebuah hadits dari Abdurrahman Ibnu Syamasah dari Abu 
Bashrah dari Abu Dzar ra., ia berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda, 
‘Sesungguhnya kalian akan menaklukkan Mesir. Ia adalah sebuah negeri di 
mana qiiraath disebutkan. Apabila kalian menaklukkannya maka berbuat 
baiklah kepada penduduknya karena mereka memiliki hak untuk dikasihi 
dan memiliki rahim89 (tali persaudaraan).’ Atau Nabi berkata, ‘memiliki 
hak untuk dikasihi dan memiliki shihr (kekerabatan). Apabila engkau 
melihat dua orang yang sedang bertengkar di negeri itu pada tempat batu 
bata maka keluarlah dari negeri itu.’ Kemudian (setelah beberapa lama) 
Aku melihat Abdurrahman bin Syarhabil bin Hasanah bertengkar dengan 
saudaranya, Rabi’ah pada tempat batu bata, lalu aku keluar meninggalkan 
negeri itu.’” 

                                                      
88 Lisaan al-Miizaan 6/192, Ta’jiil al-Manfa’ah hal. 430 dan Miizaan al-I’tidaal 4/294. 
89 Ummu Ismail dan nabi Ibrahim as berhijrah ke Mesir. Ummu Ismail merupakan orang Qibthiyyah 

yang merupakan bagian dari penduduk Mesir An-Nihayah 4/42 
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Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh banyak sahabat. 
Mereka adalah Abu Dzar, Ka’ab bin Malik, Ummu Salamah dan Umar Ibnul 
Khattab, semoga Allah SWT meridhai mereka dan menjadikan mereka 
ridha kepada-Nya. 

Hadits Abu Dzar diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya, Kitaab 
Fadhaa-il ash-shahaabah 56 – Bab Washiyyah an-nabiyy shalallaahu ‘alaihi 
wa sallam bi ahli misr 4/1970 (hadits 2543) dengan redaksinya sendiri. 
Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya 5/174 dengan 
redaksinya. Juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam As-Sunan al-Kubraa 
9/206 juga dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 6/321 dengan redaksi yang 
serupa. 

Derajat Hadits 

Hadits ini adalah hadits shahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam 
Shahiih-nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar. Nubuatbeliau menjadi kenyataan. Pasukan 
muslimin berhasil menaklukkan Mesir pada tahun 20 Hijriah di bawah 
pimpinan ‘Amr Ibnul ‘Ash ra.. Khalifah Umar Ibnul Khattab 
memerintahkannya agar bertolak menuju Mesir setelah menaklukan Baitul 
Maqdis, lalu kaum muslimin berhasil menaklukkan Mesir.90 

Imam Nawawi –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat kepadanya- 
berkata, “Dalam hadits tersebut terdapat beberapa mukjizat Rasulullah 
SAW, di antaranya adalah Nubuatbeliau bahwa umat Islam akan menjadi 
umat yang kuat, mereka dapat mengalahkan bangsa asing dan para 
penguasa yang zhalim. Kemudian Nubuatbeliau bahwa kaum muslimin 
akan menaklukkan negeri Mesir. Kemudian Nubuatbeliau bahwa akan ada 
dua orang yang bertengkar pada tempat batu bata. Semua Nubuatbeliau itu 
telah terbukti menjadi kenyataan. Segala puji hanya bagi Allah SWT.” 

31. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Kaum Yahudi Akan 
Terusir Dari Khaibar 

ُعنِ اْبنِع مِضر راُهللاي ُهْن عا فَمَّلَ : الَا قَمدلُْه أَعْي خبرْب عْب اِهللاد ُعن مقَر ام 
ى لَ عربْي خدْوُه يلَام عملَّس وِهْيلَ عى اُهللالَّص  اِهللالَْوُس رنَّإِ: الَقَا فًَبْيِط خُرمُع
 ِهاِلى ملَ إِجر خرم ُعن ْب اِهللادْب عنَّإِ و اُهللاُمكُرَّقَا أَ مْمكُرُِّقُن: الَقَ وْمهِاِلوْمأَ

                                                      
90 Untuk perinciannya lihat Tarikh Ath-Thabari 4/104-111, Al-Kamil karya Ibnul Atsir 2/564-568, Al-

Bidayah wan Nihayah 7/108-110, Futuhul Buldaan 1/249-254 
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 ْمُهرْي غَوٌُّد عاكنا ُهن لَسْيلَ وُهالَْجرِ واُهد يْتعِدفُ فَلِْي اللَّن ِمِهْيلَ عيِدُع فَاكنُه
 ُدح أَاُهت أَكِلى ذَلَع ُرم ُععمْجا أَمَّلَفَ. ْمُهَءالَْج إُِتْيأَ رْدقَا ونُتمْهُتا ونوُُّد عْمُه
الَقَ فَقِْيقَُح الْْينِب : ْيِما أَيْينِِمْؤُم الْرُجرِْخُت أَننرَّقَ أَْدقَا ونصلى اهللا   اِهللالُْوُسا ر

ي نِّ أَتْننظَأَ: ر م ُعالَقَ فَ؟ان لَكِل ذَطَرش والِوْمى اَأللَا عنلَامع وعليه وسلم
لَْو قَُتْيِسنْي كَ« : صلى اهللا عليه وسلم اهللا لِْوُس ربِف ْخا أَذَ إِكْجرْن ِمت 
ْبخيربِْوُدْع ت ُصْولُ قَكةًلَْي لَكْع بلَْي لَدِل ذَانَكَ : الَقَ فَ» ةُهك ي بِ أَْن ِمةًلَْيز
 ْمُه لَانَا كَ مةَمْي ِقْماُهطَْعأَ وُرم ُعْمُهالَْجأَ فَ اِهللاوَُّدا ع يتْبذَكَ : الَقَ فَمِاِسقَالْ
 كِل ذَرِْيغَ والٍبِح وابٍتقْ أَْنا ِمًضْوُرُع والًبِإِ واالً مرِم الثَّنِم

Bukhari meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Abu Ahmad 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Muhammad bin Yahya Abu 
Ghasan Al-Kanani menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Malik 
mengabarkan kepada kami dari Nafi’ dari Ibnu Umar ra., ia (Nafi’) berkata, 
‘Ketika penduduk Khaibar membengkokkan persendian kaki dan tangan 
Abdullah Ibnu Umar, Umar ra. berkhutbah, ‘Sesungguhnya Rasulullah 
SAW memperlakukan Yahudi Khaibar berdasarkan harta mereka 
(jizyah,pentj). Rasulullah bersabda, "Kami akan mengizinkan kalian 
(Yahudi) tinggal, seperti Allah mengizinkan kalian." Ibnu Umar berangkat 
hendak mengambil hartanya di sana. Lalu ia disakiti di suatu malam, 
persendian tangan dan kakinya dibengkokkan. Di sana kami tidak memiliki 
musuh lain selain mereka (kaum Yahudi),  mereka adalah musuh kami, 
aku akan mengusir mereka. Ketika Umar bertekad akan mengusir mereka, 
salah seorang dari Bani Abul Haqiq datang menemuinya. Ia berkata, ‘Wahai 
Amiirul Mu’miniin, apakah engkau akan mengusir kami padahal 
Rasulullah SAW telah mengizinkan kami untuk tinggal di Madinah. Beliau 
memperlakukan kami berdasarkan harta (jizyah) yang telah kami 
serahkan. Umar menjawab, ‘Apakah engkau mengira bahwa kami lupa 
sabda Rasulullah SAW (kepadamu), ‘Bagaimana jika engkau diusir dari 
Khaibar. Unta mudamu membawamu berlari, malam demi malam.’ Orang 
itu berkata, ‘Itu adalah canda Abul Qasim (Rasulullah SAW).’ Umar ra. 
berkata, ‘Engkau dusta wahai musuh Allah.’ Lalu Umar mengusir mereka 
dari Khaibar dan memberikan sejumlah uang, unta, perkakas –berupa roda 
untuk kincir dan tali-tali untuk membayar buah yang mereka  miliki.” 

Takhrij Hadits 

(31) Diriwayatkan oleh Bukhari 54 – Kitaab Asysyuruuth 41 – Bab 
Idzaa isytaratha fii al-muzaara’ah “idzaa syi’ta akhrajtuka” 5/327 (hadits 
2730) dengan redaksinya sendiri. 
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Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya dan dalam 
Mawaarid azh-Zham-aan, hal. 412 (hadits 1697) juga dalam Al-Ihsaan 
7/316 (hadits 5176) dengan redaksi yang tidak sama. 

Juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam As-Sunan al-Kubraa 9/207 
dengan redaksinya. Juga dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 4/234 dengan 
redaksinya dan 4/231 dengan redaksi yang tidak sama. 

Derajat Hadits 

Hadits itu shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiih-nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang Rasulullah SAW beritakan telah menjadi kenyataan. 
Pemimpin kaum Yahudi Khaibar, salah seorang dari Bani Abul Haqiq 
tersebut dan kaumnya diusir dari Khaibar ke negeri Syam oleh Umar Ibnul 
Khattab ra. pada masa khilafahnya pada tahun 20 Hijriah.91  

Ibnu Hajar –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat kepadanya- 
berkata, “Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa kaum Yahudi akan 
diusir dari Khaibar. Hal ini merupakan nubuat beliau terhadap hal-hal 
yang ghaib yang akan terjadi.” 

32. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Zainab Ra. Adalah 
Isteri Beliau Yang Lebih Dahulu Menyusul Beliau 
Setelah Beliau Wafat 

ْنعاِئ عةَشِض راُهللاي ْن عالَقَ : ْتالَا قَهصلى اهللا عليه وسلم اهللا لُْوُس ر :
ا ًد يلُوطْ أَنَّهُتيَّ أَنلْاوطَت ينَّكُفَ : ْتالَا قًَد ينَّكُلُوطْي أَا بِقًْوُح لُنَّكُُعرْسأَ
 ُقدَّصتا وهِدي بِلُمْع تْتانا كَهنَّ َألبنْيا زًدا ينلُوطْ أَْتانكَفَ: ْتالَقَ

Muslim meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Mahmud bin 
Ghailan menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Abu Ahmad 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Al-Fadhl Ibnu Musa As-Sinani 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Thalhah bin Yahya bin Thalhah 
mengabarkan kepada kami dari Aisyah binti Thalhah dari Aisyah ra., ia 
berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda, ‘Orang yang paling cepat menyusulku 
di antara kalian adalah orang yang tangannya paling panjang (lihat 
penjelasan dibawah).’ Maka para isteri beliau mengukur panjang tangan 
mereka untuk mengetahui siapa di antara mereka yang tangannya paling 
panjang. Orang yang paling panjang tangannya di antara kami adalah 
Zainab karena ia bekerja dengan tangannya lalu bersedekah.’” 

                                                      
91 lihat Tarikh Ath-Thabari 4/112, Al-Kamil karya Ibnul Atsir 2/569 
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Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan Ummul Mu’minin sayyidah Zainab92 ra., 
diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh banyak sahabat, mereka adalah 
Aisyah, Maimunah, Umar Ibnul Khattab dan Abdullah Ibnu Umar semoga 
Allah SWT meridhai mereka. 

Hadits Aisyah ra. diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiih-nya 24 – 
Kitaab az-Zakaah 12 – Bab 3/286 (hadits 1420) dengan redaksi yang 
serupa. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya, Kitaab Fadhaa-
il ash-shahaabah 17 – Bab Min fadhaa-il Zainab Umm al-mu’miniin 
radhiyallaahu ‘anhaa 4/1907 (hadits 2452) dengan redaksinya sendiri. 

Derajat Hadits 

Hadits itu shahih, keshahihannya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Nubuat Rasulullah SAW terbukti menjadi kenyataan. Orang pertama 
yang menyusul beliau setelah beliau wafat dari kalangan isteri-isterinya 
adalah sayyidah Zainab binti Jahsy ra. tangannya panjang, dia menyamak, 
menjaga, menganyam. Dia bekerja dengan mengenakan sandal, kantong air 
dan berbagai peralatan sehingga dia dapat membelanjakan hartanya di 
jalan Allah 

Redaksi hadits Bukhari dan Nasa’i bermasalah, karena redaksi mereka 
memberikan kesan bahwa Sayyidah Saudah ra. adalah orang yang paling 
dermawan di antara para isteri beliau. Redaksinya adalah sebagai berikut, 
“Lalu mereka mengambil bambu dan mengukur lengan mereka. Saudah 
adalah orang yang tangannya paling panjang di antara mereka. Lalu kami 
mengetahui bahwa yang dimaksud dengan panjang tangan adalah suka 
bersedekah. Saudah adalah orang yang lebih dahulu menyusul Rasulullah 
SAW di antara kami. Ia suka bersedekah.” 

Al-Hafizh Ibnu Hajar –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat 
kepadanya- berkata, “Dalam hadits ini nama Zainab hilang93. Para ulama 
ahli sirah sepakat bahwa Zainab binti Jahsy adalah orang yang lebih 
dahulu menyusul Rasulullah SAW dari kalangan isteri-isteri  beliau.94  

As-Suyuti berkata, “Menurut saya, dalam hadits itu terjadi 
pengedepanan dan pengakhiran dan nama Zainab hilang.”95 

                                                      
92 Dia adalah Ummul Mukminin, Zainab bt. Jahsyi bin Ri'aab. Ibunya bernama Umayyah bin Abdul 

Muthallib bibi Rasulullah. Allah menikahkan Zainab dengan Rasulullah, perintah dari langit ketujuh. 
Dia pada saat itu berusia 35 th. Ayat tentang hijab turun berkenaan dengannya. Dia adalah wanita 
yang gemar berbuat baik dan shadaqah. Dia wafat pada tahun 20 H. Umar ra. menshalatkannya dan 
dikubur di Baki'. Dia wafat pada usia 50 th. , semoga Allah meridhainya. (Al-Isti’aab 4/1849, Ath-
Thabaqaat karya Ibnu Sa'ad 8/101, Usudul Ghabah 5/463, Al-Ishabah 8/92) 

93 Nama Zainab tidak disebutkan, karena perawi lupa atau sebab lain. (Penerjemah).         
94 Fathul Bari 3/286 
95 Syarah Nasa'I, karya Imam As-Suyuthi 5/68 
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Imam Nawawi –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat kepadanya- 
berkata, “Arti hadits di atas adalah, para isteri Rasulullah SAW mengira 
bahwa maksud panjang tangan adalah panjang tangan yang sebenarnya. 
Lalu mereka mengukur panjang tangan mereka dengan bambu. Saudah 
adalah orang yang tannganya paling panjang di antara isteri-isteri 
Rasulullah SAW, sedangkan Zainab adalah orang yang tangannya paling 
panjang dalam artian suka bersedekah dan suka melaksanakan berbagai 
amal kebajikan. Lalu Zainab lebih dahulu wafat menyusul Rasulullah SAW 
dari pada isteri-isteri beliau yang lainnya. Maka para isteri Rasulullah SAW 
baru mengetahui bahwa yang dimaksud dengan panjang tangan adalah 
rajin bersedekah dan bersikap dermawan. Para ahli bahasa (arab) berkata, 
“Fulan panjang tangan, artinya pemurah dan dermawan.” Hadits itu 
merupakan mukjizat Rasulullah SAW juga menjelaskan keutamaan Zainab 
ra.. Hadits tersebut termuat dalam bab az-zakaah dalam Shahiih al-
Bukhaarii dengan redaksi yang rancu yang memberikan kesan bahwa 
Saudah adalah isteri Rasulullah SAW yang lebih dahulu menyusul beliau 
setelah beliau wafat. Kesan ini tidak benar.96 

33. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Ummu Waraqah Ra. 
Akan Gugur Sebagai Syahidah 

مِّ أُْنعو ِتْن بِةَقَرا غَمَّ لَصلى اهللا عليه وسلم يَّبِ النَّنَّ أَلٍفَْو نزُه لَُتلًْرا قُْدا با  ي
ي الْي ِف ِلنْذَ ائْ اِهللالَْوُسروِْزغم عأُك ُضرِّمْر ملَْماكُض نْ أَ اَهللالَّعْينِقَُزْر ي 
شهِفْيرِّقَ: الَ قَ.ةًاد اَهللانَّإِ فَِكِتْيي ب ت الَعالشَِّكقُُزْرى ي هكَ فَالَ قَةَادْتان 
 ةُدْيهِى الشَّمَّسُت

Abu Dawud meriwayatkan dalam Sunan-nya, ia berkata, “Utsman bin 
Abi Syaibah menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Waki’ Ibnul Jarrah 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Al-Walid bin Abdullah bin Jumai’ 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Nenekku dan Abdurrahman bin 
Khallad Al-Anshari menyampaikan kepadaku, dari Ummu Waraqah97 binti 
Naufal bahwa ketika Nabi SAW hendak berangkat berperang di Badar, aku 
berkata kepada beliau, ‘Wahai Rasulullah SAW, izinkanlah aku ikut 
berperang bersana kalian, aku akan merawat kaum muslimin yang 
menderita luka-luka. Semoga Allah SWT memberikan syahadah (mati 
syahid) kepadaku.’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Tinggallah di rumahmu, 
sesungguhnya Allah akan memberikan syahadah kepadamu.’ Maka ia 
dinamakan sebagai syahidah.’” 

                                                      
96 Syarah shahih Muslim, karya Imam Nawawi 16/8 
97 Dia adalah Asy-Syahidah Ummu Waraqah bt. Abdullah bin Al-Harits bin Uwaimir bin Naufal Al-

Anshariyyah (Al-Ishabah 8/289, Usudul Ghabah 5/626, Al-Isti’aab 4/1965 
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Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya, Kitaab ash-Shalaah 
62 – Bab Imaamah an-nisaa’ 1/396  (hadits 591) dengan redaksinya. Juga 
diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya 6/405 dengan redaksi yang 
serupa. Juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 
6/382 dengan redaksinya dan 6/381 dengan redaksi yang serupa. 

Derajat Hadits 

Hadits itu diriwayatkan melalui jalur Al-Walid bin Abdullah bin Jumai’ 
dari neneknya dan Abdurrahman  bin Khallad dari Ummu Waraqah ra.. 

Al-Walid bin Abdullah bin Jumai’ dinilai sebagai perawi yang tsiqah 
oleh Ibnu Ma’in, Abu Hatim, Abu Dawud, Abu Zar’ah dan Ibnu Hambal. 
Muslim meriwayatkan hadits darinya, Ibnu  Hibban dan Hakim 
memberikan komentar yang kurang baik mengenai Al-Walid. Ibnu Hibban 
berkata, “Hadits yang hanya diriwayatkan darinya adalah hadits yang tidak 
shahih maka haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah.” Hakim berkata, 
“Apabila Muslim tidak menyebutkan hadits Al-Walid dalam Shahiih-nya, 
niscaya hal itu lebih baik.”  

Saya berpendapat, “Banyak ulama yang menta’dil Al-Walid, sedangkan 
Ibnu Hibban mentajrihnya berdasarkan tafarrud Al-Walid (kesendirian 
dalam meriwayatkan suatu hadits), sedangkan hanya tafarrud tidak dapat 
dijadikan landasan untuk mentajrih kecuali apabila hadits-hadits yang 
diriwayatkan hanya darinya saling bertentangan. Dan tidak pertentangan 
antara hadits-hadits yang hanya diriwayatkan darinya. Adz-Dzahabi 
menyebutkan hadits-hadits Al-Walid, hadits-hadits itu tidak saling 
bertentangan. Ibnu Hibban juga menyebutkan Al-Walid dalam Ats-Tsiqaat 
(Para Perawi Yang Terpercaya) kemudian ia menyebutkannya dalam Adh-
Dhu’afaa (Para Perawi Yang Dha’if). Hal ini menunjukkan bahwa ia 
bingung dan tidak memberikan pendapat yang tegas.  

Sedangkan tajrih Hakim tidak dapat diperjelas. Maka tidak perlu kita 
membahasnya.98 

Sedangkan Abdurrahman bin Khallad, namanya disebutkan oleh Ibnu 
Hibban dalam Ats-Tsiqaat. Ibnul Qathan berkata, “Keadaan Abdurrahman 
tidak diketahui.”99 Al-Hafizh Ibnu Hajar juga berpendapat demikian.100 
Sedangkan nenek Al-Walid juga tidak dikenal.101 Maka hadits itu adalah 
hadits dha’if karena Abdurrahman bin Khallad dan nenek Al-Walid tidak 
dikenal. 

                                                      
98 Lihat Tahdziib Al-Kamaal 3/1469, Mizan Al-'Itidal 4/337, Al-Kasyif 3/239, Tahdziib At-Tahdziib 

11/138, Taqriib At-Tahdziib 2/333 
99 Dzail Miizaan al-I’tidaal hal. 327, Khulaashah Tahdziib Tahdziib al-Kamaal 2/131. 
100 Taqriib at-Tahdziib 1/479, Tahdziib at-Tahdziib 6/168. 
101 Taqriib at-Tahdziib 2/633, Tahdziib at-Tahdziib 12/491. 
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Terbuktinya Nubuat 

Nubuat Rasulullah SAW terbukti menjadi kenyataan. Allah SWT 
memberikan syahadah (mati syahid) kepada Ummu Waraqah di dalam 
rumahnya, yaitu pada masa khilafah Umar ra.. Ummu Waraqah akan 
membebaskan seorang budak lelaki dan seorang budak wanita dengan 
syarat apabila ia telah meningal dunia. Kedua budak itu berbuat lalim 
terhadap Ummu Waraqah. Mereka menyekapnya di dalam beludru 
sehingga Ummu Waraqah meninggal dunia. Kemudian kedua budak itu 
melarikan diri. Ketika Umar Ibnul Khattab mendengar berita tersebut, ia 
berkata, “Mari kita berangkat mengunjungi Syahidah (julukan Ummu 
Waraqah).” Kemudian Umar mengumumkan bahwa kedua budak itu 
adalah milik Ummu Waraqah ra. yang telah menyekapnya dan telah 
melarikan diri, maka janganlah ada yang melindungi mereka,  Barangsiapa 
yang mendapatkan mereka maka hendaknya ia membawa mereka (ke 
hadapan Umar). Lalu kedua budak itu dibawa ke hadapan Umar, dan 
mereka disalib. Mereka adalah orang pertama yang disalib dalam Islam.102 

34. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Kaum Muslimin Akan 
Memerangi Bangsa Turki 

 ُمْوقُت الَ: ملَّس وِهْيلَ عى اُهللالَّص  اِهللالُْوُس رالَ قَُهْن ع اُهللايِض رةَرْير هْوُب أَالَقَ
 نَّأَ كَِفْوُن اَألفلْ ذُِهْوُجُو الْرْم حنُِيْع اَألارغ ِصكْرا التُّْولُاِتقَى ُتتَّ حةُاعالسَّ
  ُرْعلشَّ اَْمُهالُعًما نِْوا قَْولُاِتقَى ُتتَّ حةُاع السَُّمْوقُ تالَ وةُقَرطُْم الْانُّجملْ اَْمُهوهُجُو

Bukhari meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Sa’id bin 
Muhammad menyampaikan kepadaku, ia berkata, ‘Yaqub menyampaikan 
kepada kami, ia berkata, ‘Ubay menyampaikan kepada kami dari Shalih 
dari Al-A’raj, ia berkata, ‘Abu Hurairah ra. berkata, ‘Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian memerangi 
bangsa Turki yang bermata kecil, berwajah merah dan berhidung kecil. 
Wajah mereka bagaikan perisai yang melindungi diri ketika berperang. 
Dan hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian memerangi suatu kaum 
yang sandalnya terbuat dari rambut yang dikepang atau rambut mereka 
panjang hingga ke kaki/sandal mereka (lihat syarah).’” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiih-nya 56 – Kitaab al-Jihaad 95 
– Bab Qitaal at-turk 6/104 dengan redaksinya, dan 61 Kitaab al-Manaaqib 
25 – Bab ‘Alaamaat an-nubuwwah fii al-islaam 6/604 (hadits 3578) 
dengan redaksinya dengan mengedepankan bagian yang terakhir dan 
mengakhirkan bagian yang awal. 

                                                      
102 Lihat berbagai referensi yang disebutkan di dalam riwayat hidupnya 
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Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitaab al-Fitan wa asyraath as-
saa’ah 4/2233 (hadits 2912) dengan redaksi yang serupa. Juga 
diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-Mustadrak 4/475 dengan redaksinya 
secara ringkas. Hakim berkata, “Ini adalah hadits shahih menurut 
persyaratan Bukhari dan Muslim, tetapi Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkan kata ‘...berwajah merah.’” Adz-Dzahabi sependapat 
dengannya.  

Derajat Hadits 

Hadits itu shahih, keshahihannya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar, peperangan antara kaum muslimin dan bagsa 
Turki sering terjadi pada awal khilafah Umar Ibnul Khattab ra. pada tahun 
22 Hijriah, dibawah pimpinan Abdurrahman103 Bin Rabi’ah, semoga Allah 
SWT meridhainya dan menjadikannya ridha kepada-Nya.104                                          

35. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Kaum Muslimin Akan 
Berperang Melawan Penduduk Khauz Dan Karman 

ُهىبِ أَْنع ْيرةَرِض راُهللاي يَّبِ النَّنَّ أَُهْن ع ى اُهللالَّصِهْيلَ عو لَّسالَ قَم :الَوُمْوقُ ت 
 ِفْوُن اُألسطْ فُِهْوُجُو الْرْم ُحمِاجِع اَألن ِمانَمْركَا وًزْوا ُخْولُاِتقَى ُتتَّ حةُاعالسَّ
 ُرْع الشَّْمُهالُع نِةُقَرطُْم الْانُّجم الْْمُههْوُج ُونَّأَ كَنُِيْع اَألارغِص

Bukhari meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Yahya 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abdurrazzaq menyampaikan 
kepada kami dari Ma’mar dari Hammam dari Abu Hurairah ra. bahwa 
Nabi SAW bersabda, ‘Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian 
memerangi penduduk Khauz105 dan Karman106 dari bangsa asing yang 

                                                      
103 Dia adalah Abdurrahman bin Rabi'ah bin Yazid bin Tsa'labah Al-Bahili. Beliau bertemu dengan Nabi 

saw, namun tidak mendengar langsung dari nabi SAW Julukannya adalah yang memiliki cahaya. 
Ketika Umar ra mengundang Sa'ad bin Abu Waqqash ra. ke Qadisiyyah, Umar menjadikannya 
(Abdurrahman bin Rabi'ah) sebagai Qadhi di sana. Umar menugaskan Abdurrahman bin Rabi'ah 
sebagai pemungut dan yang membagikan fa'i. Kemudian beliau menugaskan sebagai pemimpin 
dalam memerangi Turki. Dia syahid di pertemuran Balanjar tahun 32 H. Orang-orang Turki 
mengambil jasadnya dan menguburnya di negeri mereka. Mereka pernah melakukan shalat minta 
hujan bersama Abdurrahman ra., semoga Allah meridhainya. (Usudul Ghabah 3/292, Al-Ishabah 
4/159, Al-Isti’aab 2/832 

104 Lihat perinciannya di dalam Al-Kamil, karya Ibnul Atsir 2/131/132, Al-Bidayah wan Nihayah 
7/135/136 

105 Al-Hafidz berkata, "Khauz" termasuk negri Al-Ahwaz, termasuk bagian Irak yang 'ajam. Ada yang 
mengatakan, "Salah satu jenis bangsa 'Ajam. (Fathul Bari 6/607). Al-Hamwi berkata, "Khauz" adalah 
negri Khauzastan (Mu’jam Al-Buldan 2/405) 

106 Al-Hafidz berkata, "Karman" adalah negeri yang terkenal, termasuk bangsa asing. Karman terletak 
antara Khurasan dan laut Hindia, (Fathul Bari 6/607). Al-Hamwi berkata, "Karman" adalah wilayah 
yang terkenal, terdiri dari beberapa negara, banyak memiliki desa dan kota yang luas antara Persia 
dan Makran (Mu’jam Al-Buldan 2/405) 
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berwajah merah, berhidung pesek, mata mereka sipit. Wajah mereka 
bagaikan perisai yang melindungi diri ketika berperang. Sandalnya terbuat 
dari rambut yang dikepang atau rambut mereka panjang hingga ke 
kaki/sandal mereka (lihat syarah).’” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiih-nya 61 – Kitaab al-
Manaaqib 25 – Bab ‘Alaamaat an-nubuwwah fii al-islaam 6/604 (hadits 
3590) dengan redaksinya. 

Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya, Kitaab al-Fitan wa 
asyraath as-saa’ah 4/2234 (hadits 2912) dengan redaksi yang tidak 
serupa, tetapi ia tidak menyebutkan ‘Khauz dan Karman’. Juga 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya 2/319 dengan redaksi 
yang sama dalam hadits yang panjang. 

Derajat Hadits  

Hadits itu shahih. Keshahihannya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Nubuat Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan. Kaum muslimin telah 
berperang melawan penduduk Karman pada tahun 23 Hijriah dan kaum 
Muslimin berhasil menaklukkan negeri itu di bawah pimpinan Mujasyi107 
bin Mas’ud ra..108 

36. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Umar Ibnul Khattab Ra. 
Akan Gugur Sebagai Syahid 

ُعنِ اْبنِع يَّبِ النَّنَّر أَم ى اُهللالَّصِهْيلَ عو لَّسمأَ رى ُعلَى عمْبًصا أَْيِم قَريض 
ًدا ْيِد جْسبلِْا : الَقَ فَلٌْيِس غَلْب : الَقَ فَ؟لٌْيِس غَْما أَذَ هكُصْيِم قٌَدْيِدجأَ: الَقَفَ
ْشِعوْيِم حْتُمًدا وْيهِ شًدا وقُُزْريْني الدُّ ِفةًرَّ قُ اُهللاكياآلِخا والَ قَ.ِةر :يَّإِواكا  ي
اِهللالَْوُسر  

                                                      
107 Dia adalah Mujasyi' bin Mas'ud bin Tsa'labah As-Silmi. Dia memeluk Islam terlebih dahulu 

dibanding saudaranya Mujalid. Dia datang menemui Nabi saw dengan membawa keponakannya, 
dengan maksud untuk berbai'at pada beliau saw untuk berhijrah. Rasulullah bersabda, "Tidak, tetapi 
kami hanya membai'at untuk Islam. Sebab tidak ada hijrah lagi setelah penaklukkan Mekkah. Dia 
memerangi Kabul dari negara Afghanistan. Mujasyi' masuk tempat disimpannya berbagai berhala. 
Dia mengambil permata yang terdapat di mata salah satu berhala. Dia berkata, "Saya mengambilnya 
hanya dengan maksud agar kalian tahu bahwa berhala ini tidak berbahaya sama sekali dan juga tidak 
mendatangkan manfaat sedikitpun. Beliau terbunuh di perang Jamal di Bashrah, sebelum terjadinya 
perang yang utama. Dia berada di pihak Aisyah ra., semoga Allah meridhainya. (Usudul Ghabah 
4/300, Al-Ishabah 5/42, Al-Istii’aab 3/1457 

108 Lihat perinciannya dalam Tarikh Ath-Thabari 4/180, Al-Kamil karya Ibnul Atsir 3/43, Futuhul 
Buldaan karya Al-Baladzari 2/482 
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Abdurrazzaq meriwayatkan dalam Mushannaf-nya, ia berkata, “Dari 
Ma’mar dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW melihat 
Umar mengenakan pakaian yang berwarna putih. Beliau bertanya, ‘Apakah 
bajumu itu baju baru atau baju yang baru dicuci?’ Umar menjawab, ‘Ini 
adalah baju yang baru dicuci wahai Rasulullah.’ Lalu beliau bersabda, 
‘Pakailah baju yang baru, hidup terpujilah dan matilah sebagai syahid. 
Semoga Allah SWT memberikan kebahagian kepadamu di dunia dan 
akhirat.’ Umar berkata, ‘Juga kepadamu, wahai Rasulullah.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan Umar109 Ibnul Khattab ra., diriwayatkan 
dari Rasulullah SAW oleh banyak sahabat, di antaranya Abdullah Ibnu 
Umar, Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin ‘Amr, semoga Allah SWT 
meridhai mereka. 

Hadits Abdullah Ibnu Umar ra. diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam 
Sunan-nya, Kitaab al-Libaas 2 – Bab Maa yaquul ar-rajul idzaa labisa 
tsauban jadiidan 2/1178 (3558) dengan redaksi yang serupa secara 
ringkas. Al-Bushairi berkata, “Sanadnya shahih.”110 Juga diriwayatkan oleh 
Ahmad dalam Musnad-nya 2/89 dengan redaksi yang serupa. Al-Haitsami 
berkata, “Para perawinya adalah para perawi yang meriwayatkan hadits 
shahih.” Majma’ az-Zawaa-id 9/73. Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq 
dalam Mushannaf-nya 11/223 (hadits 20382) dengan redaksinya. 

Derajat Hadits 

Hadits itu dengan semua jalurnya adalah hadits hasan. 

Dalam Nataa-ij al-Afkaar Fii Takhriij Ahaadiits al-Adzkaar 1/136-137 
Al-Hafizh Ibnu Hajar –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat 
kepadanya- berkata, “Ini adalah hadits hasan gharib.” Tetapi Nasa’i 
menilainya sebagai hadits yang cacat. Ia berkata, “Ini adalah hadits 
mungkar. Yahya bin Sa’id Al-Qaththan menilai hadits riwayat Abdurrazzaq 
itu sebagai hadits mungkar.” Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Saya 
menemukan sebuah syahid (hadits penguat) bagi hadits itu yang 
diriwayatkan secara mursal, diriwayatkan oleh Ibnu Abi  Syaibah dalam Al-
Mushannaf dari Abdullah bin Idris dari Abul Asyhab dari seseorang seperti 
hadits riwayat Ahmad. Abul Asyhab namanya adalah Ja’far bin Hayyan Al-
‘Atharidi, ia termasuk perawi yang meriwayatkan hadits shahih. Ia 

                                                      
109 Dia adalah Al-Faruuq, seorang muhaddits yang diberi ilham. Khalifah kedua, salah seorang diantara 

10 orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Beliau adalah ayahanda dari Hafsah. Dia 
Umar bin Khaththab bin Nufail Al-'Adawi Al-Qursyi. Di masa jahiliyyah, dia merupakan ancaman 
bagi kaum muslimin. Namun ketika memeluk Islam, dia menjadi penolong dan melepaskan kaum 
muslimin dari kesulitan. Beliau berhijrah dan ikut berperang bersama Nabi SAW Dialah yang 
membuat tanggalan dengan tahun Hijriah. Dialah orang pertama yang membentuk dewan-dewan 
(departemen-departemen). Dia syahid di akhir bulan Dzulhijjah tahun 23 H, pada usia 63 tahun, 
semoga Allah meridhainya. (Ath-Thabaqaat karya Ibnu sa'ad 3/265, Al-Istii’ab 3/1144, Usudul 
Ghabah 4/52, Fadhail Ash-Shahabah 1/244, Al-Ishabah 4/279, Tadzkirah Al-Hufadz 1/5, Ar-
Riyadh An-Nadhrah 1/245) 

110 Mishbaah az-Zujaajah 3/146. 
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mendengarkan hadits dari pembesar tabi’in. Hal ini menunjukkan bawha 
hadits ini memiliki asal. Derajat terrendah bagi hadits ini adalah hasan. 

Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar. Umar Ibnul Khattab hidup terpuji lalu ia mati 
sebagai syahid. Kisah lengkap terbunuhnya Umar adalah sebagai berikut. 
Al-Mughirah bin Syu’bah ra. memiliki seorang budak yang beragama 
Majusi yang bernama Abu Lu’lu’ah. Ia bekerja sebagai penggiling tepung. 
Al-Mughirah mengambil darinya empat dirham setiap hari. Lalu Abu 
Lu’lu’ah bertemu dengan Umar Ibnul Khattab ra.. Abu Lu’lu’ah berkata, 
“Wahai amiirul mu’miniin, Al-Mughirah bin Syu’bah mengambil bagian 
sangat banyak dari keuntunganku. Bicaralah dengannya agar ia 
meringankan bebanku.” Lalu  Umar ra. mengutus seseorang untuk 
memanggil Al-Mughirah  bin Syu’bah ra.. Kemudian Umar menasehatinya 
agar ia berbuat baik  kepada budaknya. Kemudian Abu Lu’lu’ah kembali 
datang menemui Umar ra. untuk kedua dan ketiga kalinya. Ia mengadukan 
Al-Mughirah kepadanya. Lalu Umar berkata kepadanya, “Aku berpesan 
kepadanya agar ia berbuat baik terhadapmu, maka bertakwalah kepada 
Allah dan patuhilah tuanmu.” Abu Lu’lu’ah marah, ia berkata, “Ia berlaku 
adil  kepada seluruh masyarakat, tetapi tidak berlaku adil  kepadaku.” Lalu 
ia berniat jahat akan membunuh Umar. Lalu ia membuat pisau besar yang 
memiliki dua ujung. Dia mengasah pisau itu dan melumurinya dengan 
racun. Lalu ia berangkat dan masuk ke dalam masjid secara sembunyi-
sembunyi, pada hari Rabu 4 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, pada waktu 
subuh. Umar ra. mengumandangkan adzan dan menunaikan shalat. Ketika 
Umar ra. dan kaum muslimin mengerjakan takbiratul ihram, Abu Lu’lu’ah 
cepat-cepat keluar dari barisan lalu menikam Umar dengan enam tikaman, 
salah satunya di bawah pusatnya. Tikaman di bawah pusatnya inilah yang 
menyebabkan kematiannya. Demikianlah, sabda Rasulullah SAW kepada 
Umar menjadi kenyataan, “Hidup terpujilah dan matilah sebagai syahid.” 
Semoga Allah SWT meridhainya dan menjadikannya ridha kepada-Nya. 

37. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Umar Ra. Akan 
Terlindung Dari Fitnah  

 ظُفَْح يْمكُيُّأَ : الَقَ فَ اهللا عنُهيِض ررم ُعدْنا ِعًسْولُا ُجنَّكُ: الَ قَةَفَْيذَُحعْن 
 إِنَّك : قَالَ قَالَُه كَما أَنا قُلُْت الِْفْتنِة؟ ِفي  اهللا صلى اهللا عليه وسلملِْوُس رلَْوقَ

 وجارِِه وولَِدِه وماِلِه أَْهِلِه ِفي الرَُّجلِ ِفْتنةُ : قُلُْت لَجرِْيٌء علَْيها أَْو علَْيِه
 ولَِكنَّ أُرِْيُد هذَا لَْيس : قَالَ والنَّْهُي واَألْمُر والصَّدقَةُ والصَّْوُم الصَّالَةُ ُتكَفُِّرُها
 أَِمْير يا بأٌْس ِمْنها علَْيك لَْيس : قَالَ الْبْحُر يُمْوُج كَما تُمْوُج الَِّتْي الِْفْتنةُ

إِنَّ الُْمْؤِمنِْين كْينا بهْينباًبا وُر : قَالَ ُمْغلَقًا بُح؟ أًْم أَُيكْسُر قَالَ ُيفْتقَالَ ُيكْس :
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 اللَّْيلَةَ غَد ُدْونَ أَنَّ كَما نعْم قَالَ الْباب ْعلَُمي ُعمُر أَكَانَ قُلْنا أَبًدا ُيْغلَق الَ إِذَنْ
 مْسُرْوقًا فَأَمرنا ُحذَْيفَةَ نْسأَلَ أَنْ فَهِْبنا بِاَألغَاِلْيِط لَْيس بِحِدْيث حدَّثُْتُه إِنِّي
 ُعمُر اَلْباُب : فَقَالَ فَسأَلَُه

Bukhari meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Musaddad 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Yahya menyampaikan kepada 
kami dari Al-A’Masy, ia berkata Syaqiq menyampaikan kepadaku, ia 
berkata, ‘Aku mendengar Hudzaifah berkata, ‘Pada suatu saat kami duduk 
di sisi Umar ra., ia berkata, ‘Siapa di antara kalian yang hapal sabda 
Rasulullah SAW mengenai fitnah?’ Aku menjawab, ‘Aku hapal, 
sebagaimana  beliau menyampaikannya.’ Umar berkata, ‘Sesunguhnya 
engkau sangat berani berkata demikian.’ Aku berkata, ‘(Beliau bersabda 
bahwa) fitnah (ujian) bagi seseorang yang bersumber dari isteri, harta, 
anak dan tetangganya dapat diatasi dengan shalat, puasa, sedekah, amar 
ma’ruf dan nahi munkar.’ Umar berkata, ‘Bukan itu yang aku maksudkan. 
Yang aku maksudkan adalah fitnah yang berguncang bak lautan yang 
bergelombang.’111 Syaqiq berkata, ‘(Menurut sabda Rasulullah SAW) 
engkau terlindungi dari fitnah itu wahai amiirul mu’miniin, karena 
terdapat pintu tertutup antara dirimu dan fitnah itu.’ Umar bertanya, 
‘Apakah pintu itu akan didobrak atau akan dibuka?’ Syaqiq menjawab, 
‘Pintu itu akan didobrak.’ Umar berkata, ‘Kalau demikian, pintu itu tidak 
selamanya tertutup.’ Kami (Syaqiq) bertanya, "Apakah Umar mengetahui 
pintu itu. Hudzaifah menjawab, ‘Ya.’ Seperti malam ini, saya telah 
meriwayatkan hadits padanya dengan sebuah hadits yang tidak ada 
kesamaran di dalamnya. "Oleh karenanya berikanlah saya kesempatan 
untuk bertanya pada Hudzaifah, kemudian kami memerintahkan Masruq 
(Ibnul Akhda', termasuk tabi'in besar). Dia bertanya pada Hudzaifah. 
Hudzaifah menjawab, "Pintu Umar." 

Takhrij Hadits      

 Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh dua orang sahabat, 
yaitu Hudzaifah Ibnul Yaman ra. dan Utsman bin Mazh’un ra.. 

Hadits Hudzaifah diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiih-nya 9 – 
Kitaab Mawaaqiit ash-shalaah 4 – Bab ash-Shalaatu kaffaarah 2/8 (hadits 
525) dengan redaksinya. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-
nya, Kitaab al-Iimaan 65 – Bab Bayaan anna al-islaam bada’a ghariiban wa 
sa ya’uudu ghariiban 1/128 (hadits 144) dengan redaksi yang tidak sama. 

Sedangkan hadits Utsman bin Mazh’un ra. diriwayatkan oleh Al-Bazzar 
juga dalam Kasyf al-Astaar 3/176 (hadits 2506) secara ringkas. Redaksinya 
adalah sebagai berikut, “Di antara kalian dan fitnah (masa keguncangan) 

                                                      
111 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Perkataan Umar itu merupakan sindiran dari permusuhan yang 

sangat dahsyat dan pertikaian yang banyak terjadi.” Fath al-Baarii 6/606.         
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terdapat pintu yang tertutup sangat kuat selama ia masih hidup di antara 
kalian.” 

Derajat Hadits 

Hadits itu adalah hadits shahih, keshahihannya disepakati oleh Bukhari 
dan Muslim.  

Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar, sejarah membuktikan bahwa Umar ra. 
merupakan pintu yang sangat kuat antara masa aman dan masa fitnah 
(keguncangan). Ketika pintu runtuh –maksudnya ketika Umar gugur 
sebagai syahid- banyak fitnah yang menimpa Umat Islam yang telah 
diketahui oleh setiap orang yang memperhatikan sejarah Al-Khulafaa’ ar-
Raasyidiin secara khusus dan sejarah Islam secara umum. 

Imam Nawawi –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat kepadanya- 
berkata, “Penghalang antara umat Islam dan berbagai fitnah adalah Umar 
bin Khattab ra.. Selama ia masih hidup, berbagai fitnah itu tidak akan dapat 
menimpa kaum muslimin. Apabila beliau telah meninggal maka berbagai 
fitnah akan menimpa umat Islam. Demikianlah kenyataannya. Wallaahu 
A’lam.”112  

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Dari hadits nabi tersebut dapat 
diketahui bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan dan fitnah 
(keguncangan) pasti akan terus terjadi sampai hari kiamat.”113 

38. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Utsman Ra. Akan 
Menjadi Khalifah 

ْنعاِئ عةَشِض راُهللاي ْن عالَ قَْتالَا قَهاِهللالُْوُس ر  ى اُهللالَّصِهْيلَ عو لَّسثُْع ِلمانَم  
 ُهْعلَْخ تالَ فَِهِعلْى خلَ عنَْوقُاِفنُم الْكادر أَنْإًِصا فَْيِم قَكُصمِّقَ ُم اَهللانَّإِ

Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak, ia berkata, “Abdullah Ibnul 
Husain Al-Qadhi mengabarkan kepada kami, ia berkata di Marwa, Al-
Harits bin Abi Usamah menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Musa bin 
Dawud Adh-Dhabbi menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Al-Faraj 
Ibnul Hadhalah menyampaikan kepada kami dari Muhammad Ibnul Walid 
Az-Zubaidi dari Az-Zuhri dari ‘Urwah dari Aisyah ra., ia berkata, 
‘Rasulullah SAW bersabda kepada Utsman, ‘Sesungguhnya Allah akan 
memakaikan pakaian pada dirimu, apabila orang-orang munafik ingin 
melepaskannya maka janganlah engkau melepaskannya.’” 

                                                      
112 Syarah shahih Muslim, karya Imam Nawawi  
113 Fathul Bari 13/50 
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Takhrij Hadits 

(38) Hadits ini berkaitan dengan Utsman114 bin Affan ra., diriwayatkan 
dari Rasulullah SAW oleh banyak sahabat, mereka adalah Aisyah, Zaid bin 
Arqam dan Abdullah bin ‘Amr. Semoga Allah SWT meridhai mereka. 

Hadits Aisyah ra. diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Sunan-nya, Kitaab 
al-Manaaqib 19 – Bab Manaaqib Utsmaan bin ‘Affaan radhiyallaahu ‘anhu 
5/627 (hadits 3705) dengan redaksi yang sama. Abu Isa –Tirmidzi- 
berkata, “Ini adalah hadits hasan gharib.” Juga diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah dalam Mukadimah Sunan-nya, bab fadhl Utsmaan radhiyallaahu 
‘anhu 1/41 (hadits 112) dengan redaksi yang serupa. Juga diriwayatkan 
oleh Ahmad dalam Musnad-nya 6/75-77-114-149 dengan redaksi yang 
sama dalam hadits yang panjang. 

Derajat Hadits 

Hadits itu dengan seluruh jalurnya adalah hadits yang shahih. Hadits 
itu dinilai hasan oleh Tirmidzi dan dinilai shahih oleh Hakim. Adz-Dzahabi 
berkata mengomentari pendapat Hakim itu, “Bagaimana dapat dinilai 
shahih, seluruh jalurnya bersumber pada Faraj bin Fadhalah.” 

Ada dua perawi yang meriwayatkan hadits mutabi115 bagi hadits Faraj 
bin Fadhalah. Yang pertama adalah hadits  Mu’awiyah bin Shalih, ia adalah 
perawi yang sangat jujur, melakukan beberapa kekeliruan. Sebagaimana 
dijelaskan dalam Taqriib at-Tahdziib 2/259. Hadits ini diriwayatkan oleh 
Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Ibnu Abi Syaibah. Yang kedua adalah hadits Al-
Walid bin Sulaiman, ia adalah perawi yang tsiqah (terpercaya) 
sebagaimana telah dijelaskan dalam Taqriib at-Tahdziib 2/333. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya sebagaimana telah saya 
sebutkan dalam takrij hadits di atas. 

Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar, Allah SWT telah memakaikan Utsman pakaian 
khilafah, yaitu pada pertengahan bulan Muharram tahun 24 Hijriah, tiga 
hari setelah Umar ra. dikuburkan. Kemudian pada akhir masa khilafahnya 
para pemberontak memaksa Utsman melepaskan pakaian –pakaian 
khilafah-, tetapi Utsman tidak menuruti keinginan mereka karena 
melaksanakan pesan Rasulullah SAW.116 

                                                      
114 Dia adalah Abu Amru, Utsman bin Affan bin Abul Ash Al-Qursyi Al-Umawi. Salah seorang diantara 

sepuluh orang yang diberitakan akan masuk surga. Dia termasuk orang yang masuk Islam sejak 
awal. Dia berhijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali bersama istrinya Ruqayyah. Kemudian dia kembali 
ke Mekkah dan berhijrah ke Madinah Munawwarah. Rasulullah menikahkan kedua putrinya, 
Ruqayyah dan Ummu Kultsum dengan Utsman. Beliau saw menikahkan Ummu Kultsum dengan 
Utsman, setelah Ruqayyah meninggal dunia. Beliau saw bersabda, "Seandainya saya mempunyai putri 
selain mereka berdua, niscaya dia akan kunikahkan denganmu. Beliau dibai'at untuk menduduki 
posisi Khalifah pada tahun 24 H. Dia memperoleh syahid di Madinah pada tahun 35 H, pada usia 82 
tahun, semoga Allah meridhainya. (Al-Istii’ab 3/1037, Usudul Ghabah 3/376, Al-Ishabah 4/223 
dan Tadzkirah Al-Hufadz 1/8) 

115 Hadits yang diriwayatkan dari guru yang sama atau dari gurunya guru. (Penerjemah).      
116 Lihat kembali referensi yang disebutkan dalam riwayat hidupnya 
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39. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Umatnya Mengarungi 
Lautan di Jalan Allah Swt 

كَانَ رُسولُ اللَِّه صلَّى : عْن أَنسِ ْبنِ ماِلك رِضي اللَُّه عْنُه أَنَُّه سِمعُه يقُولُ 
اللَُّه علَْيِه وسلَّم يْدُخلُ علَى أُمِّ حرامٍ بِْنِت ِملْحانَ فَُتطِْعُمُه وكَانْت أُمُّ حرامٍ 

ْحتت لَّمسلَْيِه ولَّى اللَُّه عُسولُ اللَِّه صا رلَْيهلَ عخةَ ْبنِ الصَّاِمِت فَدادُعب 
فَأَطْعمْتُه وجعلَْت تفِْلي رأْسُه فَنام رُسولُ اللَِّه صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم ثُمَّ 

ْضِحكُك يا رُسولَ اللَِّه قَالَ ناٌس ِمْن اْستْيقَظَ وُهو يْضحُك قَالَْت فَقُلُْت وما ُي
أُمَِّتي ُعرُِضوا علَيَّ غُزاةً ِفي سبِيلِ اللَِّه يْركَُبونَ ثَبج هذَا الْبْحرِ ُملُوكًا علَى 
 الْأَِسرَِّة أَْو ِمثْلَ الُْملُوِك علَى الْأَِسرَِّة شكَّ إِْسحاُق قَالَْت فَقُلُْت يا رُسولَ اللَِّه
 عضثُمَّ و لَّمسلَْيِه ولَّى اللَُّه عُسولُ اللَِّه صا را لَهعلَنِي ِمْنهْم فَدْجعأَنْ ي اْدُع اللَّه
رأْسُه ثُمَّ اْستْيقَظَ وُهو يْضحُك فَقُلُْت وما ُيْضِحكُك يا رُسولَ اللَِّه قَالَ ناٌس 

 ِفي سبِيلِ اللَِّه كَما قَالَ ِفي الْأَوَّلِ قَالَْت فَقُلُْت يا ِمْن أُمَِّتي ُعرُِضوا علَيَّ غُزاةً
رُسولَ اللَِّه اْدُع اللَّه أَنْ يْجعلَنِي ِمْنُهْم قَالَ أَْنِت ِمْن الْأَوَِّلني فَرِكبْت الْبْحر ِفي 

ا ِحنيابَِّتهْن دْت عانَ فَُصرِعةَ ْبنِ أَبِي ُسفْياوِياِن ُمعمْحرِ زْت ِمْن الْبجرخ 
 فَهلَكَْت

Bukhari meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Abdullah bin 
Yusuf menyampaikan kepada kami dari Malik dari Ishak bin Abdullah bin 
Abi Thalhah dari Anas bin Malik ra. bahwa Ishak bin Abdullah Abi Thalhah 
mendengar Anas berkata, ‘Rasulullah SAW sering datang ke rumah Ummu 
Haram binti Malhan, lalu Ummu Haram memberikan makanan kepada 
beliau. Ummu Haram adalah isteri Ubadah bin Shamit. Pada suatu saat 
Rasulullah SAW datang ke rumahnya lalu ia memberikan makanan kepada 
beliau. Lalu Ummu Haram mencari kutu di kepala beliau. Kemudian 
Rasulullah SAW tertidur. Kemudian beliau bangun sambil tertawa. Ummu 
Haram berkata, ‘Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah?’ Beliau 
menjawab, ‘Sekelompok umatku diperlihatkan kepadaku, mereka 
mengarungi tengah lautan itu untuk berperang di jalan Allah bagaikan 
raja-raja dengan baju besi yang sangat kuat.’ Ummu Haram berkata, 
‘Wahai Rasulullah, ‘Mohonlah kepada Allah, agar aku termasuk mereka.’ 
Lalu beliau mendoakannya. Kemudian beliau tidur lagi. Dan bangun lagi 
sambil tertawa. Lalu Ummu Haram bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa yang 
membuatmu tertawa?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Sekelompok umatku 
diperlihatkan kepadaku berperang di jalan Allah.’  Seperti jawabannya 
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yang pertama. Ummu Haram berkata, ‘Mohonlah kepada Allah agar aku 
termasuk mereka.’ Rasulullah SAW berkata, ‘Engkau termasuk golongan 
yang pertama.’ Lalu Ummu Haram ikut berperang bersama kaum muslimin 
di masa khilafah Mu’awiyah. Kemudian setelah kembali ke daratan, Ummu 
Haram jatuh tersungkur dari hewan tunggangannya. Lalu ia meninggal 
dunia.’”     

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiih-nya 56 Kitaab al-Jihaad 3 – 
Bab ad-Du’aa’ bi al-jihaad wa asy-asyahaadah li ar-rijaal wa an-nisaa’ 
6/10 (hadits 2789) dengan redaksinya. Juga diriwayatkan oleh Muslim 
dalam Shahiih-nya, Kitaab al-Imaarah 49 – Bab Fadhl al-ghazw fii al-bahr 
3/14 (hadits 1912) dan 3/1519 (hadits 1912) dengan redaksi yang 
serupa.                                                                                                                                 

Derajat Hadits  

Hadits itu adalah hadits shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Nubuat Rasulullah SAW telah terbukti menjadi kenyataan. Segologan 
umat beliau telah mengarungi lautan untuk berperang di jalan Allah SWT. 
Hal itu terjadi pertama kali pada masa khilafah Utsman ra., ketika kaum 
muslimin di bawah pimpinan Mu’awiyah berperang di lautan untuk  
menaklukkan Qubrus (Cyprus) pada tahun 27 H.117 

Al-Hafizh Ibnu Hajar –semoga Allah mencurahkan rahmat kepadanya- 
berkata, “Dalam hadits tersebut terdapat beberapa Nubuat Rasulullah SAW 
mengenai  berbagai hal yang akan terjadi, lalu berbagai hal itu terjadi 
sebagaimana diberitakan oleh beliau. Pemberitaa-Nubuatitu merupakan 
tanda-tanda kenabian beliau. Di antara Nubuat-Nubuatitu adalah 
Nubuatbeliau   bahwa umatnya akan tetap eksis setelah beliau wafat, di 
antara mereka ada segolongan orang yang memiliki kekuatan dalam 
menghadapi musuh, mereka dapat menaklukkan berbagai  negeri hingga 
mereka berperang di lautan, Ummu Haram akan hidup sampai di zaman 
itu, ia ikut berperang di lautan bersama kaum muslimin dan ia tidak 
mengalami masa peperangan (di laut) yang berikutnya.”118                                           

                                                      
117 Untuk rincian, silahkan lihat Tarikh Ath-Thabari 4/258-262, Al-Kamil karya Ibnul Atsir 3/95-97, 

Al-Futuh karya Ibnu 'Atsam Al-Kufi 1/347-352, Futuhul Buldaan karya Al-Baladzari 1/181-183, Al-
Bidayah wan Nihayah 7/167 

118 Fathul Bari 11/77 
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40. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Ummu Haram Akan 
Mengarungi Lautan di Jalan Allah Swt 

 : لُْوقُ يملَّس وِهْيلَ عى اُهللالَّص يَّبِ النَّْتعِما سهنَّ أَامٍر حمُّا أُنْتثَدح فٌَرْيم ُعالَقَ
 لَْوُسا ر يُتلْ قُامٍر حمُّ أُْتالَا قَْوُبجْو أَْد قَرْحب الْنَْوُزْغ يْيِتمَّ أُْن ِمشٍْي جلُوَّأَ
 ْن ِمشٍْي جلُوَّ أَصلى اهللا عليه وسلم يُّبِ النَّالَ قَمَّ ثُْمهِْي ِفِتْن أَالَ قَْمهِْيا ِفن أَاِهللا
 الَ : الَ قَ اِهللالَْوُسا ر يْمهِْيا ِفن أَُتلْقُ فَْمُه لٌَرْوفُْغ مرصْي قَةَنْيِد منَْوُزْغ يْيِتمَّأُ

Bukhari meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Ishak bin Yazid 
Ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami, ia  berkata, ‘Yahya bin Hamzah 
menyampaikan kepada kami, ia  berkata, ‘Tsaur bin Yazid menyampaikan 
kepadaku dari Khalid bin Ma’dan bahwa Umair Ibnul Aswad Al-‘Ansi 
menyampaikan kepadanya bahwa ia pernah datang menemui Ubadah Ibnu 
Shamit yang tinggal di tanah Hams, Umair  berkata, ‘Lalu Ummu Haram 
bercerita kepada kami bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Pasukan pertama dari umatku berperang di lautan, mereka telah 
melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan mereka masuk ke dalam 
surga.’ Ummu Haram berkata, ‘Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah 
aku termasuk mereka.’ Beliau menjawab, ‘Engkau termasuk mereka.’ 
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ‘Pasukan pertama dari umatku 
menyerang kota Kaisar. Dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah SWT.’ Lalu 
aku (Ummu Haram)  bertanya, ‘Apakah aku termasuk mereka wahai 
Rasulullah?’ beliau menjawab, ‘Tidak.’” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh  Bukhari dalam  Shahiih-nya 56 – Kitaab al-Jihaad – 
Bab Maa qiil fii qitaal ar-ruum 6/102 (hadits 2924 dengan redaksinya, dan 
3 – Bab ad-Du’aa bi al-jihaad wa asy-syahaadah li ar-rijaal wa an-nisaa’ 
6/10 (hadits 2489). 

Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya, Kitaab al-Imaarah 
49 – Bab Fadhl al-ghazw fii al-bahr 3/1518 (hadits 1912) dan 3/1519 
dengan redaksi yang tidak sama.  Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud 
dalam Kitaab al-Jihaad 10 – Bab Fadhl al-ghazw fii al-bahr 3/14 (hadits 
2490).      

Derajat Hadits  

Hadits itu shahih, keshahihanya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Sabda beliau telah menjadi kenyataan, Ummu Haram ikut serta dalam 
pasukan pertama umat Rasulullah SAW yang  berperang di lautan. Yaitu 
pada saat kaum muslimin di  bawah pimpinan Mu’awiyah bin Abu Sufyan 
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berperang di lautan untuk menaklukkan Qubrus (Cyprus) pada tahun 27 
H. Ummu Haram beranngkat bersama suaminya, Ubadah Ibnu Shamit ra. 
Pada peperangan itu. Ketika mereka telah berlabuh, Ummu naik ke 
punggung hewan tunggangannya, lalu hewan itu menjatuhkannya hingga 
ia meninggal dunia. Lalu ia dikuburkan di sana. Semoga Allah SWT 
meridhainya dan menjadikanya ridha kepada-Nya.119                                                  

 Ibnu Katsir –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat kepadanya- 
berkata, “Dalam hadits tersebut terdapat tiga bukti kenabian. Pertama, 
pemberitaaan Rasulullah SAW mengenai peperangan pertama kaum 
muslimin di lautan. Nubuatini telah menjadi kenyataan pada tahun 27 H 
ketika pasukan muslimin dibawah pimpinan Mu’awiyah menyerang 
Qubrus (Cyiprus). Mu’awiyah pada saat itu ditugaskan menjadi gubernur 
Syam (Syiria) oleh khalifah Utsman bin Affan ra.. Ummu Haram binti 
Malhan ikut serta bersama pasukan muslimin. Ummu Haram adalah isteri 
Ubadah Ibnu Shamit, salah seorang ketua yang hadir pada malam Bai’at 
‘Aqabah. Ummu Haram wafat pada saat pasukan muslimin kembali  dari 
peperangan, ada yang mengatakan bahwa ia meninggal dunia di Syam 
(Syiria), ada juga yang mengatakan bahwa ia meninggal dunia di Qubrus 
(Cyprus) pada tahun 27 H.” 

 Peperangan (di laut) yang kedua adalah peperangan untuk 
menaklukkan Kostantinopel. Pada saat itu pasukan muslimin dipimpin oleh 
Yazid bin Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Peperangan itu terjadi pada tahun 52 
H. Abu Ayub, Khalid bin Zaid Al-Anshari ikut serta bersama mereka lalu ia 
gugur di sana. Semoga Allah SWT meridhainya dan menjadikannya ridha 
kepada-Nya. Ummu Haram pada saat itu tidak ikut serta bersama mereka 
karena ia telah meninggal dunia sebelumnya pada peperangan (di laut) 
yang pertama kali. Dalam hadits di atas terdapat tiga bukti kenabian. 
Pertama, Nubuat Rasulullah SAW mengenai dua peperangan kaum 
muslimin (di lautan). Kedua Nubuatbeliau bahwa Ummu Haram termasuk 
pasukan muslimin yang pertama (berperang di lautan untuk menaklukkan 
Cyprus). Ketiga Nubuat Rasulullah SAW bahwa ia bukan termasuk pasukan 
muslimin yang kedua. Ketiga hal tersebut telah terbukti menjadi kenyataan. 
Semoga kesejahteraan dan keselamatan dari Allah SWT tercurahkan kepada 
beliau.120 

41. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Abu Dzar Akan Wafat 
Sendirian 

عْب اِهللاِدْبن ع ْوُعْسن ممَّلَ: ال قَدثْى ُعفَا نأَانُم ِةذَْبى الرِّلَ إِرٍّا ذَبأَ وصبُِهاب ا ه
ي انِنفَكَي ونِالَس اغِْنا أَماُهصْوأَ فَُهمالَغُ وُهتأَر اْمالَّ إٌِدح أَُهع مْنكُ يْملَ وٌرْدقَ
وضانِعارِى قَلَي علُوَّأَ فَقِْيرِ الطَِّةعبٍكْ رْولُْوقُ فَْمكُ بِرُُّم يرٍّو ذَُبا أَذَا هُباِح ص 

                                                      
119 Lihat berbagai referensi yang disebutkan tentang riwayat hidupnya  
120 Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir 6/253 
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ْوُنْيِعأَ فَصلى اهللا عليه وسلم اهللا لِْوُسرانع مَّلَ فَِهنِفْلى دا مِلذَ الًْع ِفاتمَّ ثُِه بِك 
وضاُهعارِى قَلَ عقِْيرِ الطَِّةعقْأَ ولَبنِ ْب اِهللاُدْب عْوُعْس مِفد ْهي رلِْه أَْن ِمط 
 نْ أَلُبِِإل اْْتاد كَْدقَ وقِْيرِ الطَّرِْهى ظَلَ عِةازنجالْ بِالَّ إِْمُهعْر يْملْا فَاًرم ِعاقِرِعالْ
أَطَتقَا فَهالَقَ فَُمالَُغ الِْهْيلَ إِام :رٍّو ذَُبا أَذَهصلى اهللا عليه  رسول اهللا ُباِح ص

  اِهللالُْوُس رقد صلُْوقُيي وِكْب ي اِهللاُدْب علَهتاْس فَِهنِفْى دلَا عنْوُنْيِعأَ فَوسلم
 ثُمَّ»  كدْح وثُعْبُت وكدْح وُتْوُمت وكدْحي وِشْم ت« صلى اهللا عليه وسلم

 فَوارْوُه وأَْصحاُبُه ُهو نزلَ

Ibnu Sa’d meriwayatkan dalam kitab Thabaqaat-nya, ia berkata, 
“Ahmad  bin Muhammad bin Ayub  menyampaikan kepada kami, ia 
berkata, ‘Ibrahim bin Sa’dari menyampaikan kepada kami dari Muhammad 
bin Ishaq, ia berkata, ‘Buraidah bin Sufyan Al-Aslami menyampaikan 
kepadaku dari Muhammad bin Ka’b Al-Qurazhi dari Abdullah bin Mas’ud, 
ia berkata, ‘Ketika Utsman telah mengasingkan Abu Dzar121 ke negeri 
Rabdzah, di negeri itu Abu Dzar menderita sakit. Pada saat itu ia hanya 
bersama seorang isterinya dan seorang budaknya. Lalu Abu Dzar berpesan 
kepada isteri dan budaknya, ‘Apabila aku telah meninggal dunia, 
mandikanlah aku, kafankanlah aku lalu letakkanlah mayatku di tengah 
jalan. Apabila ada kafilah yang lewat pertama kali, katakanlah kepada 
mereka, ‘Ini adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah SAW, bantulah kami 
menguburkannya.’ Ketika ia telah meninggal dunia, isteri dan budaknya 
melaksanakan pesannya. Lalu mereka meletakkan mayatnya di tengah 
jalan. Lalu datanglah Abdullah bin Mas’ud bersama beberapa orang Irak 
menemui Amar. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan jenazah yang 
diletakkan di tengah jalan, hampir saja kaki unta menginjaknya. Lalu si 
budak datang dan  berkata, ‘Ini adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah SAW 
bantulah kami menguburkan mayatnya.’ Lalu Abdullah bin Mas’ud 
menangis. Ia berkata, ‘Sungguh benar Rasulullah SAW, (beliau pernah 
bersabda kepada Abu Dzar), ‘Engkau pergi sendirian, meninggal sendirian, 
meninggal dunia sendirian dan akan dibangkitkan sendirian.’ Lalu Ibnu 
Mas’ud dan sahabat-sahabatnya turun ke dalam kubur menguburkan 
jenazah Abu Dzar.’” 

                                                      
121 Dia adalah sahabat besar, Ash-Shadiq Al-Lahjah Jundab bin Janadah yang lebih dikenal dengan 

nama Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat generasi angkatan pertama. Dia merupakan orang 
kelima yang memeluk Islam. Kemudian dia pulang ke kaumnya. Dia tinggal di sana hingga perang 
Badar dan Uhud berlalu. Dia belum siap berhijrah, kecuali setelah itu. Dia pemimpin dalam 
keilmuan, zuhud dan jihad. Di akhir usianya, dia tinggal di Rabdzah selama beberapa tahun hingga 
wafat di sana pada tahun 31 H ada yang mengatakan setelah tahun itu, semoga Allah meridhainya 
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Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’dari dalam Ath-Thabaqaat 4/234 dengan 
redaksinya. Juga diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-Mustadrak 3/50 
dengan redaksi yang serupa. Hakim berkata, “Ini adalah hadits yang 
sanadnya shahih, tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.” Adz-
Dzahabi mengomentari pendapat Hakim, ia berkata, “Di dalam sanadnya 
terdapat kemursalan.” Juga diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam Hilyah 
Al-Auliyaa’ 1/169 dengan redaksinya. 

Derajat Hadits                                                                               

Hadits itu dhaif karena di dalam sanadnya terdapat Buraidah bin 
Sufyan Al-Aslami. Ia adalah seorang perawi yang dha’if. Bukhari berkata, 
“Ia adalah perawi yang hadits riwayatnya perlu ditinjau kembali.” Abu 
Dawud berkata, “Ia bukan perawi yang terpercaya.” Daraquthni berkata, 
“Ia adalah perawi yang hadits riwayatnya ditinggalkan.”122  

Terbuktinya Nubuat 

Nubuat Rasulullah SAW Ash-Shadiq (jujur) menjadi kenyataan. Abu 
Dzar wafat di negeri Rabdzah pada tahun 31 H. Pada saat wafat ia hanya 
bersama isterinya dan seorang budaknya. Isteriya menangis karena 
suaminya meninggal dunia di suatu tempat terpencil dan ia tidak memiliki 
kain yang cukup untuk mengkafaninya. Semoga Allah SWT meridhai 
mereka dan menjadikan mereka ridha kepada-Nya.123                        

42. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Beberapa Orang 
Mukmin Menemukan Jenazah Seseorang Yang 
Meninggal Di Suatu Daerah Terpencil Tanpa Penghuni 

عْن أُمِّ ذَرٍّ قَالَْت لَمَّا حضرْت أَبا ذَرٍّ الْوفَاةُ قَالَْت بكَْيُت فَقَالَ ما ُيْبِكيِك؟ 
 لَْيسو فْنِكٌد ِلي بِدلَا يِمْن الْأَْرضِ و ُموُت بِفَلَاةت أَْنتا ِلي لَا أَْبِكي ومقَالَْت و

الَ فَلَا تْبِكي وأَْبِشرِي فَإِنِّي سِمْعُت رُسولَ ِعْنِدي ثَْوٌب يسُعك فَأُكَفِّنك ِفيِه قَ
اللَِّه صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم يقُولُ لَا يُموُت بْين اْمرأَْينِ ُمْسِلمْينِ ولَداِن أَْو ثَلَاثَةٌ 

رُسولَ اللَِّه صلَّى اللَُّه فَيْصبِراِن أَْو يْحتِسباِن فَيرِداِن النَّار أَبًدا وإِنِّي سِمْعُت 
علَْيِه وسلَّم يقُولُ لَيُموتنَّ رُجلٌ ِمْنكُْم بِفَلَاة ِمْن الْأَْرضِ يْشهُدُه ِعصابةٌ ِمْن 

                                                      
122 Taqriib At-Tahdziib 1/96, Miizaan Al-I’tidaal 1/306 dan Adh-Dhu’afaa Wa Al-Matruukiin karya 

Daraquthni hal. 70. 
123 Lihat rinciannya pada beberapa referensi yang disebutkan terdahulu 
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الُْمْؤِمنِني ولَْيس ِمْن أُولَِئك النَّفَرِ أَحٌد إِلَّا وقَْد مات ِفي قَْرية أَْو جماعة وإِنِّي 
  الَِّذي أَُموُت بِفَلَاة واللَِّه ما كَذَْبُت ولَا كُِذْبُتأَنا

Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya, ia berkata, “Ishak bin 
Isa menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Yahya bin Sulaim 
menyampaikan kepada kami dari Abdullah bin Utsman dari Mujahid dari 
Ibrahim Ibnul Asytar dari ayahnya dari Ummu Dzar (isteri Abu Dzar), ia 
berkata, ‘Ketika Abu Dzar akan meninggal dunia, aku menangis. Lalu Abu 
Dzar bertanya, ‘Apa yang membuatmu menangis?’ Aku menjawab, 
‘Bagaimana aku tidak menangis sedang engkau meninggal di daerah 
terpencil tanpa penghuni dan tiada orang yang akan membantuku 
menguburkanmu dan aku tidak memiliki kain yang cukup untuk 
mengkafanimu.’ Abu Dzar berkata, ‘Janganlah menangis. Berbahagialah 
sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Apabila 
dua orang muslim ditinggal mati oleh dua atau tiga orang anaknya, lalu 
mereka bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah SWT maka mereka 
tidak akan masuk ke dalam neraka.’ Dan aku pernah mendengar beliau 
bersabda, ‘Ada seseorang di antara kalian yang akan meninggal dunia di 
suatu daerah terpencil tak berpenghuni, lalu ia ditemukan oleh beberapa 
orang mukmin.’ Semua sahabat yang mendengar sabda Rasulullah SAW itu 
telah meninggal di suatu desa atau di suatu daerah yang banyak 
penghuninya dan akulah yang akan meninggal dunia di suatu daeerah 
terpencil tak berpenghuni. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak berdusta.’” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya 5/155-166 
dengan redaksinya. Al-Haitsami berkata, “Para perawi dalam sanad hadits 
itu adalah para perawi yang meriwayatkan hadits shahih.” Majma’ az-
Zawaa-id 9/331. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa’d dalam Thabaqaat-nya 
4/232 dengan redaksinya. Juga diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-
Mustadrak 3/344. Hakim dan Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya. Juga 
diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam Hilyah al-Auliyaa’ 1/170 dengan 
redaksinya. 

Derajat Hadits  

Hadits itu adalah hadits shahih, dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dalam 
Shahiih-nya juga dinilai shahih oleh Al-Mundziri dalam At-Targhiib Wa 
at-Tarhiib, ia berkata, “Para perawinya adalah para perawi yang 
meriwayatkan hadits shahih.”124  

Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar, salah seorang dari mereka yang hadir pada saat 
beliau menyampaikan hadits itu, yaitu Abu Dzar ra. meninggal di suatu 

                                                      
124 At-Targhiib Wa at-Tarhiib 4/220. 
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daerah terpencil tak berpenghuni yang bernama Ar-Rabdzah. Sedangkan 
para sahabat selain Abu Dzar meninggal di suatu desa atau daerah yang 
banyak penghuninya. Beberapa orang mukmin menyaksikan jenazahnya. 
Mereka adalah Abdullah bin Mas’ud dan beberapa orang sahabatnya. 
Semoga Allah SWT meridhai mereka.125 

43. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Akan Terjadi Berbagai 
Bencana Pada Akhir-Akhir Masa Khilafah Utsman Ra. 

عْن أَبِي ُموسى رِضي اللَُّه عْنُه قَالَ كُْنُت مع النَّبِيِّ صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم ِفي 
حاِئط ِمْن ِحيطَاِن الْمِدينِة فَجاَء رُجلٌ فَاْستفْتح فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَُّه علَْيِه 

شِّْرُه بِالْجبْح لَُه وافْت لَّمسا قَالَ النَّبِيُّ وشَّْرُتُه بِمكْرٍ فَبْحُت لَُه فَإِذَا أَُبو بنَِّة فَفَت
صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم فَحِمد اللَّه ثُمَّ جاَء رُجلٌ فَاْستفْتح فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَُّه 

فَتْحُت لَُه فَإِذَا ُهو ُعمُر فَأَْخبْرُتُه بِما قَالَ علَْيِه وسلَّم افْتْح لَُه وبشِّْرُه بِالْجنَِّة فَ
النَّبِيُّ صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم فَحِمد اللَّه ثُمَّ اْستفْتح رُجلٌ فَقَالَ ِلي افْتْح لَُه 

بِما قَالَ رُسولُ اللَِّه صلَّى وبشِّْرُه بِالْجنَِّة علَى بلْوى ُتِصيُبُه فَإِذَا ُعثْمانُ فَأَْخبْرُتُه 
 اللَُّه علَْيِه وسلَّم فَحِمد اللَّه ثُمَّ قَالَ اللَُّه الُْمْستعانُ

Bukhari meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Yusuf bin Musa 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Abu Usamah menyampaikan 
kepada kami, ia berkata, ‘Utsman bin Ghayats menyampaikan kepadaku, ia 
berkata, ‘Abu Utsman An-Nahdi menyampaikan kepada kami dari Abu 
Musa ra., ia berkata, ‘Aku pernah berada dalam salah satu taman di 
Madinah  bersama Rasulullah SAW. Lalu ada seseorang yang datang dan 
meminta agar pintu dibukakan. Rasulullah SAW bersabda, ‘Bukakanlah 
pintu itu untuknya dan berikanlah kabar gembira bahwa ia akan masuk ke 
dalam surga.’ Lalu aku membukakan pintu untuknya. Orang yang datang 
itu adalah Abu Bakar. Lalu (orang yang membukakan pintu itu) 
menyampaikan kabar gembira untuk Abu Bakar dari Rasulullah SAW, Abu 
Bakarpun memuji Allah. Kemudian datang lagi seseorang dan meminta 
agar dibukakan pintu. Rasulullah SAW bersabda, ‘Bukakanlah pintu 
untuknya dan sampaikanlah kabar gembira bahwa ia akan masuk surga.’ 
Lalu aku membukakan pintu untuknya. Orang yang datang adalah Umar 
ra. lalu aku menyampaikan kabar gembira untuknya dari Rasulullah SAW. 
Umar memuji Allah SWT. Kemudian datang lagi seseorang dan meminta 
agar dibukakan pintu. Rasulullah SAW bersabda, ‘Bukakanlah pintu 
untuknya dan sampaikanlah kabar gembira bahwa ia akan masuk ke dalam 

                                                      
125 Lihat rinciannya dalam Al-Isti’ab 4/1652, Usudul Ghabah 5/186, Al-Ishabah 7/60 dan Sair ‘Alam 

An-Nubala 2/46  
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surga atas berbagai bencana yang menimpanya.’ Lalu aku membukakan 
pintu itu untuknya. Orang yang datang itu adalah Utsman. Lalu aku 
sampaikan kabar gembira dari Rasulullah SAW untuknya. Lalu Utsman 
memuji Allah SWT kemudian berkata, ‘Hanya Allah tempat memohon 
pertolongan.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan Utsman126 bin Affan ra., diriwayatkan dari 
Rasulullah SAW oleh banyak sahabat. Mereka adalah Abu Musa Al-Asy’ari, 
Nafi’ bin Abdul Harits, Abdullah bin ‘Amr dan Zaid bin Arqam, semoga 
Allah SWT meridhai mereka. 

Hadits Abu Musa Al-Asy’ari ra. diriwayatkan oleh Bukhari dalam 
Shahiih-nya 62 – Kitaab Fadhaa-il ash-shahaabah 5 – Bab Qaul an-nabiy 
lau kuntu muttakhidzan khaliiilan 7/21 dengan redaksinya dalam sebuah 
hadits yang sangat panjang. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-
nya, Kitaab Fadhaa-il ash-shahaabah 3 - Bab Min fadhaa-il Utsman bin 
‘Affan radhiyallaahu ‘anhu 4/1867 (hadits 2403) dengan redaksi yang 
sama dalam sebuah hadits yang sangat panjang. 

Derajat Hadits 

Hadits itu adalah hadits shahih, keshahihannya disepakati oleh Bukhari 
dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Nubuat Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan. Pada tahun 35 
Hijrah, Utsman bin ‘Affan ra. mengalami berbagai musibah yang sangat 
berat. Rumahnya dikepung dengan sangat ketat. Pasalnya adalah (beberapa 
orang utusan)  penduduk Mesir datang ke Madinah, mereka mengadukan 
perihal gubernur mereka, Abdullah bin Sa’d bin Abi Sarah. Lalu Utsman bin 
‘Affan ra. memecatnya dan menulis surat untuk penduduk Mesir bahwa ia 
telah mengangkat Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. menjadi 
gubernur Mesir sebagai pengganti Abdullah bin Sa’d bin Abi Sarah. Dalam 
perjalanan pulang mereka bertemu dengan seorang budak berkulit hitam 
yang menunggang unta. Dia memukul untanya dengan keras. Mereka 
meminta budak itu berhenti dan bertanya kepadanya. Budak itu 
memberitahukan bahwa ia bertolak dari rumah Utsman ra. membawa 
sehelai surat darinya yang berisikan keputusannya bahwa Abdullah bin 
Sa’d bin Abi Sarah tetap menjadi gubernur dan Utsman ra. 
memerintahkannya menghukum para penentangnya. Maka mereka 
merebut surat itu lalu kembali ke Madinah Al-Munawwarah menghadap 
khalifah Utsman bin ‘Affan ra. dengan membawa surat itu. Khalifah 
Utsman ra. bersumpah bahwa ia tidak menulis surat itu dan tidak 
memerintahkan seseorang untuk menulisnya. Mereka, berkata, “Jika benar 
demikian, serahkanlah kepada kami sekretarismu.” –pada saat itu sekretaris 

                                                      
126 Telah dijelaskan dalam hadits no. 38 
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Utsman dalah Marwan Ibnul Hakam-. Utsman ra. khawatir mereka 
membunuhnya, maka ia tidak menyerahkan Marwan Ibnul Hakam kepada 
mereka. Lalu mereka marah dan mengepung rumahnya. Mereka tidak 
memberikan air dan makanan kepadanya. Kemudian berkumpullah kaum 
muslimin untuk melindungi Utsman. Utsman melarang mereka saling 
berperang. Hingga pada suatu hari mereka  mengepung dan membunuh 
Utsman ra.. para sahabat tidak menerima hal itu. Maka terbukalah pintu 
fitnah (pergolakan yang terjadi antara kaum muslimin. penerjemah). Maka 
terjadilah berbagai bencana. Hanya kepada Allah-lah kita memohon 
pertolongan. 

44. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Akan Datang Suatu 
Masa Di Mana Harta Terbaik Seorang Muslim Pada 
Saat Itu Adalah Kambing-Kambing Yang Ia 
Gembalakan Di Puncak-Puncak Bukit. 

 : ملَّس وِهْيلَ عى اُهللالَّ صاِهللا رُسْولُ قَالَ: قَالَ أَنَُّه الُْخْدرِيِّ دسِعْي أَبِْي عْن
 الْقَطْرِ ومواِقع الْجِبالِ شعف بِها يْتبُع غَنٌم الُْمْسِلمِ مالِ خْير يكُْونَ أَنْ ُيْوشُك
ـِه يِفرُّ  الِْفتنِ ِمن بِِدْينِ

Bukhari meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Abdullah bin 
Maslamah menyampaikan kepada kami dari Malik dari Abdurrahman bin 
Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sha’sha’ah dari ayahnya dari Abu Sa’id 
Al-Khudri bahwa ia berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda, ‘Akan datang suatu 
masa di mana pada saat itu harta seorang muslim yang terbaik adalah 
kambing-kambing yang ia gembalakan di puncak bukit-bukit dan padang-
padang yang banyak airnya, ia berlari dari fitnah membawa agamanya.” 

Takhrij Hadits 

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiih-nya 2 – Kitaab al-Iimaan 12 
– Bab Min ad-diin al-firaar min al-fitan 1/69 (hadits 19) dengan 
redaksinya. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya, Kitaab 
al-Fitan wa al-malaahim 4 – Bab Maa yurakhkhashu fiihi min al-badaawah 
fii al-fitnah 4/461 (hadits 4267) dengan redaksinya. Juga diriwayatkan 
oleh Malik dalam Al-Muwaththa’ 2/970 (hadits 16) Kitaab al-Isti’dzaan 6 
– Bab Maa jaa-a fii amr al-ghanam dengan redaksinya. Juga diriwayatkan 
oleh Ahmad dalam Musnad-nya 3/30 dengan redaksinya. 

Derajat Hadits 

Hadits ini adalah hadits shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dalam 
Shahiih-nya. 
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Terbuktinya Nubuat 

Nubuat Rasulullah SAW beberapa kali telah menjadi kenyataan pada 
beberapa zaman. Yang pertama kali terjadi pada tahun 36 H  ketika 
Utsman bin Affan ra. dikepung di dalam rumahnya dan fitnah tersebar di 
seluruh penjuru Madinah Al-Munawwarah bahkan sampai ke luar 
Madinah. kemudian apa yang telah beliau beritakan itu menjadi kenyataan 
lagi pada masa terjadinya waq’ah al-Jamal (peperangan unta,  karena pada 
saat terjadinya peperangan itu Aisyah ra. mengendarai unta. Penerjemah), 
kemudian pada masa terjadinya peperangan Shiffin, kemudian pada masa 
terjadinya ujian yang menimpa kaum muslimin berkaitan dengan Al-
Qur’an127 pada masa pemerintahan Al-Ma’mun bin Harun Ar-Rasyid tahun 
218 H. Apa yang beliau beritakan itu juga tidak mustahil akan terjadi di 
masa-masa yang akan datang. Wallaahu A’lam. 

45. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Utsman Ra. Akan 
Gugur Sebagai Syahid 

 ِفْتنةً صلى اهللا عليه وسلم اهللا رُسْولُ ذَكَر : قَالَ ُعمر اْبنِ عنِ
 ِلُعثْمانَ  مظْلُْوًما هذَا ِفْيها ُيقْتلُ : فَقَالَ

Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunan-Nya, ia berkata, “Ibrahim bin 
Sa’id Al-Jauhari menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Syadzan Ibnul 
Aswad bin ‘Amir bin Sanan bin Harun Al-Barjami menyampaikan kepada 
kami dari Kulaib bin Wa’il dari Ibnu Umar, ia berrkata, ‘Rasulullah SAW 
berbicara mengenai suatu fitnah, lalu  beliau bersabda, ‘Pada saat 
terjadinya fitnah itu ia akan gugur dalam keadaan terzalimi.’ Yang beliau 
maksudkan adalah Utsman ra.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan Utsman ra., diriwayatkan dari Rasulullah 
SAW oleh banyak sahabat.  Mereka adalah Abdullah Ibnu Umar, Zaid bin 
Tsabit dan Abdullah Ibnu Abbas –semoga Allah SWT meridhai mereka-. 

Hadits Abdullah Ibnu Umar diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Sunan-
nya, Kitaab al-Manaaqib 19 – bab Fii manaaqib Utsmaan radhiyallaahu 
‘anhu 5/630 (hadits 3708) dengan redaksinya. Abu Isa, Tirmidzi berkata. 
“Ini adalah hadits hasan gharib dari arah ini. Juga diriwayatkan oleh 
Ahmad dalam Musnad-nya 2/115 dengan redaksi yang serupa. 

Hadits Zaid bin Tsabit ra. diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Mu’jam 
al-Kabiir 5/160 (hadits 4939) dengan redaksi yang tidak serupa. 

                                                      
127 Terjadi perselisihan antara sesama kaum muslimin seputar apakah Al-Qur’an itu makhluk atau 

bukan. Penerjemah.      
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Redaksinya adalah, “Ia (Utsman) akan gugur sebagai syahid di bunuh oleh 
kaumnya.” 

Derajat Hadits  

Hadits ini adalah hadits hasan. Pada sanad Tirmidzi dan Ahmad 
terdapat Sanan bin Harun Al-Barjami, Al-Hafizh Ibnu Hajar berkomentar 
mengenai dirinya, “Ia adalah perawi yang sangat jujur, memiliki 
kelemahan.” Taqriib at-Tahdziib 1/334. Para perawi lainnya yang terdapat 
dalam sanad Tirmidzi dan Ahmad adalah para perawi yang meriwayatkan 
hadits shahih. Tirmidzi –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat 
kepadanya- telah menilai hadits itu sebagai hadits hasan. 

Terbuktinya Nubuat 

Sabda Rasulullah SAW tepat menjadi kenyataan. Utsman ra. terbunuh 
dalam keadaan terzalimi pada hari Jum’at pada tanggal 18 Dzulhijjah 
tahun 35 H. Ia dibunuh oleh Saudan bin Hamran Al-Muradi setelah 
terjadinya fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang keislamannya 
lemah. Semoga Allah SWT meridhai Utsman dan menjadikannya ridha 
kepada-Nya.128                                                                                                                    

46. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Akan Ada Anjing-
Anjing yang Menggonggong Terhadap Aisyah 

ثَنا قَْيٌس قَالَ لَمَّا أَقْبلَْت عاِئشةُ رضي اهللا عنها بلَغْت ِمياه بنِي عاِمرٍ لَْيلًا 
ما أَظُنُّنِي إِلَّا : ماُء الْحْوأَبِ قَالَْت : ا قَالُوا نبحْت الِْكلَاُب قَالَْت أَيُّ ماٍء هذَ

راجِعةً فَقَالَ بْعُض مْن كَانَ معها بلْ تقْدِمني فَيراِك الُْمْسِلُمونَ فَُيْصِلُح اللَُّه عزَّ 
سلَْيِه ولَّى اللَُّه عُسولَ اللَِّه صْينِهِْم قَالَْت إِنَّ رب لَّ ذَاتجْومٍ وي ا ذَاتقَالَ لَن لَّم

 كَْيف بِإِْحداكُنَّ تْنبُح علَْيها ِكلَاُب الْحْوأَبِ

Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya, ia berkata, “Yahya bin 
Ismail menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Qais menyampaikan 
kepada kami, ia berkata, ‘Ketika Aisyah sampai di perairan Bani ‘Amir pada 
suatu malam, anjing-anjing menggonggong. Aisyah bertanya kepada 
orang-orang di sekelilingnya, ‘Perairan mana ini?’ Mereka menjawab, ‘Ini 
adalah perairan daerah Hau’ab. Aisyah berkata, ‘Aku rasa aku akan 
kembali.’ Lalu salah seorang dari mereka berkata, ‘Sebaiknya engkau tetap 
maju, lalu kaum muslimin dapat melihatmu dan Allah SWT akan 
memperbaiki hubungan antara mereka.’ Aisyah berkata bahwa pada suatu 
hari Rasulullah SAW telah bersabda kepadanya, ‘Bagaimana apabila salah 

                                                      
128 Lihat rinciannya pada beberapa referensi yang disebutkan dalam hadits terdahulu (no. 43) 
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seorang dari kalian (para isteri Nabi SAW) digonggong oleh anjing-anjing 
Hau’ab129.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sayyidah Aisyah130 ra ialah yang 
meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam 
Ahmad dalam Musnad-nya 6/52 dengan redaksinya. Al-Haitsami berkata, 
“Para perawinya adalah para perawi yang meriwayatkan hadits shahih.” 
Majma’ az-Zawaa-id 7/234. Juga diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-
Mustadrak 3/120 dengan redaksi yang serupa. Hakim dan Adz-Dzahabi 
tidak menkomentarinya. Juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Dalaa-il an-
Nubuwwah 6/410 dengan redaksi yang serupa. 

Derajat Hadits  

Hadits ini adalah hadits shahih, para perawi yang terdapat dalam sanad 
Ahmad adalah memenuhi persyaratan Bukhari dan Muslim.                                          

Terbuktinya Nubuat 

Sabda Rasulullah SAW menjadi kenyataan, anjing-anjing Hau’ab 
menggonggong terhadap sayyidah Aisyah ra. dan kaum mukminin yang 
pada saat itu ikut serta bersamanya. Pada saat itu mereka berada dalam 
perjalanan menuju kota Bashrah untuk menuntut orang yang telah 
membunuh Utsman ra.131 

47. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Akan Terjadi 
Peperangan Antara Zubair Ra. dan Ali Ra. 

 فَقَالَ الْجمل يْوم بِالزُّبْير علي خالَ: قال يِِّهح بنِى ِمْن رُجلٌ السَّالَمِ عْبِد عنِ
بِاِهللا أْنِشُدك كَْيف ِمْعتُسْولَ ساِهللا رى اُهللالَّ صِهْيلَ عو لَّسقُْولُ مي أَْنتالَوي و 
 قَالَ»  علَْيك لَُيْنصرنَّ ثُمَّ لَُه ظَاِلٌم وأَْنت لَُتقَاِتلَنَُّه « فُالَن بنِي سِقْيفَة ِفي يدي
 أُقَاِتلُك الَ جرم الَ سمْعت قَْد

                                                      
129 Hau’ab adalah suatu daerah yang terdapat di jalan menuju kota Bashrah. Mu’jam al-Buldaan 2/314, 

An-Nihaayah 1/456.        
130 Dia adalah Ummul Mukminin putri Abu Bakar Ash-Shiddieq ra, Aisyah bt. Abu Bakar. Dia juga 

dipanggil dengan nama Ummu Abdullah. Nabi saw menikahinya, di saat usianya masih 6 tahun. 
Beliau saw tinggal serumah dengan Aisyah, di saat usianya menginjak 9 th. Rasulullah meninggal di 
saat usianya masih 18 th. Dia termasuk salah satu fuqaha terbesar diantara para sahabat. Dia wafat 
pada tahun 58 H. Abu Hurairah ra menyalatkan jenazahnya. Aisyah dikubur di Baki' semoga Allah 
meridhainya. (Al-Isti’ab 4/1881, Usudul Ghabah 5/501, Tadzkirah Al-Huffadz 1/27 dan Al-Ishabah 
8/139)   

131 lihat perinciannya dalam Tarikh Ath-Thabari 4/449-499, Al-Kamil karya Ibnul Atsir 3/205-258, 
Muruj Adz-Dzahab karya Al-Mas'udi 2/647-659 dan Al-Bidayah wan Nihayah 7/250-267 
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Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Mushannaf-nya, ia berkata, 
‘Ya’la bin Ubaid menyampaikan kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid 
dari Abdussalam, salah seorang dari Bani Hayyah, ia berkata, ‘Pada 
peperangan jamal Ali ra. mengadakan pertemuan dengan Zubair. Ali 
berkata kepada Zubair, ‘Bagaimana, (bukankah) engkau telah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda kepadamu ketika engkau menyulitkanku di 
Tsaqifah Bani Fulan, ‘Sungguh engkau akan memeranginya (memerangi Ali 
ra.), engkau menzaliminya kemudian ia akan mengalahkanmu.’ Zubair 
berkata, ‘Aku telah mendengarnya. Tidak apa. Aku tidak memerangimu.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sayyidina Ali132 ra. dan Zubair133 ra., 
diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh Ali ra.. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya, 15/283 
(hadits 19673) dengan redaksinya, dalam sanadnya terdapat Abdussalam, 
ia adalah perawi yang tidak dikenal.134 Juga diriwayatkan oleh Hakim 
dalam Al-Mustadrak 3/366. Hakim tidak mengomentarinya, Adz-Dzahabi 
mengomenterinya, “Al-‘Abid adalah perawi yang tidak dikenal. Hadits itu 
ada cacatnya.” Juga diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-Mustadrak 3/366 
dengan redaksi yang sama dari arah yang lain. Hakim berkata, “Ini adalah 
hadits shahih dari Abu Harb bin Abul Aswad, Yazid bin Shuhaib Al-Faqir 
dan Fadhl bin Fadhalah dalam sanad yang sama.” Adz-Dzahabi sependapat 
dengannya, ia berkata, “Ini adalah hadits shahih.” 

Derajat Hadits 

Hadits itu dinilai shahih oleh Hakim dan Adz-Dzahabi dalam Al-
Mustadrak 3/366, dinilai dha’if oleh Daraquthni dalam Al-‘Ilal 4/102, 
juga dinilai dha’if oleh Al-‘Uqaili dalam Adh-Dhu’afaa’ 3/65, juga dinilai 
dha’if oleh Ibnul Jauzi dalam Al-‘Ilal al-Mutanaahiyah 2/365. 

Saya berpendapat bahwa hadits itu diriwayatkan melalui dua jalur. 
Yang pertama melalui jalur Abdullah bin Muhammad bin Abdul Malik Ar-
Ruqasyi dari kakeknya, yaitu Abdul Malik bin Muslim dari Abu Harb dari 
Abul Aswad. Yang kedua melalui jalur Ismail bin Abu Khalid dari 
Abdussalam dari Bani Hayyah. Jalur yang kedua ini adalah sanad yang 
dha’if tanpa diperselisihkan, karena ada penyebab. Penyebab pertama, 
Abdussalam adalah perawi yang tidak dikenal. Kedua, terdapat 
keterputusan, Abdussalam tidak bertemu dengan Zubair. 

                                                      
132 Riwayat hidupnya telah dibahas dalam hadits no. 6 
133 Dia adalah sahabat besar. Dia merupakan salah seorang diantara sepuluh orang sahabat yang 

diberitakan akan masuk surga. Dia adalah Abu Abdullah Az-Zubair bin Al-'Awwam bin Khuwailid 
Al-Qursyi Al-Asadi, pengikut Rasulullah. Dia adalah anak bibinya (sepupu Rasulullah). Dia adalah 
keponakan dari Ummul Mukminin, Khadijah ra. Dia memeluk Islam pada saat usianya menginjak 15 
th. Dia berhijrah ke Habasyah dan Madinah. Dia adalah orang pertama dalam Islam yang 
menghunuskan pedangnya. Dia dibunuh pada tahun 36 H, pada usia 66 atau 67 th. Dia gugur di 
tangan Ibnu Jarmuz, setelah beliau pulang dari perang Jamal. Semoga Allah meridhainya. (Al-Isti’ab 
2/510, Usudul Ghabah 2/196, Fadhail Ash-Shahabah 2/733 dan Al-Ishabah 3/5)  

134 Lisaan al-Miizaan 3/265, At-Taariikh al-Kabiir karya Bukhari 6/64. 
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Sedangkan jalur yang pertama dinilai dha’if oleh mayoritas ulama 
karena Abdul Malik bin Muslim, kakek Abdullah bin Muhammad adalah 
perawi yang dha’if. Tetapi Hakim dan Adz-Dzahabi menilai shahih jalur 
yang pertama ini karena Yazid bin Shuhaib Al-Faqiir135 dan Fadhl bin 
Fadhalah  menjadi mutabi’ bagi Abdul Malik. Yazid bin Shuhaib adalah 
perawi yang tsiqah (terpercaya).136 Hadits mutaba’ah itu diriwayatkan oleh 
Hakim dalam Al-Mustadrak 3/366 dan Baihaqi dalam Dalaa-il an-
Nubuwwah 6/414, tetapi terdapat idhthiraab (kekacauan) dalam sanad 
hadits mutaba’ah itu. Maka hadits itu derajatnya tetap dha’if dan tidak naik 
(menjadi shahih). 

Terbuktinya Nubuat 

Nubuat Rasulullah SAW menjadi kenyataan,  pada tahun 36 H Zubair 
ra. memerangi Ali ra. untuk menuntut pembunuh Utsman ra. pada 
peperangan Jamal.137 

48. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Waq’ah Al-Jamal 
(Peperangan Jamal) 

 إِنَُّه: طَاِلبٍ أَبِي ْبنِ ِلعِليَِّ قاَلى اهللا عليه وسلم لَّ صاِهللا رُسْولَ أَنَّ راِفعٍ أَبِي عْن
 أَنا : قَالَ نعْم : قَالَ اِهللا رُسْولَ يا أَنا : قَالَ أَْمٌر عاِئشةَ وبْين بْينك سيكُْونُ
 كَذَِلك كَانَ إِذَا ولَِكْن الَ : قَالَ اِهللا رُسْولَ يا أَْشقَاُهْم فَأَنا : قَالَ نعْم : قَالَ

 مأْمنِها إِلَى فَاْرُدْدها

Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya, ia berkata, “Husain 
bin Muhammad menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘ Al-Fudhail, yaitu 
Ibnu Sulaiman menyampaikan kepada kami, ‘Muhammad bin Abi Yahya 
menyampaikan kepada kami dari Abu Asma, pimpinan Bani Ja’far dari Abu 
Rafi’ bahwa Rasulullah SAW bersabdda kepada Ali bin Abi Thalib, 
‘Sesunguhnya akan terjadi pertikaian antara dirimu dan Aisyah.’ Ali 
bertanya, ‘Aku, wahai Rasulullah?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Ya.’ Ali 
bertanya lagi, ‘Aku?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Ya.’ Ali berkata, ‘Jika 
demikian, maka aku adalah orang yang paling sengsara wahai Rasulullah.’ 
Rasulullah SAW menjawab, ‘Apabila terjadi pertikaian itu, kembalikanlah 
Aisyah ke tempatnya yang aman.’” 

                                                      
135 Mutabi’ adalah perawi yang meriwayatkan hadits yang sama dari guru yang sama atau gurunya 

guru. Penerjemah.    
136 Taqriib at-Tahdziib 2/366. 
137 Lihat perinciannya dalam beberapa referensi yang disebutkan dalam hadits no. 49 
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Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sayyidina Ali ra. dan sayyidatuna Aisyah 
ra., diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh Abu Rafi’138 ra.. 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya 6/393 dengan 
redaksinya. Juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Musnad-nya dan 
dalam Kasyf al-Astaar 4/93 (hadits 3271) dengan redaksinya. Juga 
diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabiir 1/332 (hadits 995) 
dengan redaksi yang serupa.                                                                                              

Derajat Hadits 

Hadits ini adalah hadits hasan. Para perawi yang terdapat dalam sanad 
Ahmad adalah para perawi yang tsiqah (terpercaya) kecuali Fudhail bin 
Sulaiman,   ia adalah perawi yang shaduq139 (sangat jujur).140  

Terbuktinya Nubuat 

Telah terjadi perselisihan antara Ali ra. dan Aisyah ra. pada tahun 36 H. 
Perselisihan itu mengakibatkan terjadinya peperangan Jamal. Saya telah 
menyebutkan hal ini secara panjang lebar dengan menyebutkan berbagai 
rujukannya pada pembahasan hadits no:49. 

49. Nubuat Rasulullah Saw Mengenai Suatu Situasi Pada 
Peperangan Peperangan Jamal 

بَّاسٍ اْبنِ نِعُسْولُ قَالَ : قَالَ عاِهللا رى اُهللالَّ صِهْيلَ عو لَّسةُ أَيَُّتكُنَّ : ماِحبص 
 كَادْت ما بْعد تْنُجو قَْتلَى كَِثْيرة حْولَها يقُْتلُ الَأْدبْب الْجملِ

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Mushannaf-nya, ia berkata, 
“Waki’ menyampaikan kepada kami dari ‘Isham bin Qudamah dari 
Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda, ‘(Wahai 
isteri-isteriku,) ada seorang di antara kalian yang akan menunggang unta, 
disekitarnya banyak orang yang terbunuh, ia selamat setelah hampir saja 
terbunuh.’” 

Takhrij Hadits 

(49) Hadits ini berkaitan dengan sayyidah Aisyah ra., diriwayatkan dari 
Rasulullah SAW oleh Abdullah Ibnu Abbas ra.. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi 

                                                      
138 Dia adalah Abu Rafi' Al-Qibthi mantan budak Rasulullah. Ada yang mengatakan bahwa nama 

sebenarnya adalah Aslam, ada pula yang mengatakan bahwa nama sebenarnya adalah Ibrahim. Dia 
memeluk Islam sebelum perang Badar. Namun dia tidak mengikuti perang Badar. Dia mengikuti 
perang Uhud dan perang-perang selanjutnya. Dia wafat di masa pemerintahan Ali bin Abu Thalib 
ra., semoga Allah meridhainya. (Al-Isti’ab 4/1656, Usudul Ghabah 5/191, Ath-Thabaqaat karya 
Ibnu Sa'ad 8/19 dan Al-Ishabah 7/65) 

139 Shaduq kedudukannya di bawah tsiqah. (penerjemah).   
140 Taqriib at-Tahdziib 2/112. 
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Syaibah dalam Mushannaf-nya 15/265 (hadits 19631) dengan redaksinya. 
Juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Musnad-nya juga dalam Kasyf al-
Astaar 4/94 (hadits 3273) dengan redaksi yang serupa. Al-Haitsami 
berkata, “Para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya.”141  

Derajat Hadits 

Hadits itu adalah hadits shahih. Para perawi yang terdapat dalam sanad 
Ibnu Abi Syaibah adalah para perawi yang terpercaya. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang beliau sabdakan telah menjadi kenyataan pada tahun 36 H. 
Pada tahun itu Thalhah ra., Zubair ra. dan Aisyah ra. berangkat menuju 
kota Bashrah untuk menuntut agar  pembunuh Utsman diserahkan kepada 
mereka tanpa adanya perintah dari Ali ra.. Kemudian terjadilah 
peperangan Jamal akibat ulah orang-orang yang bodoh dari kedua belah 
pihak (pengikut Aisyah ra. dan pengikut Ali ra.). Dari kedua belah pihak 
gugur sekitar sepuluh ribu orang. Pada saat terjadinya peperangan Jamal, 
Marwan melepas anak panah ke arah Thalhah bin Ubaidillah ra. -salah 
seorang di antara sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira akan masuk 
surga-, maka Thalhah ra. gugur. Ibnu Jurmuz membunuh Zubair ra. yang 
juga salah seorang di antara sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira 
akan masuk surga. Aisyah ra. selamat, setelah tujuh puluh orang yang 
berada di sekitar tandunya (tandu itu terdapat di punuk unta) terbunuh. 
Kemudian Ali –karramallaahu wajhah- memulangkan Aisyah ke 
Madinah.142 

50. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Abu Thalhah Akan 
Gugur Sebagai Syahid 

 مْن: يقُْولُ ملَّس وِهْيلَ عى اُهللالَّ صاِهللا رُسْولَ سِمْعُت اِهللا عْبِد اْبنِ جابِر قَالَ
 ُعبْيِد ْبن طَلْحةَ إِلَى فَلْيْنظُْر اَألْرضِ وْجِه علَى يْمِشي شهِْيد إِلَى يْنظُر أَنْ سرَُّه
 اِهللا

Dalam Sunan-nya Tirmidzi meriwayatkan, ia berkata, “Qutaibah 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Shalih bin Musa Ath-Thalhi 
menyampaikan kepada kami dari putera Thalhah bin Ubaidillah dari Ash-
Shalt bin Dinar dari Abu Nadhrah, ia berkata, ‘Jabir bin Abdullah berkata, 
‘Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa yang ingin 

                                                      
141 Majma’ az-Zawaa-id 7/234. 
142 Lihat perinciannya Al-Ibar fii khabar min Ghubar karya Adz-Dzahabi 1/36, Al-Mushannaf Ibnu 

Abu Syaibah 15/255-288, Al-Kamil karya Ibnul Atsir 3/205-258, Tarikh Ath-Thabari 4/449-499, 
Muruuj Adz-Dzahab 2/647-659 dan Al-Bidayah wan Nihayah 7/250-267 
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melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi maka hendaknya ia 
melihat Thalhah bin Ubaidillah.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan Thalhah143 bin Ubaidillah ra. Diriwayatkan 
dari Rasulullah SAW oleh dua orang sahabat, yaitu Jabir bin Abdullah ra. 
dan Thalhah bin Ubaidillah ra.. 

Hadits Jabir bin Abdullah ra. diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Kitaab 
al-Manaaqib 22 – Bab Manaaqib Thalhah bin Ubaidillah radhiyallaahu 
‘anhu 5/644 (hadits 3739) dengan redaksinya. Abu Isa, Tirmidzi berkata, 
“Ini adalah hadits gharib (asing), kami hanya mengetahuinya dari hadits 
Ash-Shalt. Sebagian ulama mengkomentari hapalan Ash-Shalt bin Dinar 
dan Shalih bin Musa.” Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam 
mukadimah, Bab Fadhl Thalhah ibn Ubaidillaah radhiyallaahu ‘anhu 1/46 
(hadits 125) dengan redaksi yang serupa secara singkat. Dalam sanadnya 
terdapat Ash-Shalt bin Dinar. 

Hadits Thalhah ra. diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Mu’jam al-
Kabiir 1/117 (hadits 215) dengan redaksi yang serupa. Al-Haitsami 
berkata dalam Majma’ az-Zawaa-id 9/149, “Hadits itu diriwayatkan oleh 
Tahabrani, dalam sanadnya terdapat Sulaiman Bin Ayub Ath-Thalhi. 
Banyak ulama yang menilainya sebagai perawi yang tsiqah (terpercaya), 
juga banyak ulama yang menilainya sebagai perawi yang dha’if (lemah). Di 
dalam sanadnya juga terdapat beberapa perawi yang tidak saya kenal.” 

Derajat Hadits                                                                                                         
Hadits ini adalah hadits dha’if, diriwayatkan melalui dua sanad. Sanad 

pertama sampai kepada Jabir ra., tetapi dalam sanad ini terdapat Ash-Shalt 
bin Sulaiman, ia adalah perawi yang hadits riwayatnya ditinggalkan. 
Taqriib at-Tahdziib 1/369. Sanad kedua sampai kepada Thalhah ra., tetapi 
dalam sanad ini terdapat Sulaiman bin Ayub Ath-Thalhi, ia adalah perawi 
yang meriwayatkan banyak hadits mungkar. Ada yang menilainya sebagai 
perawi yang tsiqah. Abu Zar’ah berkata, “Sebagian besar hadits-haditsnya 
tidak di ada hadits mutabi’nya.” 144 

Tetapi kebenaran Nubuat Rasulullah SAW dalam hadits di atas dapat 
diperkuat dengan sebuah hadits lain yang diriwayatkan oleh Muslim dalam 
Shahiih-nya 4/1880 (hadits 2417) dari hadits Abu Hurairah ra. bahwa 
pada suatu saat Rasulullah SAW berada dalam gua Hira bersama Abu 

                                                      
143 Dia adalah sahabat besar. Salah seorang diantara 10 orang sahabat yang diberitakan akan masuk 

surga. Dia adalah Abu Muhammad Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman Al-Qursyi dikenal dengan 
nama Thalhah Al-Khair atau Thalhah Al-Fayadh. Dia tidak ikut serta dalam perang Badar. Karena 
pada saat itu dia berada di Syam untuk urusan kaum muslimin. Dia datang dari Syam setelah 
Rasulullah pulang dari perang Badar. Beliau ikut dalam perang Uhud dan perang-perang lainnya. 
Jari-jarinya menjadi lumpuh di perang Uhud, karena membela Nabi SAW Dia syahid pada perang 
Jamal, karena terkena panah nyasar, ketika peperangan telah usai. Pada saat itu usianya sudah 
mencapai 60 th atau 64 th, semoga Allah meridhainya. (Al-Isti’ab 2/766, Usudul Ghabah 3/59, Ar-
Riyadh An-Nadhrah fii Manaqib Al-'Asyrah 2/347 dan Al-Ishabah 3/290) 

144 Miizaan al-I’tidaal 2/197. 
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Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah dan Zubair. Lalu bergetarlah batu gua 
itu, maka Rasulullah SAW bersabda, “Tenanglah, yang ada di atasmu 
adalah Nabi, sahabat dan seorang syahid.”  

Terbuktinya Nubuat 

 Sabda Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan. Thalhah ra. gugur 
sebagai syahid pada tahun 32 H, ketika ia berangkat bersama Aisyah ra. 
pada hari peperangan Jamal. Pada saat itu Ali ra. memanggilnya dan 
menyebut-nyebut berbagai kebaikan dan keutamaannya. Maka ia 
(Thalhah) tidak terlibat dalam peperangan. Ia bersembunyi pada suatu 
barisan. Lalu datanglah anak panah yang tepat mengenai lehernya. Ia 
berkata, “Bismillaah ketetapan Allah adalah ketetapan yang pasti 
berlaku.”145                                                                                                                         

51. Nubuat Rasulullah SAW Berkaitan Dengan Peperangan 
Shiffin 

 وقَالَ ِمْنها أَحاِدْيث فَذَكَر ملَّس صلى اهللا عليه واِهللا رُسْولِ عْن ُهرْيرةَ أَُبْو
 عِظْيمتاِن ِفئَتاِن تقْتِتلَ حتَّى السَّاعةُ تقُْوٌم الَ :  صلى اهللا عليه وسلماهللا رُسْولُ
 واِحدةٌ ماودْعواُه عِظْيمةُ مقْتلَةٌ بْينُهما وتكُْونُ

Muslim meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Muhammad bin 
Rafi’ menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Abdurrazzaq menyampaikan 
kepada kami, ia berkata, ‘Ma’mar menyampaikan kepada kami dari 
Hammam bin Munabbih, ia berkata, ‘Ini adalah hadits-hadits Rasulullah 
SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah.’ Lalu ia menyebutkan beberapa 
hadits Rasulullah SAW di antaranya sabda beliau, ‘Kiamat tidak akan terjadi 
hingga dua golongan besar saling berperang dan mengakibatkan terjadinya 
banyak korban. Hujjah kedua golongan itu adalah hujjah yang sama.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh banyak sahabat, yaitu 
Abu Hurairah ra., Abdurrahman bin ‘Auf ra. dan Abu Sa’id Al-Khudri ra.. 

Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari 61, Kitaab al-
Manaaqib 25, bab ‘alaamah an-nubuwwah fii al-isslaam 6/616 (hadits 
3608-3609). Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitaab al-Fitan wa 
asyraath as-saa’ah 4 – bab idzaa tawajaha al-muslimaani bi saifaihimaa 
4/2214 (hadits 2888) dengan redaksinya. 

                                                      
145 Lihat berbagai referensi yang disebutkan tentang riwayat hidupnya 
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Derajat Hadits 

Hadits ini adalah hadits shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang Rasulullah SAW sabdakan telah menjadi kenyataan. Pada 
tahun 37 H dua golongan besar saling berperang, hujjah mereka adalah 
(demi membela) Islam. Yaitu pada saat terjadinya peperangan Shiffin ketika 
Mu’awiyah bersama kaum muslimin Syam (Syiria) berangkat untuk 
menuntut pembunuh Utsman ra. hingga sampai pada suatu daerah 
bernama Shiffin. Lalu khalifah kaum muslimin, Ali ra. bersama pasukannya 
juga berangkat dari Iraq hingga sampai di daerah yang sama. Lalu kedua 
belah pihak saling mengutus utusan (untuk berunding) tatapi perundingan 
itu tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Maka berkecamuklah 
peperangan pada hari Rabu tanggal 9 Shafar, juga pada hari Kamis, hari 
Jum’at dan malam Sabtu. Kemudian peperangan berakhir dan 
menyebabkan gugurnya tujuh puluh ribu orang.146 

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Yang dimaksud dengan dua golongan 
besar (dalam hadits di atas) adalah para pengikut Mu’awiyah ra. dan para 
pengikut Ali ra. yang saling berperang di daerah Shiffin. Hujjah mereka 
adalah hujjah yang sama, maksudnya agama mereka adalah agama yang 
sama karena mereka sama memeluk agama Islam. Atau yang dimaksud 
dengan hujjah dalam hadits itu adalah bahwa kedua belah pihak (Ali dan 
Mu’awiyah) sama mengaku bahwa dirinya yang benar.147 

52. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Ada Sekelompok 
Pemberontak yang Akan Membunuh ‘Ammar bin Yasir 

 : صلى اهللا عليه وسلماهللا رُسْولُ قَالَ : قَالَ عْنه اُهللا رِضي ُهرْيرةَ أَبِْي عْن
 الْباِغيةُ الِْفئَةُ تقُْتلُك عمَّاُر أَْبِشْر

Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunan-nya, ia berkata, “Abu Mush’ab 
Al-Madani menyampaikan kepada kami,  ia berkata, ‘Abdul Aziz bin 
Muhammad menyampaikan kepada kami dari Al-‘Alla bin Abdurrahman 
dari ayahnya (yaitu Abdurrahman) dari Abu Hurairah ra., ia berkata, 
‘Rasulullah SAW bersabda, ‘Berbahagialah engkau wahai ‘Ammar, engkau 
akan dibunuh oleh sekelompok pemberontak.’” 

                                                      
146 Lihatlah rincian Tarikh Ath-Thabrani 5/10-48, Al-Kamil 3/276-316, Al-Futuh 2/496-591 dan Al-

Bidayah wan Nihayah 7/276-298 
147 Fathul Bari 6/616 
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Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sayyidina ‘Ammar148 bin Yasir ra., 
diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh banyak sahabat, yaitu Abu Sa’id Al-
Khudri, Ummu Salamah, Abu Qatadah, Abu Hurairah, ‘Amr bin ‘Ash, 
Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash, Ammar bin Yasir, Hudzaifah, Khuzaimah bin 
Tsabit ‘Amr bin Hazm, Abu Rafi’, Abul Yusr dan Anas bin Malik –semoga 
Allah SWT meridhai mereka dan menjadikan mereka ridha kepada-Nya-. 

Hadits Abu Sa’id Al-Khudri diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahiih-
nya 8 – Kitaab ash-Shalaah 63 – Bab at-Ta’aawun fii binaa-i al-masjid 
1/541 (hadits 447) redaksinya adalah sebagai berikut, “‘Ammar akan 
dibunuh oleh sekelompok pemberontak. Ia mengajak mereka masuk ke 
dalam surga tetapi mereka mengajaknya masuk ke dalam neraka.” Juga 
diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya dalam Kitaab al-Fitan 18 – 
Bab Laa taquum as-saa’ah hattaa yamurra ar-rajul ... 4/2235 (hadits 2915) 
dengan redaksi, “Malang nasibmu wahai Putera Sumayyah, engkau akan 
dibunuh oleh sekelompok pemberontak.” 

Derajat Hadits 

Hadits itu adalah hadits shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang beliau sabdakan tepat menjadi kenyataan, ‘Ammar bin Yasir 
ra. terbunuh pada tahun 37 H dalam peperangan Shiffin. Pada saat itu ia 
termasuk pasukan Ali ra. yang berperang melawan Mu’awiyah dan 
pasukannya yang memberontak terhadap Khalifah Ali ra. lantaran suatu 
alasan yang mereka yakini kebenarannya.149  

Imam Nawawi –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat kepadanya- 
berkata, “Dalam hadits ini terdapat beberapa mukjizat Rasulullah SAW di  
antaranya, ‘Ammar akan mati terbunuh, ia mati terbunuh oleh kaum 
muslimin, kaum muslimin yang membunuhnya adalah para pemberontak, 
para sahabat akan saling berperang, mereka terbagi menjadi dua golongan, 
satu golongan pemberontak dan yang lainnya bukan pemberontak. Semua 
hal itu telah menjadi kenyataan dan sangat jelas sejelas cahaya fajar subuh. 
Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan kesejahteraan kepada beliau, 

                                                      
148 Ammar bin Yasir bin Malik Al-‘Anasi Al-Madzjahi Abul Yaqdzaan. Dia adalah salah seorang sahabat 

Rasulullah generasi pertama. Beliau berhijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Ia ikut peperangan 
Badar dan peperangan lainnya bersama Rasulullah. Kemudian dia ikut serta dalam perang Yamamah. 
Pada saat itu, telinga terputus. Umar ra. menunjuknya menjadi wali di Kufah. Beliau terbunuh pada 
saat terjadinya peperangan Sifin th. 37 H, di usia 94 th. Ali ra. menguburkan beliau beserta baju-
bajunya dan tidak tidak dimandikan (syahid). (Al-Isti’ab 3/1135, Usudul Ghabah 4/43, Sairu ‘Alam 
An-Nubala 1/406 dan Al-Ishabah 4/273) 

149 Lihat rinciannya dalam Tarikh Ath-Thabari 5/38-41, Ath-Thabaqaat karya Ibnu Sa'ad 3/246-264, 
Hilyah Al-Auliya 1/139-142, Manhaj As-Sunnah karya Ibnu Taimiyyah 2/211-214, Al-Bidayah wan 
Nihayah 7/340-341 dan Tarikh Al-Islam karya Adz-Dzahabi 3/346-353 
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yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan wahyu 
dari Allah SWT.”150  

53. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Minuman Tarakhir 
Yang Diminum Oleh ‘Ammar Bin Yasir Ra. 

 اهللا رُسْولَ فَإِنَّ لَبنٍ بُِشْربِة ائُْتْونِي ِصفِّْين يْوم عمَّاٌر قَالَ: قَالَ الُبْخُترِيِّ أَبِي عْن
 لَبنٍ ُشْربةُ الدَّْنيا ِمن تْشرُبها ُشْربِة آِخُر : قَالَصلى اهللا عليه وسلم 

Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya, ia  berkata, “Waki’ 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Sufyan  menyampaikan kepada 
kami dari Hubaib bin Abi Tsabit dari Abul Bukhturi, ia berkata, ‘Pada hari 
peperangan Shiffin ‘Ammar berkata, ‘Berikan aku susu, karena 
sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, ‘Minuman terakhir yang 
engkau minum di dunia ini adalah air susu.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sayyidina ‘Ammar bin Yasir ra., 
diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh dua orang sahabat, yaitu ‘Ammar 
bin Yasir ra. dan Khudzaifah ra.. 

Hadits ‘Ammar diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya 
4/319 dengan redaksinya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa’d dalam Ath-
Thabaqaat 3/257 dengan redaksinya. Juga diriwayatkan oleh Hakim dalam 
Al-Mustadrak 3/39 dengan redaksi yang serupa dengan redaksi hadits di 
atas. Juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 2/552 
dengan redaksi yang serupa.  

Sedangkan hadits Khudzaifah diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam 
Musnad-nya juga dalam Kasyf al-Astaar 3/253 (hadits 2689) dengan 
redaksi yang serupa. Al-Bazzar berkata, “Kami tidak mengetahui bahwa 
hadits ini diriwayatkan dari Khudzaifah melalui arah lain selain arah ini.” 

Derajat Hadits   

Hadits ini adalah hadits shahih. Para perawi yang terdapat dalam sanad 
Ahmad dan Ibnu Sa’d adalah para perawi yang terpercaya, mereka juga 
para perawi yang terdapat dalam sanad Bukhari dan Muslim. Hadits ini 
dinilai shahih oleh Hakim dan Adz-Dzahabi. 

Terbuktinya Nubuat 

Sabda Rasulullah SAW tepat menjadi kenyataan. Yaitu pada tahun 37 
H, pada peperangan Shiffin. Pada saat itu ‘Ammar diberikan minuman 
berupa susu, lalu ia tertawa. Ada seseorang yang bertanya kepadanya, “Apa 

                                                      
150 Syarah shahih Muslim, karya Imam Nawawi 18/40 
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yang membuat engkau tertawa?” ‘Ammar menjawab, “Dulu aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Bekal terakhirmu di dunia ini 
adalah susu yang bercampur dengan air.’” Kemudian ia meneguk susu itu 
lalu maju ke depan dan bertempur sampai gugur. Pada saat itu ia berusia 
94 tahun.151 

54. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Akan Muncul Kaum 
Khawarij 

 تْمُرُق : ملَّ صلى اهللا عليه وساهللا رُسْولُ قَالَ قَالَ الُْخْدرِيِّ سِعْيد أَبِْي عْن
 بِالْحقِّ الطَّاِئفَتْينِ أَْولَى يقُْتلُها الُْمْسِلِمْين ِمن فُْرقَة ِعْند مارِقَةٌ

Muslim meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Syaiban bin 
Farwakh menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Al-Qasim, Ibnul Fadhl 
Al-Haddani, Abu Nadhrah menyampaikan kepada kami dari Abu Sa’id Al-
Khudri, ia berkata  ‘Rasulullah SAW bersabda, ‘Akan muncul orang-orang 
yang keluar dari ajaran agama (kaum Khawarij) ketika terjadi perpecahan 
antara kaum muslimin. Mereka akan dibunuh oleh salah satu golongan 
yang lebih benar dari dua golongan kaum muslimin.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya, Kitaab az-
Zakaah 47 – Bab Zikr al-khawaarij wa shifaatihim 2/745 (hadits 1064) 
dengan redaksinya. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya 
3/32 dengan redaksinya sendiri, dan 3/45 – 97 dengan redaksi yang 
serupa. Juga diriwayatkan oleh Baihaki dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 
6/424 dengan redaksi yang serupa dengan redaksi hadits di atas, juga 
dalam As-Sunan al-Kubraa 8/170 Derajat hadits dengan redaksi yang 
berbeda dengan redaksi hadits di atas. 

Derajat Hadits   

Hadits ini adalah hadits shahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam 
Shahiih-nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Sabda Rasulullah SAW itu telah menjadi kenyataan. Pada tahun 37 H 
muncul kaum Khawarij ketika terjadi perpecahan dan peperangan antara 
kaum muslimin yang dikenal dengan peperangan Shiffin, antara para 
pengikut Ali ra. dan Mu’awiyah ra.. 

Penyebab munculnya khawarij adalah kaum muslimin menunjuk dua 
orang sebagai hakim (satu orang dari kalangan pengikut Ali ra. dan satu 
orang dari kalangan pengikut Mu’awiyah ra.). Mereka (kaum khawarij) 

                                                      
151 Lihat perinciannya pada berbagai referensi yang disebutkan di dalam takhrij hadits 
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menolak tindakan kaum muslimin tersebut dan berkata bahwa kehakiman 
(atau kekuasaan) hanya hak Allah SWT. Lalu mereka memisahkan diri dari 
kaum muslimin, menyatakan permusuhan dengan kaum muslimin dan 
mereka membentuk sebuah golongan. Golongan mereka disebut sebagai 
Khawarij (secara harfiyah berarti orang-orang yang keluar) karena mereka 
keluar dari ajaran agama dan memisahkan diri dari kaum muslimin. 
Golongan mereka juga dinamakan Al-Haruriyyah karena mereka tinggal 
disebuah daerah bernama Harura, yaitu sebuah daerah di negeri Irak. 
Sayidina Ali ra. telah  memerangi mereka. Tanpa diragukan, sayidina Ali ra. 
adalah pihak yang lebih dekat dengan kebenaran di antara dua pihak yang 
saling berselisih.152 

55. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Beberapa Sifat 
Kaum Khawarij 

 حلَف إِذَا اهللا عليه وسلم  صلىاهللا رُسْولُ كَانَ: قَالَ الُْخْدرِيِّ سِعْيد أَبِْي عْن
دهاْجتِمْينِ ِفي والَِّذْي الَ : قَالَ اْليفْسِ وِدِه الْقَاِسمِ أَبِي نْخُرُجنَّ بِيِمْن قَْوٌم لَي 
 نَيْمُرقُْو تراِقيُهْم ُيجاوُِز الَ الْقُْرآنَ يقْرأُْونَ أَْعماِلهِْم مع أَْعمالَكُْم تْحِقُرْونَ أُمَِّتْي
ا اِإلْسالَمِ ِمنْمُرُق كَمالسَّْهُم ي لْ قَالُْوا الرَِّميَِّة مِِنِمْن فَه ةالَمْعرِفُْونَ عا يبِه 
 ُرُؤْوُسهْم ُمحلِِّقْي ثُديَّة أَْو ُيديَّة ذُْو رُجلٌ ِفْيهِْم: قَالَ

Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya, ia berkata, “Abdullah 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Ayahku menyampaikan 
kepadaku, ia berkata, ‘Waki’ menyampaikan kepada kami, ia berkata, 
‘‘Ikrimah bin ‘Ammar menyampaikan kepada kami dari ‘Ashim bin 
Syumaikh dari Abu Sa’id Al-Khudri ra., ia berkata, ‘Pada suatu saat 
Rasulullah SAW bersumpah, ‘Demi Allah yang jiwa Abul Qasim 
(Muhammad SAW) berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, ada 
segolongan manusia yang keluar dari golongan umatku. Kalian 
memandang rendah amal-amal kalian dan amal-amal mereka. Mereka 
membaca Al-Qur’an tetapi bacaan Al-Qur’an itu hanya sampai 
ditenggorokan mereka153. Mereka keluar dari ajaran agama sebagaimana 
anak panah keluar (dicabut) dari tubuh hewan buruan.’ Para sahabat 
bertanya, ‘Apakah ada tanda-tanda untuk mengenal mereka?’ Rasulullah 
SAW menjawab, ‘Di antara  mereka terdapat seseorang yang memiliki 
tangan dan buah dada yang kecil, mereka mencukur rambut mereka.’” 

                                                      
152 Lihat perinciannya pada tarikh Ath-Thabari 5/72-73, Al-Kamil 3/334-335, Maruj Adz-Dzahab 

3/681, Al-Bidayah wan Nihayah 7/304-305 
153  Maksudnya, Al-Qur’an tidak sampai ke lubuk hati mereka sehingga mereka tidak mengamalkan 

ajarannya. (Penerjemah).       
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Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh banyak sahabat, di 
antaranya Abu Sa’id Al-Khudri, Abu Dzar, Sahal bin Hunaif, Abdullah Ibnu 
Umar, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas’ud, Abu Bakrah, Anas bin 
Malik, Abu Barzah, Abdullah bin ‘Amr dan Abdullah Ibnu Abbas –semoga 
Allah SWT meridhai mereka dan menjadikan mereka ridha kepada-Nya-. 

Hadits Abu Sa’id Al-Khudri diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiih-
nya 60 – Kitaab al-Anbiyaa’ 6 – Bab Qaulillaahi ta’aalaa ‘wa ilaa ‘aadin 
akhaahum huudan’ 6/376 (hadits 3344) dengan redaksi yang berbeda 
dalam sebuah hadits yang sangat panjang, tetapi ia tidak menyebutkan 
bagian terakhir dari hadits tersebut di atas. Juga diriwayatkan oleh Muslim 
dalam Shahiih-nya – Kitaab az-Zakaah 47 – Bab Zikr al-khawaarij wa 
shifaatihim 2/741 (hadits 1064) dengan redaksi yang berbeda dalam 
sebuah hadits yang sangat panjang, tetapi ia tidak menyebutkan bagian 
terakhir dalam hadits tersebut di atas. 

Derajat Hadits   

Hadits itu adalah hadits shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar, apa yang beliau sabdakan telah menjadi 
kenyataan. Telah muncul kaum Khawarij yang keluar dari golongan kaum 
muslimin pada  masa khilafah Ali ra.. Semua sifat yang Rasulullah SAW 
beritakan terdapat pada diri mereka. Mereka berdzikir, membaca Al-
Qur’an dan  menjalankan berbagai ritual agama Islam. Di antara mereka 
juga terdapat orang yang berkulit hitam yang memiliki buah dada kecil 
sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Setelah sayidina Ali ra. 
memerangi mereka di daerah Nahrawan, ia mencari orang tanda-tandanya 
telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ia menemukannya dalam suatu 
lubang besar bersama empat puluh atau lima puluh orang yang telah 
terbunuh. Ketika menemukan orang itu dan mendapati tanda-tandanya 
yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Ali ra. bertakbir dan berkata, 
“Rasulullah SAW benar.”154 

Imam Nawawi –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat kepadanya- 
berkata, “Dalam hadits ini terdapat beberapa mukjizat Rasulullah SAW. 
Beliau memberitakan beberapa hal dan semuanya menjadi kenyataan. Hal-
hal yang diberitakan Rasulullah SAW itu adalah bahwa umat Islam akan 
tetap eksis setelah beliau wafat, mereka memiliki kekuatan -berbeda 
dengan pendapat salah yang disebarkan oleh musuh Islam-, mereka 
terpecah menjadi dua golongan besar, lalu muncul segolongan manusia 
yang memisahkan diri dari mereka (yaitu kaum khawarij), mereka (kaum 
khawarij) sangat berlebihan dalam menjalankan ajaran agama, mereka 
sangat berlebihan dalam mengerjakan shalat dan membaca Al-Qur’an. 

                                                      
154 Lihat perinciannya Al-Bidayah wan Nihayah 7/317-323 
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Mereka sebenarnya tidak  menjalankan ajaran Islam dengan baik bahkan 
mereka keluar dari ajaran Islam, mereka memerangi orang-orang yang 
berada dalam kebenaran (kaum muslimin), kaum muslimin memerangi 
mereka, di antara mereka terdapat seseorang yang memiliki tangan yang 
kecil. Ini semua merupakan mukjizat yang telah terjadi. Segala puji hanya 
bagi Allah SWT.”155 

56. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Peperangan 
Nahrawan 

كُنَّا ُجلُوًسا نْنتِظُر رُسولَ اللَِّه صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم : قَالَ أَُبو سِعيد الُْخْدرِّي
 لَّفخْعلُُه فَتْت نُه فَاْنقَطَععا ماِئِه قَالَ فَقُْمنْعضِ ُبُيوِت نِسا ِمْن بلَْينع جرفَخ

ى رضا فَمْخِصفُهِليٌّ يا علَْيهُه ثُمَّ ععا مْينضمو لَّمسلَْيِه ولَّى اللَُّه عُسولُ اللَِّه ص
قَام يْنتِظُرُه وقُْمنا معُه فَقَالَ إِنَّ ِمْنكُْم مْن ُيقَاِتلُ علَى تأْوِيلِ هذَا الْقُْرآِن كَما 

كْرٍ وا أَُبو بِفينا وفْنْشرْنزِيِلِه فَاْستلَى تلُْت عاِصُف قَاتلَِكنَُّه خُر فَقَالَ لَا وُعم
 النَّْعلِ قَالَ فَجِئْنا ُنبشُِّرُه قَالَ وكَأَنَُّه قَْد سِمعُه

Imam Ahmad  meriwayatkan dalam Musnad-nya, ia berkata, “Husain 
bin Muhammad menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Fatr 
menyampaikan kepada kami dari Ismail bin Raja’ Az-Zabidi dari ayahnya, 
ia berkata, ‘Aku mendengar Abu Sa’id berkata, ‘Pada suatu hari kami duduk 
menanti kedatangan Rasulullah SAW, lalu beliau keluar menemui kami 
dari salah satu rumah isterinya. Lalu kami bangkit dan berangkat bersama 
beliau. Lalu sandal beliau putus. Ali ra. menyambungnya. Lalu Rasulullah 
SAW meneruskan perjalanan bersama kami. Kemudian beliau berhenti 
menunggu Ali ra., kami pun ikut berhenti. Pada saat itu Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Sesungguhnya di antara kalian ada yang akan memerangi 
segolongan orang yang salah menafsirkan Al-Qur’an sebagaimana aku 
memerangi (orang-orang kafir).’ Lalu kami tercengang, di antara kami ada 
Abu Bakar ra. dan Umar ra.. Lalu beliau bersabda, ‘Bukan kalian orangnya, 
ia (yang akan memerangi mereka) adalah orang yang sedang menyambung 
sandalku.’ Lalu kami menghampiri Ali dan menyampaikan kabar gembira 
itu kepadanya. Seakan ia telah mendengarnya.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sayidina Ali ra., diriwayatkan dari 
Rasulullah SAW oleh Abu Sa’id Al-Khudri. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad 
dalam Musnad-nya 3/72 dengan redaksinya, dan 3/31-32 secara ringkas 
dengan redaksi yang serupa dengan redaksi hadits di atas. Al-Haitsami  

                                                      
155 Syarah shahih Muslim karya imam Nawawi 7/166-167 
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berkata, “Para perawi yang terdapat dalam sanad Ahmad adalah para 
perawi yang meriwayatkan hadits shahih, kecuali Fathr bin Khalifah, ia 
adalah perawi yang tsiqah (terpercaya).” Majma’ az-Zawaa-id 9/133. Juga 
diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 6/435 dengan 
redaksi yang serupa dengan redaksi hadits di atas. Juga diriwayatkan oleh 
Hakim dalam Al-Mustadrak 3/123 dengan redaksi yang serupa. Hakim 
berkata, “Ini adalah hadits shahih menurut persyaratan Bukhari dan 
Muslim, tetapi mereka tidak meriwayatkannya.” Adz-Dzahabi sependapat 
dengannya (Ia juga menilai hadits itu shahih). 

Derajat Hadits 

Hadits ini adalah hadits shahih. Dinilai shahih oleh Hakim dan Adz-
Dzahabi. Al-Haitsami juga mengungkapkan komentar yang 
mengisyaratkan bahwa hadits itu adalah hadits shahih sebagaimana telah 
saya sebutkan dalam takhrij hadits. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang Rasulullah SAW sabdakan telah menjadi kenyataan. Pada 
tahun 38 H sayidina Ali ra. memerangi kaum Khawarij yang berkumpul di 
Nahrawan. Mereka menganggap Ali ra. dan Mu’awiyah telah berkhianat 
dan menjadi orang kafir. Mereka juga menganggap para pengikut Ali ra. 
dan Mu’awiyah ra. telah berkhianat dan menjadi orang-orang kafir. 
Mereka salah menafsirkan Al-Qur’an. Ayat-ayat Al-Qur’an yang berkenaan 
dengan orang-orang kafir mereka pahami sebagai ayat-ayat yang turun 
berkenaan dengan orang-orang mukmin. Maka Ali ra. memerangi dan 
menghabisi mereka. Di antara pasukan Ali ra. hanya ada sembilan orang 
yang gugur. Peperangan ini disebut ‘peperangan Nahrawan’ karena terjadi 
di daerah Nahrawan.156 

57. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Akan Terjadi 
Pengkhianatan Terhadap Ali Ra. 

: قَالَ طَاِلبٍ أَبِي ْبن عِلّي أَنَّ اَألْوِدى حِدْيد أَبِي بن إِْبراِهْيم إْدرِْيس أَبِي عْن
هِدْغُدُر اُْألمَّةَ أَنَّ صلى اهللا عليه وسلم النَّبِّي إِيلَّ عتْعِدِه ِمْن بِي سب 

Ad-Daulabi meriwayatkan dalam Al-Kunaa wa al-Asmaa’, ia berkata, 
“Yahya bin Ghailan menyampaikan kepada kami dari Abu ‘Awanah dari 
Ismail bin Salim dari Abu Idris, yaitu Ibrahim bin Abi Hadid Al-Audi bahwa 
Ali bin Abi Thalib berkata, ‘Rasulullah SAW telah memberitahukanku 
bahwa umat akan mengkhianatiku sepeninggal beliau.’” 

                                                      
156 Lihat perinciannya Tarikh Ath-Thabari 5/85-88, Al-Kamil 3/341-348, Maruj Adz-Dzahab 2/691-

693, Al-Bidayah wan Nihayah 7/314-317 
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Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sayidina Ali ra., ialah yang telah 
meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-
Daulabi dalam Al-Kunaa wa al-Asmaa’ 1/104 dengan redaksinya. Juga 
diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-Mustadrak 3/140 dengan redaksi yang 
serupa. Ia berkata, “Ini adalah hadits yang sanadnya shahih. Tidak 
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.” Adz-Dzahabi sependapat 
dengannya. Juga diriwayatkan oleh Baihaki dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 
6/440 dengan redaksi yang serupa. 

Derajat Hadits 

Hadits ini adalah hadits shahih. Para perawi yang terdapat dalam sanad 
hadits Ad-Daulabi ini adalah para perawi yang terpercaya. Hadits ini 
dinilai shahih oleh Hakim dan Adz-Dzahabi. 

Terbuktinya Nubuat 

Nubuat Rasulullah SAW ini telah menjadi kenyataan pada tahun 36 dan 
37 H setelah tampuk khilafah diberikan kepada Ali ra.. Banyak orang yang 
berontak terhadapnya dan memeranginya. Pada tahun 40 H Abdurrahman 
bin Muljim mengkhianatinya, ia menikam Ali ra. hingga Ali gugur. 

Baihaqi berkata, “Maksud ‘umat akan mengkhianatiku’ dalam hadits di 
atas –Allah SWT lebih tahu- adalah bahwa akan ada orang-orang yang 
berontak terhadap kepemimpinannya, kemudian mereka 
membunuhnya.”157 

58. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Ada Dua Macam 
Golongan Orang Yang Akan Binasa, Yaitu Orang-
Orang Yang Terlalu Membenci Ali Ra. Dan Terlalu 
Mencintainya 

ِفيك مثَلٌ ِمْن ِعيسى  : ملَّس وِهْيلَ عى اُهللالَّ صاِهللا رُسْولُ ِلْي قَالَ: قَالَ عِليٍّ عْن
صارى حتَّى أَْنزلُوُه بِالْمْنزِلَِة بن مْريم أَْبغضْتُه الْيُهوُد حتَّى ُبهُِتوا أُمَُّه وأَحبَّْتُه النَّ

بِما  ِلي يفْرِطُ ُمطرٍيْهِلُك ِفيَّ رُجلَاِن ُمِحبٌّ : ثُمَّ قَالَ عِلي: الَِّتي لَْيس بِِه قَالَ
 لَْيس ِفيَّ وُمْبِغٌض ُمفِْتٌر يْحِملُُه شنآنِي علَى أَنْ يْبهتنِي

Abu Ya’la meriwayatkan dalam Musnad-nya, ia berkata, “Al-Hasan bin 
‘Arafah menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Umar bin Abdurrahman 
Abu Hafsh Al-Abar menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Al-Hakam bin 
Abdul Malik menyampaikan kepada kami dari Al-Harits bin Hushairah dari 

                                                      
157 Dalail An-Nubuwwah 6/440  
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Abu Shadiq dari Rabi’ah bin Najid dari Ali ra., ia berkata, ‘Rasulullah SAW 
bersabda kepadaku, ‘Engkau bagaikan Isa bin Maryam. Ia sangat dibenci 
oleh kaum Yahudi hingga mereka mendustakan ibunya (yaitu Maryam). Ia 
sangat dicintai oleh orang-orang Nasrani hingga mereka memposisikannya 
pada kedudukan yang tidak pantas baginya.’158 Kemudian Ali berkata ada 
dua macam orang yang akan binasa, yaitu orang yang berlebihan 
mencintaiku dan orang yang berlebihan dalam membenciku sehingga 
kesalahanku membuat mereka mendustakanku.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sayidina Ali ra. dan dialah yang 
meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam 
Musnad-nya 1/407 (hadits 534) dengan redaksinya. Al-Haitsami berkata, 
“Dalam sanadnya terdapat Al-Hakam bin Abdul Malik, ia adalah perawi 
yang dha’if.” 159 Juga diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-Mustadrak 3/123 
dengan redaksi yang serupa. Hakim berkata, “Ini adalah hadits yang 
sanadnya shahih. Tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.” Adz-
Dzahabi mengomentari pendapat Hakim, “Al-Hakam (perawi yang 
terdapat dalam sanad hadits itu) dinilai lemah oleh Ibnu Ma’in.” 

Derajat Hadits   

Hadits ini adalah hadits dha’if, dinilai dha’if oleh Al-Haitsami, Adz-
Dzahabi dan Ibnul Jauzi. 

Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar, sayidina Ali ra. berada di antara dua macam 
golongan orang. Satu golongan terlalu membencinya sehingga 
menganggapnya sebagai orang fasik dan kafir, mereka adalah kaum 
khawarij dan orang-orang yang sama dengan mereka. Satu golongan lagi 
sangat berlebihan dalam  mencintainya sehingga menuhankannya dan 
mengutamakannya daripada para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, 
mereka menganggapnya sebagai pelaksana wasiat Nabi, mereka adalah 
kaum Syi’ah dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Kedua macam 
golongan itu telah binasa. Di antara kedua golongan itu terdapat golongan 
yang moderat, yaitu madzhab Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah. Golongan 
yang moderat ini memberikan hak Ali ra. dan tidak memberikan sesuatu 
yang bukan haknya. Mereka mengakui bahwa Ali ra. termasuk as-
Saabiquun al-Awwaluun (orang-orang yang lebih dahulu memeluk Islam) 
dan ia adalah khalifah keempat dari empat khalifah. Semoga Allah SWT 
meridhai mereka semua.160 

                                                      
158  Maksudnya, mereka menganggapnya sebagai Tuhan. (penerjemah).    
159 Majma’ az-Zawaa-id 9/133. 
160 Coba lihat Madzhab Syi’ah wal Khawarij Al-Milal wan Nihal karya Asy-Syihristani 1/163-302 
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59. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Ali -Karramallaahu 
Wajhah- Akan Gugur Sebagai Syahid 

: يقُْولُ عِليا سِمْعُت: قَالَ أَبِْيِه عْن ُيحدِّثُُه الدَّْيِلي األْسود أَبِي بن حْربٍ أَبِي
 ُترِْيُد؟ أَْين ِلي فَقَالَ الُْغْررِ ِفي رِْجِلى أُْدِخلُْت وقَْد سالَم ْبنِ اهللا عْبُد أَتانِي
 عِلّى فَقَالَ السَّْيِف ذُباُب بِها لَُيِصْبك ئْتهاجِ إِنْ إِنَّك أَمَّا :فَقَالَ الِْعراُق فَقُلُْت
 يقُْولُُه قَْبلَُه صلى اهللا عليه وسلم اِهللا رُسْولَ سِمْعُت لَقَْد اِهللا وأَيَّمِ

Al-Humaidi meriwayatkan dalam Musnad-nya, ia  berkata, “Sufyan 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Abdul Malik bin A’yun 
menyampaikan kepada kami dari Abu Harb bin Abul Aswad Ad-Daili dari 
ayahnya, ia (ayahnya) berkata, ‘Aku mendengar Ali berkata, ‘Abdulah bin 
Salam datang menghampiriku sedang aku telah memasukkan kakiku ke 
injakan kaki dari kulit yang terdapat hewan tunggangan, ia bertanya, 
‘Hendak pergi ke mana engkau?’ Aku menjawab, ‘Aku akan pergi ke Irak.’ 
Ia berkata, ‘Apabila engkau pergi ke negeri itu, engkau akan tertebas mata 
pedang di sana.’ Lalu Ali menjawab, ‘Demi Allah, aku telah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda demikian, sebelum ia (Abdullah bin Salam, pentj) 
mengucapkan perkataannya itu (kepadaku).’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sayidina Ali bin Abi Thalib ra., 
diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh dua orang sahabat, yaitu Ali sendiri 
dan ‘Ammar ra.. 

Hadits Ali ra. diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya 
1/102 (hadits 53) dengan redaksi yang berbeda. Al-Haitsami berkata 
dalam Majma’ Az-Zawaa-id 9/137, “Para perawinya adalah orang-orang 
yang dinilai terpercaya.” Juga diriwayatkan oleh Al-Humaidi dalam 
Musnad-nya 1/30 (hadits 53) dengan redaksinya. Para perawi yang 
terdapat dalam sanadnya adalah para perawi yang meriwayatkan hadits 
shahih selain Abu Harb bin Abul Aswad, tetapi ia adalah perawi yang tsiqah 
(terpercaya). 

Sedangkan hadits ‘Ammar ra. diriwayatkan oleh Ahmad dalam 
Musnad-nya 4/263-264 dengan redaksi yang berbeda. Al-Haitsami 
berkata, “Para perawi yang terdapat dalam sanadnya adalah para perawi 
yang dinilai tsiqah, tetapi seorang tabi’in yang terdapat dalam sandnya itu 
tidak mendengar (hadits) dari ‘Ammar ra..”161 

 

                                                      
161 Majma’ az-Zawaa-id 9/136. 
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Derajat Hadits 

Hadits itu adalah hadits shahih. Dinilai shahih oleh Hakim dan Adz-
Dzahabi. Dalam perkataannya, Al-Haitsami memberikan isyarat bahwa 
hadits itu adalah shahih sebagaimana telah saya sebutkan dalam takhrij 
hadits. 

Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar, Ali ra. gugur sebagai syahid di negeri Irak ketika 
terkena serangan pedang Abdurrahman bin Muljim pada tahun 40 H. 
Kisahnya adalah sebagai berikut. Ada tiga orang dari kaum Khawarij yang 
bersekongkol, yaitu Abdurrahman bin Muljim dari suku Humair, Al-Barak 
bin Abdullah At-Taimiy dan ‘Amr bin Bukair. Mereka berkumpul di Mekah 
dan saling berjanji akan membunuh tiga orang, yaitu Ali bin Abi Thalib, 
Mu’awiyah bin Abu Sufyan dan ‘Amr bin ‘Ash. Tujuan mereka adalah agar 
kaum muslimin terlepas dari akibat perselisihan tiga orang tersebut. 
Abdurrahman bin Muljim berkata, “Aku yang akan membunuh Ali.” Al-
Barak berkata, “Aku yang akan membunuh Mu’awiyah.” ‘Amr bin Bukair 
berkata, “Aku yang akan membunuh ‘Amr bin ‘Ash.” Mereka berjanji akan 
melaksanakan tugas itu pada malam ketujuh belas di bulan Ramadhan. 

Abdurrahman bin Muljim berangkat ke kota Kufah lalu ia bertemu 
dengan para sahabatnya dari kalangan kaum Khawarij. Ia tidak 
mengutarakan maksud kedatangannya kepada para sahabatnya itu. lalu ia 
bertemu Syubaib bin Bajarah AlAsyja’i, ia memberitahukan kepadanya 
maksud kedatangannya ke kota Kufah itu. Ia mengajak Syubaib ikut serta 
bersamanya melaksanakan rencana jahatnya itu. Syubaib memenuhi 
ajakannya. Ketika malam 17 Ramadhan tiba, mereka berdua mengambil 
pedang mereka lalu berangkat hingga sampai di depan pintu di mana Ali –
karramallaahu wajhah- biasa keluar dari pintu itu. Mereka duduk 
(menanti keluarnya Ali) di depan pintu itu. Ketika waktu subuh telah tiba, 
Ali ra. keluar dari pintu itu dan berseru, “Wahai kaum muslimin, 
dirikanlah shalat, dirikanlah shalat.” Syubaib langsung menyerang Ali 
dengan pedangnya, tetapi serangannya meleset, tidak mengenai sasaran. 
Kemudian Abdurrahman bin Muljim menyerang kepala Ali dengan 
pedangnya, serangannya tepat mengenai sasaran. Ali berkata, “Demi Tuhan 
Pemilik Ka’bah, aku menang. (Hai kaum muslimin) jangan biarkan anjing 
ini lolos.” Syubaib berhasil lolos dan melarikan diri. Sedangkan 
Abdurrahman bin Muljim berhasil ditangkap. Lalu ia dibawa ke hadapan 
Ali –karramallaahu wajhah-. Ali berkata, “Berikan makanan dan tempat 
tidur yang baik kepadanya. Apabila aku masih hidup, maka aku berhak 
memaafkan atau mengqisasnya. Apabila aku mati, maka bunuhlah ia agar 
aku dapat segera berjumpa dengannya dan menuntutnya di hadapan 
Tuhan semesta alam.”162  

 

                                                      
162 Lihat secara terperinci Al-Isti’aab 3/1123, Usudul Ghabah 4/33-39, Al-Bidayah wan Nihayah 

7/353-361 
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60. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Akan Terjadi 
Perdamaian Antara Al-Hasan Ra. Dan Mu’awiyah Ra. 

ى اهللا عليه وسلم لَّ صالنَّبِيَّ سِمْعُت :عنه قَالَ اهللا رِضي بكْرةَ أَبا سِمع الْحسن
 ِاْبنِْي: ويقُْولُ مرَّةً وإِلَْيِه مرَّةً النَّاسِ إِلَى يْنظُُر جْنبِِه إِلَى والْحسُن ِمْنبرِالْ علَى
 الُْمْسِلِمْين ِمن ِفئَتْينِ بْين بِِه ُيْصِلح أَنْ اُهللا ولَعلَّ سيٌِّد هذَا

Bukhari meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Shadaqah 
menyampaikan kepada kami, ia  berkata, ‘Abu Musa menyampaikan 
kepada kami dari Al-Hasan bahwa ia mendengar Abu Bakrah ra. berkata, 
‘Aku mendengar Nabi SAW bersabda di atas mimbar sedang Al-Hasan 
berada di sisinya.  Beliau sesekali menatap kaum muslimin dan sesekali 
menatap Al-Hasan, sambil bersabda, ‘Cucuku ini adalah seorang pemimpin. 
Dengan perantara cucuku ini Allah SWT akan mendamaikan antara dua 
golongan kaum muslimin.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sayidina Al-Hasan163 bin Ali ra., 
diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh dua orang sahabat yang mulia, 
yaitu Abu Bakrah ra. dan Jabir ra/.. 

Hadits Abu Bakrah ra. diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiih-nya 
53 – Kitaab ash-Shulh 9 – Bab Qaul an-nabiy shallallaahu ‘alaihi wa 
sallama li al-hasan ibni ‘ali radhiyallaah ‘anhumaa “ibnii haadzaa 
sayyidun, wa la’allallaaha an yushliha bihi baina fiatain ‘azhiimatain 
5/306 (hadits 2704) dengan redaksi yang serupa dalam hadits yang sangat 
panjang. 

Hadits Jabir ra. diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Musnad-nya juga 
dalam Kasyf al-Astaar 3/230 (hadits 2635) dengan redaksi yang serupa. 
Al-Bazzar berkata, “Kami tidak mengetahui bahwa hadits ini diriwayatkan 
dari Jabir melalui sanad lain selaian sanad ini.” Al-Haitsami berkata, “Di 
dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Maghra, ia dinilai tsiqah 
(terpercaya) oleh banyak ulama padahal ia memiliki kelemahan. Para 
perawi lain, selain Abdurrahman bin Maghra yang terdapat dalam sanad 
Al-Bazzar adalah para perawi yang meriwayatkan hadits shahih.” 164 

                                                      
163 Dia adalah Amirul Mukminin Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib Al-Qursyi Al-Hasyimi Abu 

Muhammad cucu Rasulullah SAW , mirip dengan Rasulullah. Lahir pada 15 Ramadhan 3 H. Ketika 
ayahnya, Ali bin Abu Thalib, lebih dari 40 ribu orang membai’atnya.  Kemudian beliau menyerahkan 
kekuasaannya kepada Mu’awiyyah ra. Beliau wafat diracun pada tahun 49 H, semoga Allah 
meridhainya. (Al-Isti’aab 1/383, Usudul Ghabah 3/9 dan Al-Ishabah 2/11) 

164 Majma’ az-Zawaa-id 9/178. 
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Derajat Hadits 

Hadits ini adalah hadits shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dalam 
Shahiih-nya. 

Terbuktinya Nubuat                                                                                                

Rasulullah SAW benar. Sabda beliau terbukti menjadi kenyataan, yaitu 
pada tahun 40 H setelah Ali gugur sebagai syahid dan tampuk khilafah 
diberikan kepada puteranya, Al-Hasan ra.. Sejak sebelum Ali ra. wafat 
negeri Syam (Syiria) dan segala aktivitas di dalamnya berjalan di bawah 
pimpinan Mu’awiyah ra.. Mu’awiyah mengumpulkan pasukannya dengan 
jumlah yang sangat besar dan Al-Hasan juga mengumpulkan pasukannya 
dengan jumlah yang sangat besar. ‘Amr bin ‘Ash ra. yang berpihak pada 
Mu’awiyah berkata, “Pasukan kita ini tidak akan kembali sehingga mereka 
berhasil mengalahkan lawannya.” Mu’awiyah ra. menjawab, “Apabila dari 
pasukan kita banyak prajurit yang terbunuh dan dari pasukan Al-Hasan 
banyak prajurit yang terbunuh juga, siapa yang akan membantuku 
mengurus kaum muslimin dan siapa yang akan membantuku mengurus 
janda-janda mereka?” Lalu Mu’awiyah ra. mengutus dua orang dari suku 
Quraisy dari Bani ‘Abdu Syams kepada Al-Hasan ra.. Al-Hasan bin Ali ra. 
berkata, “Kita, Bani Abdul Muththalib telah memiliki harta (seperti yang 
kalian bawakan) ini. Sesungguhnya telah banyak terjadi pertumpahan 
darah di antara umat Islam ini.” Kedua utusan itu berkata, “Mu’awiyah ra. 
menawarkan beberapa hal kepadamu dan memohon agar engkau mau 
menerimanya.” Al-Hasan bertanya, “Siapa yang yang menjadi saksi 
untukku atas tawaran Mu’awiyah ini.” Kedua utusan itu menjawab, “Kami 
yang menjadi saksi untukmu atas tawaran Mu’awiyah ini.” Lalu Al-Hasan 
mengadakan perdamaian dengan Mu’awiyah.165 

61. Nubuat Rasulullah SAW Berkaitan Dengan Masa 
Khilafah Kenabian 

عْن سِفْينةَ قَالَ قَالَ رُسولُ اللَِّه صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم ِخالَفَةُ النُُّبوَِّة ثَلَاثُونَ سنةً 
 ثُمَّ ُيْؤِتي اللَُّه الُْملْك أَْو ُملْكَُه مْن يشاُء

Abu Dawud meriwayatkan dalam Sunan-nya. Ia berkata, “Sawar bin 
Abdullah menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Abdul Warits bin Sa’id 
menyampaikan kepada kami dari Sa’id bin Jamhan dari Safinah, ia berkata, 
‘Rasulullah SAW bersabda, ‘Masa khilafah kenabian adalah selama tiga 
puluh tahun. Kemudian Allah SWT memberikan kerajaan atau kerajaan-
Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.’” 

                                                      
165 Lihat perinciannya Tarikh Ath-Thabari 5/158-165, Al-Kamil karya Ibnul Atsir 3/402-407, Tarikh 

Ibnu Khaldun 4/1136-1139, Al-Futuh karya Ibnu ‘Atsam 4/158-160 dan Al-Bidayah wan Nihayah 
8/17-21 
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Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh dua orang sahabat, 
yaitu Safinah ra. dan Abu Hurairah ra.. Hadits Safinah diriwayatkan oleh 
Abu Dawud dalam Sunan-nya, Kitaab as-Sunnah 9 – Bab Fii al-khulafaa’ 
5/36 (hadits 4646-4647) dengan redaksinya. Abu Dawud tidak 
mengomentari sanad hadits itu. Al-Mundziri berkomentar, “Sa’id bin 
Jamhan dinilai sebagai perawi yang tsiqah (terpercaya) oleh Yahya bin 
Ma’in dan Abu Dawud As-Sajastani, tetapi Abu Hatim Ar-Razi berkata, ‘Ia 
(Sa’id bin Jamhan) adalah orang yang sudah sangat tua, haditsnya boleh 
ditulis tetapi tidak dapat dijadikan hujjah.’” Mukhtashar Sunan Abii 
Daawuud 7/27. Hadits Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh Ibnu ‘Udai 
dalam Al-Kaamil 7/2704 dengan redaksi yang serupa. Dalam sanadnya 
terdapat Abu Zakariya, yaitu Yahya bin Khalid, ia adalah perawi yang tidak 
dikenal. 

Derajat Hadits   

Hadits itu adalah hadits hasan, diriwayatkan melalui dua jalur. Yang 
pertama, jalur Abu Hurairah ra., ini adalah yang lemah karena ada salah 
seorang perawi yang tidak dikenal dalam sanadnya. Saya telah 
menjelaskannya dalam Takhrij Haditsdi atas. 

Yang kedua adalah jalur Safinah ra., jalur ini bersumber pada Sa’id bin 
Jamhan. Para ulama berselisih pendapat mengenai Sa’id bin Jamhan. Ia 
dinilai sebagai perawi yang tsiqah oleh Ibnu Ma’in, Ahmad, Ibnu Hibban 
dan Abu Dawud. As-Saji berkata, “Haditsnya tidak dimutaba’ah.”166 
Bukhari berkata, “Dalam haditsnya terdapat hal-hal yang aneh.” Tahdziib 
at-Tahdziib 4/14. Abu Hatim berkata, “Haditsnya boleh ditulis tetapi tidak 
dapat dijadikan hujjah.”167 Ibnu ‘Uday berkata, “Saya harap ia adalah 
perawi yang tidak cacat.”168 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Ia adalah 
perawi yang sangat jujur memiliki beberapa murid.” Taqriib at-Tahdziib 
1/392. Haditsnya tidak kurang dari derajat hasan. Para perawi lainnya 
yang terdapat dalam sanad Abu Dawud dan Ahmad adalah para perawi 
yang tsiqah (terpercaya). 

Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, ia menyebutkannya dalam 
Shahiih-nya. Juga dinilai shahih oleh Suyuti dalam Al-Jaami’ ash-Shagiir 
1/638 (hadits 4147). 

Terbuktinya Nubuat 

Sabda beliau menjadi kenyataan. Masa khilafah kenabian –yaitu masa 
khilafah para khalifah yang mendapat petunjuk dari Allah SWT- adalah 
selama tiga puluh tahun, dimulai dari masa khilafah Abu Bakar Ash-
Shiddiq pada tahun 11 H setelah Rasulullah SAW wafat dan berakhir 

                                                      
166 Maksudnya, tidak ada hadits mutabinya, yiatu hadits yang serupa yang diriwayatkan dari guru yang 

sama atau gurunya guru oleh perawi lain. (Penerjemah).      
167 Al-Jarh wa at-Ta’diil 4/10. 
168 Al-Kaamil 3/1237. 
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dengan perdamaian yang terjadi antara Al-Hasan bin Ali ra. dan 
Mu’awiyah ra. setelah Al-Hasan ra. mundur dari jabatan khalifah pada 
tahun 40 H. Masa khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq berlangsung selama dua 
tahun, tiga bulan dan sepuluh hari. Masa khilafah Umar Al-Faruq adalah 
selama sepuluh tahun, enam bulan dan delapan hari. Masa khilafah 
Utsman Dzunnurain ra. adalah selama sebelas tahun, sebelas bulan dan 
sembilan hari. Masa khilafah Ali Al-Murtadhi ra. adalah selama empat 
tahun, sembilan bulan dan tujuh hari. Masa khilafah Al-Hasan ra. adalah 
selama sekitar enam bulan. Dengan demikian masa khilafah kenabian 
menjadi genap tiga puluh tahun.169 

62.  Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Abdullah Bin Salam 
Tetap Memeluk Agama Islam Sampai Akhir Hayat 

عْن ُمحمَّد عْن قَْيسِ ْبنِ ُعباد قَالَ كُْنُت جاِلًسا ِفي مْسجِِد الْمِدينِة فَدخلَ 
هذَا رُجلٌ ِمْن أَْهلِ الْجنَِّة فَصلَّى : رُجلٌ علَى وْجهِِه أَثَُر الُْخُشوعِ فَقَالُوا
ُت إِنَّك ِحني دخلْت الْمْسجِد قَالُوا ركْعتْينِ تجوَّز ِفيهِما ثُمَّ خرج وتبِْعُتُه فَقُلْ

هذَا رُجلٌ ِمْن أَْهلِ الْجنَِّة قَالَ واللَِّه ما يْنبِغي ِلأَحد أَنْ يقُولَ ما لَا يْعلَُم 
 لَّمسلَْيِه ولَّى اللَُّه عْهِد النَّبِيِّ صلَى عا عأَْيُت ُرْؤير ذَِلك ِلم دِّثُكأُحسو

 -ذَكَر ِمْن سعِتها وُخْضرِتها-قَصْصُتها علَْيِه ورأَْيُت كَأَنِّي ِفي رْوضة فَ
ُوْسطُها عُموٌد ِمْن حِديد أَْسفَلُُه ِفي الْأَْرضِ وأَْعلَاُه ِفي السَّماِء ِفي أَْعلَاُه ُعْروةٌ 

انِي ِمْنصِطيُع فَأَتِقيُت فَِقيلَ ِلي اْرقِ قُلُْت لَا أَْستلِْفي فَرابِي ِمْن خِثي فَعٌف فَر
حتَّى كُْنُت ِفي أَْعلَاها فَأَخذُْت بِالُْعْروِة فَِقيلَ لَُه اْستْمِسْك فَاْستْيقَظُْت وإِنَّها 
لَِفي يِدي فَقَصْصُتها علَى النَّبِّي صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم فَقَالَ ِتلْك الرَّْوضةُ 

إِْسلَاُم وذَِلك الْعُموُد عُموُد الْإِْسلَامِ وِتلْك الُْعْروةُ ُعْروةُ الُْوثْقَى فَأَْنت علَى الْ
 الْإِْسلَامِ حتَّى تُموت وذَاك الرَُّجلُ عْبُد اللَِّه ْبُن سلَامٍ

Bukhari meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Abdullah bin 
Muhammad menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Azhar As-Samman 
menyampaikan kepada kami dari Ibnu ‘Aun dari Muhammad dari Qais bin 
Ibad, ia berkata, ‘Pada suatu hari aku duduk di masjid Madinah. Lalu 
datang seorang lelaki. Bekas kekhusyuan tampak pada wajahnya. Para 
sahabat berkata, ‘Ia adalah salah seorang yang akan menjadi penghuni 

                                                      
169 Lihat Faidh Al-Qadir 3/509 , Tuhfah Al-Aahwadzi karya Al-Mabar Al-Kafuri 6/477 dan Al-Bidayah 

wan Nihayah 6/225 
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surga.’ Lalu ia mengerjakan shalat hanya dua rakaat. Kemudian ia 
beranngkat keluar masjid. Maka aku menghampirinya. Aku berkata 
kepadanya, ‘Ketika engkau masuk ke dalam masjid para sahabat berkata, ‘Ia 
adalah salah seorang yang akan menjadi penghuni surga.’ Ia  menjawab, 
‘Demi Allah, tidak layak seseorang mengatakan apa yang tidak 
diketahuinya. Aku akan menyampaikan kepadamu mengapa mereka 
berkata demikian. Ketika Rasulullah SAW masih hidup aku pernah 
bermimpi. Lalu aku menyampaikan mimpi itu kepada beliau. Dalam mimpi 
itu aku berada dalam sebuah taman –ia menyebutkan bahwa taman itu 
hijau dan sangat luas-. Di tengah taman itu terdapat sebuah tiang yang 
terbuat dari besi. Pangkal tiang itu tertancap di dalam tanah dan ujungnya 
menjulang tinggi ke langit. Di ujung tiang itu terdapat pegangan (tempat 
berpegang). Lalu ada yang berkata kepadaku, ‘Naiklah ke atas tiang itu!’ 
aku menjawab, ‘Aku tidak dapat memanjatnya.’ Lalu datanglah seorang 
pembantu. Ia mengangkat pakaianku dari belakangku. Lalu aku memanjat 
tiang itu hingga aku sampai di ujungnya. Lalu aku berpegang pada 
pegangan itu. Lalu ada yang berkata kepadaku, ‘Terus berpeganglah!’ Aku 
berpegang pada pegangan itu. Lalu aku terjaga. Kemudian aku 
menyampaikan mimpiku itu kepada Nabi SAW Rasulullah SAW bersabda, 
“Taman itu adalah agama Islam. Tiang itu adalah tiang agama Islam. 
Pegangan itu adalah pegangan yang sangat kuat. Engkau tetap teguh 
memeluk agama Islam sampai akhir hayatmu.’ Orang itu adalah 
Abdullah170 bin Salam. 

Takhrij Hadits 

(62) Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiih-nya – 63 Manaaqib al-
anshaar 19 – Bab Manaaqib abdullaah bin salaam radhiyallaahu ‘anhu 
7/129 (hadits 3813) dengan redaksinya. Juga diriwayatkan oleh Muslim 
dalam Shahiih-nya – Kitaab fadhaa-il ash-shahaabah 33 – Fadhaa-il 
abdillah bin salaam radhiyallaahu ‘anhu 4/1930 (hadits 2484) dengan 
redaksi yang serupa dengan redaksi hadits di atas. Juga diriwayatkan oleh 
Hakim dalam Al-Mustadrak 4/394 dengan redaksi yang berbeda. Hakim 
berkata, “Ini adalah hadits yang shahih menurut persyaratan Bukhari dan 
Muslim.” Adz-Dzahabi sependapat dengannya.  

Derajat Hadits 

Hadits itu adalah hadits shahih. Kesahihannya disepakati oleh Bukhari 
dan Muslim.   

Terbuktinya Nubuat 

Sabda Rasulullah SAW terbukti menjadi kenyataan. Setelah Rasulullah 
SAW wafat,   Abdullah bin Salam masih hidup selama 33 tahun. Ia tetap 

                                                      
170 Dia adalah Abu Yusuf Abdullah bin Salam Al-Harits salah seorang keturunan dari Yusuf bin Ya’kub 

as. Dia adalah sekutu dari Anshar. Dia merupakan salah satu pemuka. Beliau wafat di Madinah di 
masa pemerintahan Khilafahan Mu'awiyyah ra. th 43 H. semoga Allah meridhainya (Al-Isti’ab 
3/921, Usudul Ghabah 3/176, Sair ‘Alam An-Nubala 2/413-426 dan Al-Ishabah 4/80) 
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memeluk agama Islam sampai ia meninggal dunia di Madinah pada tahuan 
43 H.171 

63. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Maimunah Tidak 
Meninggal Dunia di Mekah 

 أَحٌد أَِخْيها بنِي ِمْن ِعْندها ولَْيس بِمكَّةَ مْيُمْونةُ ثَقَلَْت: اَْألصم ْبُن قَالَ يزِْيُد
 صلى اهللا عليه اِهللا رُسْولَ إَنَّ بِها أَُمْوُت الَ فَإِنِّي مكَّةَ ِمْن أُْخُرُجْونِي فَقَالَْت
 الشَّجرِة إِلَى سرف أَتْوا بِها حتَّى حِملُْوهافَ بِمكَّةَ أَُمْوُت الَ أَنْ أَْخبرنِيوسلم 
 فَماتْت الْقُبَِّة مْوِضعِ ِفي تْحتها صلى اهللا عليه وسلم اهللا رُسْولُ بِها بنى الَِّتي

Baihaqi meriwayatkan dalam Dalaa-il an-Nubuwwah, ia berkata, “Abu 
Bakar, yaitu Muhammad bin Ibrahim Al-Farisi mengabarkan kepada kami, 
ia berkata, ‘Ibrahim bin Abdullah Al-Ashbahani mengabarkan kepada kami,  
ia berkata, ‘Abu Ahmad bin Faris menyampaikan kepada kami,  ia berkata, 
‘Muhammad bin Ismail menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Musa bin 
Ismail meberitakan kepada kami, ia berkata, ‘Abdul Wahid bin Ziyad 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Abdullah bin Abdullah Ibnul 
Asham menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Yazid Ibnul Asham 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Maimunah menderita sakit di 
Mekah. Di kota itu tidak memiliki keponakan seorang pun. Ia berkata, 
‘Bawalah aku keluar dari kota Mekah ini karena aku tidak akan meninggal 
dunia di kota ini. Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku bahwa aku 
tidak akan meninggal dunia di kota Mekah.’ Lalu mereka (kaum muslimin) 
membawanya ke luar kota Mekah hingga mereka sampai di suatu tempat 
bernama Saraf172 ke sebuah pohon di mana dahulu Rasulullah SAW 
menikah dengannya di bawah pohon itu, di tempat kubah. Lalu ia 
meninggal dunia di tempat itu. 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sayidah Maimunah173 ra., dia yang 
meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam 
At-Taariikh al-Kabiir 5/27 dengan redaksi yang serupa. Juga diriwayatkan 
oleh Baihaqi dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 6/437 dengan redaksinya. 
Hadits ini juga disebutkan oleh Al-Haitsami dalam Majma’ az-Zawaa-id 
9/249. Al-Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya’la, para 
perawinya adalah para perawi yang meriwayatkan hadits shahih.              

                                                      
171 Lihat beberapa sumber yang telah disebutkan di dalam riwayat hidupnya. 
172  Saraf  adalah suatu daerah yang terletak 6 mil dari kota Mekah. Mu’jam al-Buldaan 3/212.    
173 Beliau adalah Ummul Mukminin Maimunah bt. Al-Harits bin Huzn Al-Hilaliyyah Al-Qursiyyah. 

Dulu dia bernama Burrah. Kemudian Rasulullah mengganti namanya menjadi Maimunah. Dia 
adalah bibi dari Abdullah bin Abbas ra. dan Khalid bin Walid ra. Rasulullah menikahinya pada tahun 
7 H. Dia wafat di daerah Sarf pada tahun 51 H. Ibnu menjadi imam shalat jenazahnya. (Al-Isti’ab 
4/1514, Usudul Ghabah 5/550, Sair ‘Alam An-Nubala 2/238 dan Al-Ishabah 8/191)  
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Derajat Hadits                                                                                     

Hadits ini adalah hadits shahih. Para perawi yang terdapat dalam sanad 
Bukhari dan Baihaqi dalam hadits ini   adalah para perawi yang tsiqah 
(terpercaya). Al-Haitsami memberikan isyarat bahwa hadits ini adalah 
hadits shahih sebagaimana telah saya sebutkan dalam takhrij tadits di atas. 

Terbuktinya Nubuat 

Sabda Rasulullah SAW menjadi kenyataan. Ummul Mu’minin, 
Maimunah ra. tidak meninggal dunia di kota Mekah. Ia meninggal dunia di 
Saraf, yaitu daerah tempat Rasulullah SAW menikah dengannya. Allah SWT 
berkehendak Maimunah ra. wafat di tempat ia menikah dengan Rasulullah 
SAW. Ia wafat pada tahun 51 H.174 

64. Nubuat Rasulullah SAW Tentang Keadaan Sa’d Bin Abi 
Waqqash Ra. 

ْعداِمرِ ْبنِ سْن عاَء النَّبِيُّ عْنُه قَالَ جاللَُّه ع ِضيقَّاصٍ رْعِد ْبنِ أَبِي وْن سع 
صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم يُعوُدنِي وأَنا بِمكَّةَ وُهو يكْرُه أَنْ يُموت بِالْأَْرضِ الَِّتي 

ا رُسولَ اللَِّه أُوِصي بِماِلي كُلِِّه؟ ي: يْرحُم اللَُّه اْبن عفْراَء قُلُْت: هاجر ِمْنها قَالَ
فَالثُّلُثُ والثُّلُثُ كَِثٌري : الثُّلُثُ؟ قَالَ: قُلُْت, لَا: فَالشَّطُْر؟ قَالَ: قُلُْت, لَا: قَالَ

إِنَّك أَنْ تدع ورثَتك أَغْنِياَء خْيٌر ِمْن أَنْ تدعُهْم عالَةً يتكَفَّفُونَ النَّاس ِفي 
ْيِديهِْم وإِنَّك مْهما أَْنفَقْت ِمْن نفَقَة فَإِنَّها صدقَةٌ حتَّى اللُّقْمةُ الَِّتي تْرفَُعها إِلَى أَ

ِفي اْمرأَِتك وعسى اللَُّه أَنْ يْرفَعك فَيْنتِفع بِك ناٌس وُيضرَّ بِك آخُرونَ ولَْم 
إِلَّا اْبن ِئذْومكُْن لَُه يةًي 

Bukhari meriwayatkan dalam Shahiih-nya, ia berkata, “Abu Nu’aim 
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Sufyan menyampaikan kepada 
kami dari Sa’d bin Ibrahim dari ‘Amir bin Sa’d dari Sa’d bin Abi Waqqash 
ra., ia berkata, ‘(Ketika aku sakit) di Mekah Rasulullah SAW datang 
menjengukku. Beliau tidak ingin meninggal dunia (di kota Mekah) yang ia 
tinggalkan ketika berhijrah. Beliau bersabda, ‘Semoga Allah SWT 
mencurahkan rahmat kepada Ibnu ‘Afra.’175 Aku (Sa’ad) berkata, ‘Wahai 
Rasulullah, aku berwasiat semua hartaku (diinfaqkan di jalan Allah SWT).’ 

                                                      
174 Lihat berbagai sumber yang telah disebutkan di dalam riwayat hidupnya. 
175 Ibnu ‘Afra’ adalah Sa’d Sa’d bin Khaulah ra., Rasulullah SAW  berdoa demikian karena Sa’d bin ‘Afra 

meninggal di kota Mekah, yaitu negeri yang ia tinggal berhijrah. (Ia berhijrah meninggalkan kota 
Mekah menuju kota Madinah. Tetapi ia meninggal di kota Mekah. Penerjemah) . Fath al-Baarii 
5/364.                          
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Beliau menjawab, ‘Jangan.’ Aku berkata, ‘Setengahnya wahai Rasulullah.’ 
Beliau menjawab, ‘Jangan.’ Aku berkata, ‘Sepertiganya, wahai Rasulullah.’ 
Beliau menjawab, ‘Sepertiga adalah jumlah yang cukup banyak. 
Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya 
lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin 
sehingga mereka meminta-minta kepada orang lain. Apa saja yang engkau 
infaqkan maka hal itu merupakan sedekah, bahkan makanan yang engkau 
berikan kepada isterimu untuk dimakannya. Semoga Allah SWT 
memanjangkan umurmu sehingga banyak orang yang akan dapat 
memperoleh manfaat berkat jasamu dan banyak juga yang mendapat 
madharat (bahaya) sebab adanya dirimu.’ Pada saat sakit, Sa’d bin Abi 
Waqqash hanya memiliki seorang puteri.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sayidina Sa’ad176 bin Abi Waqqash ra., dia 
yang meriwayatkan hadits ini dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh 
Bukhari dalam Shahiih-nya 23 – Kitaab al-Janaa-iz 36 – Bab Ratsaa an-
nabiy shallallaahu ‘alaih wa sallam sa’d ibna khaulah 3/164 (hadits 1295) 
dengan redaksi yang serupa dengan redaksi hadits di atas. Juga 
diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya, Kitaab al-Washiyyah 1 – 
Bab al-Washiyyah bi ats-tsuluts 3/1250 (hadits 1628) dengan redaksi yang 
serupa. Juga diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa’, Kitaab al-
washiyyah 3 – Bab al-Washiyyah fii ats-tsuluts laa tata’addaa 2/763 
(hadits 4) dengan redaksi yang serupa. 

Derajat Hadits 

Hadits ini adalah hadits shahih, diriwayatkan oleh  Bukhari dan 
Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar. Allah SWT menyembuhkan Sa’d bin Waqqash 
ra. dari penyakitnya dan memanjangkan umurnya. Setelah sakitnya itu ia 
hidup sekitar lima puluh tahun. Dengan demikian melalui diri Sa’d bin Abi 
Waqqash, Allah SWT memberikan manfaat kepada suatu kaum dan 
memberikan madharat (bahaya) kepada kaum yang lain. Melalui diri Sa’ad 
bin Abi Waqqash, Allah SWT memberikan manfaat kepada kaum muslimin 
karena di bawah kepemimpinannya kaum muslimin dapat menaklukkan 
berbagai negeri. Melalui diri Sa’d bin Abi Waqqash ra. Allah SWT 

                                                      
176 Dia adalah Abu Ishaq Sa'ad bin Abu Waqqash Malik bin Wahib Al-Qursyi Az-Zuhri, salah seorang 

sahabat yang diberitakakan akan masuk surga dan beliau merupakan orang terakhir wafat diantara 
kesepuluh orang sahabat itu. Beliau termasuk salah seorang prajurit Rasulullah. Beliau adalah orang 
pertama yang menggunakan panah dan mengalirkan darah di jalan Allah. Beliau ikut serta dalam 
perang Badar dan perang-perang lainnya bersama Rasulullah SAW Beliau adalah panglima perang 
ketika menaklukkan Irak. Beliau pernah menjadi wali Kufah di masa pemerintahan Umar ra. 
Beliaulah yang membangun Kufah. Dia menjauhi fitnah yang terjadi pada saat itu. Beliau dikenal 
sebagai orang yang do'anya makbul. Wafat pada tahun 55 H di Aqiq dan dibawa ke Madinah. 
Semoga Allah meridhainya. (Al-Isti’ab 2/606, Usudul Ghabah 2/290, Sair ‘Alam An-Nubala 1/92, 
Ar-Riyadh Al-Mustathabah halaman 91, Ar-Riyadh An-Nadhrah 2/390 dan Al-Ishabah 3/83) 
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memberikan madharat kepada kaum kafirin, musuh umat Islam karena 
mereka mengalami kerugian yang sangat  besar dalam peperangan mereka 
melawan pasukan muslimin di bawah pimpinan Sa’d bin Abi Waqqash ra.. 

Imam Nawawi –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat kepadanya- 
berkata, “Hadits ini merupakan mukjizat. Sa’d bin Abi Waqqash ra. 
diberikan umur yang panjang sehingga ia hidup sampai Irak berhasil 
ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dengan adanya Sa’ad, kaum muslimin 
memperoleh manfaat dalam urusan agama mereka dan kaum kafirin 
mendapatkan madharat dalam urusan agama dan dunia mereka. Mereka 
dibunuh oleh kaum muslimin dan akan masuk ke dalam neraka Jahannam. 
Isteri-isteri dan anak-anak mereka ditawan, harta dan rumah-rumah 
mereka menjadi ghanimah bagi kaum muslimin. Sa’ad bin Abi Waqqash 
menjadi gubernur Irak, banyak orang yang memperoleh hidayah (sehingga 
mereka memeluk agama Islam) sebab jasanya, dan banyak orang kafir yang 
mendapatkan madharat karena Sa’d selalu menegakkan kebenaran.”177  

Imam Al-Mundziri –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat 
kepadanya- berkata, “Ini merupakan salah satu pertanda kenabian 
Rasulullah SAW. Sa’d bin Abi Waqqash ra. diangkat menjadi gubernur Irak. 
Lalu ada suatu kaum yang keluar (murtad) dari agama Islam, mereka 
dibawa ke hadapan Sa’ad bin Abi Waqqash ra., lalu ia memerintahkan 
mereka agar segera bertaubat. Sebagian dari mereka tidak mau bertaubat, 
maka ia memerintahkan agar mereka dibunuh. Sebagian dari mereka mau 
bertaubat, maka mereka memperoleh manfaat sebab jasa Sa’d. Sa’d bin Abi 
Waqqash ra. masih hidup selama empat puluh tahun lebih setelah haji 
wada’.”178  

Al-Hafizh Ibnu Hajar –semoga Allah SWT mencurahkan rahmat 
kepadanya- berkata, “(Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda kepada 
Sa’d bin Abi Waqqash), ‘Semoga Allah SWT memanjangkan umurmu.’ 
Sabda beliau menjadi kenyataan. Setelah sembuh dari sakit yang ia derita 
itu, Sa’ad bin Abi Waqqash ra. masih hidup selama empat puluh tahun 
lebih bahkan hampir mendekati lima puluh tahun karena ia meninggal 
dunia pada tahun 55 H. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ia 
meninggal dunia pada tahun 58 H, ini adalah pendapat yang populer. 
Maka dengan demikian, Sa’d  masih hidup sekitar 45 atau 48 tahun setelah 
haji wada’. Sabda Rasulullah SAW ‘Banyak orang yang akan memperoleh 
manfaat berkat jasamu’ artinya, kaum muslimin akan memperoleh manfaat 
berkat jasamu berupa ghanimah-ghanimah dari berbagai negeri kaum 
musyrikin yang berhasil ditaklukkan oleh mereka (kaum muslimin) di 
bawah pimpinanmu. Dan orang-orang musyrik akan mendapatkan 
madharat (bahaya) dengan adanya dirimu,  mereka akan binasa (melawan 
pasukan muslimin) di bawah pimpinanmu.”179  

                                                      
177 Syarah Shahih Muslim karya Imam Nawawi 
178 Mukhtashar sunan Abu Dawud 4/147 
179 Fathul Bari 5/367 



 

188 Ramalan Rasulullah – yang sudah terjadi dan yang belum terjadi ________________________________  128

65. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Keadaan Samurah 
Bin Jundab Ra.  

 « ِلعْشرة قَالَ ملَّس وِهْيلَ عى اُهللالَّ صالنَّبِيَّ أَنَّ عْنُه اُهللا رِضي ُهرْيرةَ أَبِْي عْن
 أَِخُرُهْم سُمرةَ وكَانَ » النَّارِ ِفي مْوًتا آِخُركُْم

Bukhari meriwayatkan dalam At-Taariikh ash-Shagiir, ia berkata, 
“Muadz berkata, ‘Syu’bah menyampaikan kepada kami dari Abu Salamah 
dari Abu Nadhrah dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi SAW bersabda 
kepada sepuluh orang sahabat beliau, ‘(Samurah) adalah orang yang paling 
akhir meninggal dunia di antara kalian. Ia mati karena tertimpa panas 
api.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sayidina Samurah180 bin Jundab ra., 
diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh dua orang sahabat, Abu Hurairah 
ra. dan Abu Mahdzurah ra.. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh 
Bukhari dalam At-Taarikh ash-Shagiir 1/106 dengan redaksinya sendiri. 
Dalam sanadnya terdapat keterputusan. Juga diriwayatkan oleh Baihaqi 
dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 6/458 melalui jalur Al-Fasawi dengan 
redaksinya. Ia berkata, “Para perawinya adalah para perawi yang tsiqah 
(terpercaya), tetapi Abu Nadhrah Al-‘Abdi tidak mendengar hadits dari Abu 
Hurairah ra.. Sedangkan hadits Abu Mahdzurah diriwayatkan oleh Bukhari 
dalam At-Taariikh ash-Shagiir 1/106 dengan redaksinya, dalam sanadnya 
terdapat perawi yang tidak dikenal. 

Derajat Hadits 

Hadits ini dengan digabungkan seluruh jalurnya menjadi hadits hasan. 
Karena setiap jalurnya tidak lepas dari kekurangan, tetapi masing-masing 
jalur saling menguatkan antara jalur yang satu terhadap jalur yang lainnya. 

Terbuktinya Nubuat 

Sabda Rasulullah SAW menjadi kenyataan, orang yang paling akhir 
meninggal dunia di antara sepuluh sahabat Rasulullah SAW tersebut adalah 
Samurah bin Jundab ra.. Ia meninggal dunia disebabkan oleh api yang 
sangat panas. Ia jatuh ke dalam kuali besar yang penuh dengan air panas. 
Dia berobat, karena kulitnya yang melepuh. Lalu ia meninggal dunia. 

                                                      
180 Beliau adalah sahabat besar, Samurah bin Jundab bin Hilal Abu Sa'id dan merupakan salah satu 

sekutu Anshar. Di masa Nabi saw, beliau masih anak. Dia berperang bersama Rasulullah hanya 
sekali. Dia tinggal di Bashrah. Ziyad memintanya untuk berkuasa di Basrah. Jika dia berjalan ke 
Kufah, maka dia diminta untuk berkuasa di Kufah. Beliau amat keras dengan orang-orang Khawarij. 
Beliau wafat di Bashrah pada tahun 58 H. Beliau jatuh ke dalam suatu tempat yang penuh dengan air 
panas. Semoga Allah meridhaihnya. ((Al-Isti’ab 2/653, Usudul Ghabah 2/354, Sair ‘Alam An-Nubala 
3/183 dan Al-Ishabah 3/130) 
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Kejadian itu merupakan bukti dari sabda Rasulullah SAW “(Samurah) 
adalah orang yang paling akhhir meninggal dunia di antara kalian.”181 

66. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Husain Bin Ali Ra. 
Akan Gugur Sebagai Syahid 

 أنَّ -سِعْيد ْبُن اهللا عْبُد يعين-  ُهو شكَّ وِكْيٌع قَالَ سلَمةَ أُمِّ أَْو عاِئشةَ عْن
 لَْم ملٌَك الْبْيت علَّي دخلَ لَقَْد: ِلأَحِدِهما قاَلَ صلى اهللا عليه وسلم النَّبِّي
 ِمْن أُرِْيتك ِشئْت وإنْ مقُْتْولٌ ُنُحسْي هذَا اْبنك إِنَّ: ِلي فَقَالَ قَْبلَها علَّي يْدُخلْ
 حْمراَء ُتْربةً فَأَْخرج: قَالَ بِها ُيقْتلُ الَِّتي اَْألْرضِ ُتْربِة

Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya, ia berkata, “Waki’  
menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Abdullah bin Sa’id menyampaikan 
kepadaku dari ayahnya (yaitu Sa’id) dari Aisyah atau dari Ummu Salamah. 
Waki’ berkata –Abdullah bin Sa’id ragu apakah hadits ini dari Aisyah ra. 
atau dari Ummu Salamah ra.- bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada 
salah satu dari Aisyah atau Ummu Salamah, ‘Malaikat telah masuk ke 
rumahku, sebelumnya malaikat itu tidak pernah masuk. Malaikat itu 
berkata kepadaku, ‘Sesungguhnya Husain, cucumu ini akan gugur 
terbunuh. Apabila engkau mau, aku akan memperlihatkan kepadamu debu 
tanah tempat ia terbunuh.’ Lalu malaikat itu memperlihatkan debu yang 
berwarna merah.’”               

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sayidina Husain182 bin Ali ra., diriwayatkan 
dari Rasulullah SAW oleh banyak sahabat. Mereka adalah Ummu Salamah, 
Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Anas, Abdullah Ibnu Abbas, Abu Umamah dan 
Ummul Fadhl binti Al-Harits –semoga Allah SWT meridhai mereka dan 
menjadikan mereka ridha kepada-Nya. Hadits Ummu Salamah ra. 
diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya 6/294 dengan redaksinya 
dengan sebuah keraguan yang terjadi pada perawi yang tertinggi. Al-
Haitsami berkata, “Para perawinya adalah para perawi yang meriwayatkan 
hadits shahih.” Majma’ az-Zawaa-id 9/187. Saya berkata, “Sa’id tidak 
mendengar (hadits itu) dari Ummu Salamah ra..” Juga diriwayatkan oleh 
Hakim dalam Al-Mustadrak 4/398 dengan redaksi yang berbeda dengan 
redaksi hadits di atas. Hakim berkata, “Ini adalah hadits shahih menurut 
persyaratan Bukhari dan Muslim tetapi mereka tidak meriwayatkannya.” 

                                                      
181 Lihat perinciannya Al-Bidayah, karya Ibnu Katsir 6/257-258, Ath-Thabaqaat karya Ibnu SA'ad 6/34 

dan 7/49 
182 Beliau adalah Husain bin Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthallib Al-Qursyi Al-Hasyimi Abu 

Abdullah, beliau adalah cucu Rasulullah SAW Lahir pada tahun 4 H, pada bulan Sya'ban. Beliau 
adalah adik dari Hasan, dengan perbedaan usia sebanyak 1 tahun. Beliau syahid di Karbala pada hari 
'Asyura tahun 61 H. semoga Allah meridhainya. Lihat riwayat hidupnya di dalam Al-Isti’ab 1/392, 
Usudul Ghabah 2/18, Sair ‘Alam An-Nubala 3/280 dan Al-Ishabah 2/14. 
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Adz-Dzahabi sependapat dengannya (bahwa hadits ini adalah hadits 
shahih). Juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 
6/468 dengan redaksi yang berbeda dalam sebuah hadits yang panjang. 

Derajat Hadits 

Hadits ini, dengan digabungkan seluruh jalurnya menjadi hadits 
shahih. Hadits ini dinilai shahih oleh Hakim dan Adz-Dzahabi sebagaimana 
telah saya sebutkan dalam takhrij hadits di atas. 

Terbuktinya Nubuat 

Sabda Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan, sayidina Husain bin Ali 
ra. gugur sebagai syahid pada tahun 61 H. Sebabnya adalah sebagai 
berikut. Ketika Mu’awiyah ra. meninggal dunia dan puteranya yang 
bernama Yazid bin Mu’awiyah ra. dibaiat menjadi khalifah, penduduk 
Kufah menulis surat kepada Husain ra.. (Dalam surat itu mereka berkata), 
“Kami menyerahkan diri kami kepadamu. Kami akan membaiatmu menjadi 
khalifah.” Lalu Husain ra. berangkat menuju Kufah setelah sebelumnya 
Muslim bin ‘Uqail ra. telah sampai di sana. Gubernur Kufah pada saat itu 
adalah Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad menyiapkan sebuah 
pasukan untuk menghadang rombongan Husain ra.. Pasukan itu dipimpin 
oleh Umar bin Sa’d. Pasukan itu bertemu dengan (rombongan) Husain ra. 
di Karbala. Ada sebanyak empat puluh lima orang penunggang kuda dan 
sekitar seratus orang pejalan kaki dalam rombongan Husain ra.. Ketika 
pasukan itu bertemu dengan rombongan Husaian ra., Husain ra. berkata, 
“Pilihlah dariku salah satu dari tiga hal, membiarkan aku sampai ketempat 
tujuanku atau membiarkan aku kembali ke Madinah atau membiarkanku 
membaiat Yazid bin Mu’awiyah ra.. Umar bin Sa’d menerima perkataan 
Husain itu, lalu menulis surat kepada Ubaidullah bin Ziyad perihal 
perkataan Husain tersebut. Ubaidullah bin Ziyad menulis surat, dalam 
suratnya itu ia berkata, “Aku tidak akan menerima tawaran damai dari 
Husain kecuali jika ia mau membaiatku.” Husain ra. tidak mau 
membaiatnya. Lalu pasukan di bawah pimpinan Umar bin Sa’d  itu 
menyerang rombongan Husain ra., orang-orang yang berada dalam 
rombongan Husain ra. gigih berjuang bersamanya menyambut serangan 
mereka. Di antara  mereka ada tujuh belas  pemuda dari keluarga Husain 
ra.. Akhirnya Husain ra. mati terbunuh. Ia dibunuh oleh Sanan bin Anas 
An-Nakha’i dibantu oleh Khauli bin Yazid Al-Ashbahi. Pembunuhan 
terhadap Husain ra. itu terjadi pada hari ‘asyura (tanggal sepuluh 
Muharram) tahun 61 H. Semoga Allah SWT meridhai Husain dan 
menjadikannya ridha kepada-Nya.183 

                                                      
183 Lihat berbagai sumber yang disebutkan di dalam riwayat hidupnya dan Al-Bidayah wan Nihayah 

8/186, Al-Futuh karya Ibnu A'tsam 5/91 dan yang lainnya. 
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67. Nubuat Rasulullah SAW Tentang Keadaan Zaid Bin 
Arqam Ra. 

 صلى اهللا عليه النَّبِي أَنَّ أَبِْيها عْن أَْرقَْم ْبنِ زْيِد بِْنِت أَنِْيسةَ عْن حمادةَ عْن
 ِمْن علَْيك لَْيس: قَالَ بِِه كَانَ مرضٍ ِمْن يُعْوُدُه أَْرقَْم اْبنِ زْيِد علَى دخلَوسلم 
ِضكرذَا مأٌْس هلَِكْن بو ُعمِّْر إِذَا كَْيفْعِدي ت؟ بْيتمِسُب إِذَنْ: قَالَ فَعأَْحت 
 ِحسابٍ بِغْيرِ الْجنَّةَ تْدُخلُ إِذَنْ: قَالَ وأَْصبُِر

Thabrani meriwayatkan dalam Al-Mu’jam al-Kabiirnya, ia berkata, 
“Musa bin Harun dan Ibrahim bin Hasyim Al-Baghawi menyampaikan 
kepada kami, mereka berkata, ‘Umayah bin Bustam menyampaikan kepada 
kami, ia berkata, ‘Mu’tamir bin Sulaiman menyampaikan kepada kami, ia 
berkata, ‘Nabatah binti Barir menyampaikan kepada kami dari Hamadah 
dari Anisah binti Zaid bin Arqam dari ayahnya (yaitu Zaid bin Arqam) 
bahwa pada suatu saat Nabi datang menjenguk Zaid bin Arqam yang 
sedang sakit. Beliau bersabda, ‘Penyakit yang engkau derita ini tidak akan 
membahayakan dirimu. Tetapi bagaimana jika engkau masih diberi umur 
yang panjang setelah aku wafat lalu matamu menjadi buta?’ Zaid bin 
Arqam menjawab, ‘Aku akan mengaharapkan pahala dari Allah SWT dan 
bersabar (atas cobaan itu).’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Jika demikian, 
engkau akan masuk surga tanpa dihisab.’” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sayidina Zaid184 bin Arqam ra.. Hadits ini 
diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh dua orang sahabat, yaitu Zaid bin 
Arqam ra. sendiri dan Anas bin Malik ra. Hadits Zaid bin Arqam 
diriwayatkan oleh Thabrani 5/211 (hadits 5126) dengan redaksinya. 
Dalam Majma’ az-Zawaa-id 2/309, Al-Haitsami berkata, “Saya tidak 
mendapatkan ulama hadits yang menyebutkan nama Nabatah binti Barir 
bin Hamad.” Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya 4/375 
dengan berbagai redaksi yang tidak sama. Dalam sanadnya terdapat Yunus 
bin Abu Ishak, ia adalah perawi yang sangat jujur yang sedikit melakukan 
kekeliruan.185 Para perawi selain Yunus bin Abu Ishak adalah para perawi 
yang tsiqah (terpercaya). Juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Dalaa-il 
an-Nubuwwah 6/479 dengan redaksinya, dalam sanadnya terdapat 

                                                      
184 Beliau adalah sahabat besar Zaid bin Arqam bin Zaid bin Qais Abu Umar Al-Anshari Al-Khazraji. 

Pada saat terjadi perang Uhud, dia masih anak-anak. Peperangan yang pertama kali diikutinya 
adalah perang Khandaq. Beliau perang bersama Rasulullah sebanyak 17 peperangan. Beliau menjadi 
yatim dan di bawah pengawasan Abdullah bin Rawwahah ra. Beliau pergi bersama Abdullah bin 
Rawwahah ke Mu'tah. Beliau mempunyai kisah berkenaan dengan turunnya surat Al-Munafiqiin. 
Beliau ikut serta dalam peperangan Sifin di pihak Ali ra. Beliau tinggal di Kufah dan wafat di sana 
pada tahun 68 H, semoga Allah meridhainya. (Al-Isti’ab 2/536, Usudul Ghabah 2/219 dan Al-
Ishabah 3/21) 

185 Taqriib at-Tahdziib 2/384 
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Nabatah binti Barir yang mengenai dirinya Al-Haitsami berkomentar, “Saya 
tidak mendapatkan ulama hadits yang menyebutkan namanya.” 186 

Derajat Hadits 

Hadits ini adalah hadits hasan. Para perawi yang terdapat dalam sanad 
Ahmad187 adalah para perawi yang tsiqah kecuali Yunus bin Abu Ishak, ia 
adalah perawi yang sangat jujur. 188 

Terbuktinya Nubuat 

Sabda Rasulullah SAW telah terbukti menjadi kenyataan, pada akhir 
usianya, mata Zaid bin Arqam ra. menjadi buta.189  

68. Nubuat Rasulullah SAW Bahwa Muhammad Bin 
Maslamah Tidak Akan Terkena Bahaya Fitnah 

قَالَ ُحذَْيفَةُ ما أَحٌد ِمْن النَّاسِ ُتْدرِكُُه الِْفْتنةُ إِلَّا أَنا أَخافُها : عْن ُمحمَّد قَالَ
 لَّمسلَْيِه ولَّى اللَُّه عُسولَ اللَِّه صِمْعُت رةَ فَإِنِّي سْسلَممَُّد ْبُن ملَْيِه إِلَّا ُمحع

  لَا تُضرُّك الِْفْتنةُيقُولُ

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Mushannaf-nya, ia berkata, 
“Yazid bin Harun menyampaikan kepada kami, ia berkata, ‘Hisyam 
mengabarkan kepada kami dari Muhammad, ia berkata, ‘Hudzaifah 
berkata, ‘Ketika fitnah190 terjadi aku khawatir semua orang terkena bahaya 
fitnah tersebut kecuali Muhammad bin Maslamah, karena aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda (kepada Muhammad bin Maslamah), ‘Fitnah 
tidak akan membahayakan dirimu.’” 

                                                      
186 Majma’ az-Zawaa-id 2/309. 
187 Berikut ini sanad hadits riwayat Imam Ahmad, "Hajjaj telah menyampaikan kepada kami dari Yunus 

bin Abu Ishaq dan Ismail dari Umar, dia berkata, "Yunus bin Abu Ishaq telah menyampaikan kepada 
kami dari Abu Ishaq dari Zaid bin Arqam ra. 

188 Miizaan al-I’tidaal 4/482 dan Taqriib at-Tahdziib 2/384. 
189 Lihat Dalail An-Nubuwwah karya Baihaqi 6/479 
190 Fitnah yang dimaksud dalam hadits ini adalah keguncangan dan perselisihan yang terjadi antara 

kaum muslimin. (Penerjemah).     
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Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan Muhammad191 bin Maslamah ra., 
diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh Hudzaifah ra.. Diriwayatkan oleh 
Abu Dawud dalam Sunan-nya, dalam Kitaab as-Sunnah 13 – Bab Maa 
yadullu ‘alaa tark al-kalaam fii al-fitnah 5/49 (hadits 4663) dengan 
redaksinya sendiri. Abu Dawud tidak mengomentari sanad hadits itu, 
demikian juga Al-Mundziri. Mukhtashar Sunan Abii Daawuud 7/38. Juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya 15/50 (hadits 
19085) dengan redaksinya. Juga diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-
Mustadrak 3/433 dengan redaksi yang berbeda. Hakim berkata, “Sanad 
hadits ini adalah shahih.” Adz-Dzahabi sependapat dengannya.  Juga 
diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Dalaa-il an-Nubuwwah 6/407 dengan 
redaksi yang berbeda. 

Derajat Hadits 

Hadits ini adalah hadits shahih, dinilai shahih oleh Hakim dan Adz-
Dzahabi. 

Terbuktinya Nubuat 

Rasulullah SAW benar, sayidina Muhammad bin Maslamah ra. selamat 
dari bahaya fitnah. Karena (pada saat terjadinya fitnah) ia menjauhkan diri 
dari fitnah itu dan melemparkan pedangnya lalu menggantinya dengan 
sebatang kayu. Ia pergi ke Ribdzah dan tinggal di sana. Kemudian ia 
kembali ke Madinah al-Munawwarah dan menjauhkan diri dari fitnah 
sampai Allah SWT mencabut ruhnya pada tahun 43 H. Semoga Allah SWT 
meridhainya dan menjadikannya ridha kepada-Nya.192 

69. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Ketaatan Bangsa 
Romawi Kepada Juz’i Bin Suhail r.a. 

 الرُّْوُم وبِها الشَّاُم يْستِطْيُع مْن اهللا رُسْولَ يا: قُلُْت: قَالَ حوَّالَةَ ْبنِ اِهللا عْبِد عْن
 ِمْنُهْم الِْعصابةُ تكُْونَ حتَّى هاِفْي اُهللا لَيْستْخِلفَنَّكُُم واِهللا :فَقَالَ الْقُُرْوِن؟ ذَاُت

                                                      
191 Dia adalah seorang sahabat besar, Abu Abdurrahman Muhammad bin Maslamah bin Khalid bin 'Adi 

An-Anshari Al-Aus. Beliau mengikuti semua perang yang diikuti oleh Rasulullah. Mereka adalah 
salah seorang yang membunuh Ka'ab bin Al-Asyraf. Rasulullah memintanya menjadi pengganti 
beliau memimpin di Madinah pada sebagian peperangan (menjadi pengganti Rasulullah, menjadi 
pemimpin di Madinah termasuk dinilai ikut berperang, pentj). Pada masa pemerintahan Umar, beliau 
termasuk salah seorang 'amil. Beliau termasuk orang yang menjauhi fitnah. Beliau tidak ikut perang 
Jamal dan Sifin. Bahkan beliau hanya membawa pedang dari ranting. Beliau pindah ke Rabdzah dan 
tinggal dalam waktu yang cukup lama di sana. Kemudian pulang ke Madinah dan wafat disana. 
Beliau wafat pada bulan Shafar 43 H, pada usia 77 th, semoga Allah meridhainya. ( Ath-Thabaqaat 
karya Ibnu Sa'ad 3/443, Al-Isti’ab 3/1377, Usudul Ghabah 4/330, Sair ‘Alam An-Nubala 2/369 dan 
Al-Ishabah 6/63)  

192 Lihat berbagai referensi yang disebutkan dalam riwayat hidupnya 
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 ما الْمْحلُْوُق ِمْنكُْم اَْألْسوِد الرَُّجلِ علَى ِقياًما أَقْفَاُؤُهْم الُْمحلَّقَةُ قَِمُصُهْم الْبِْيُض
 فَعلُْوا يأُْمُرُهْم

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Dalail An-
Nubuwwah, dia berkata, "Abu Umar bin Hamdan telah menyampaikan 
kepada kami, dia berkata, "Al-Hasan bin Sufyan telah menyampaikan 
kepada kami, dia berkata, "Hisyam bin Amaar telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, "Yahya bin Hamzah telah menyampaikan kepada kami, 
dia berkata, "Nashar bin Alqamah telah menyampaikan kepada saya dari 
Jubair bin Nufair dari Abdullah bin Hawwalah, dia berkata, "Saya bertanya, 
"Ya Rasulullah, siapa yang dapat menguasai Syam, padahal berabad-abad 
Syam dikuasai oleh bangsa Romawi? Beliau menjawab, "Demi Allah, Allah 
akan memberikan kalian kekuasaan di Syam bahkan sekelompok orang dari 
mereka -baju mereka putih serta rambut mereka dicukur hingga ke 
tengkuk- berjalan mengawal seorang pria berkulit hitam dari kalangan 
kalian. Apa yang dia perintahkan, mereka mentaatinya." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sahabat Rasulullah saw, Juz'i bin Suhail ra.. 
Hadits diriwayatkan dari Rasulullah melalui Abdullah bin Hawwalah ra. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam Misykal Al-Aatsar 
2/36 dengan lafadz hadits yang mirip dalam sebuah hadits yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Dalail An-
Nubuwwah 2/547 (Hadits no. 478) dengan lafadz hadits di atas, dalam 
hadits yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ya'kub bin Sufyan Al-Quswa di dalam 
Al-Ma'rifah wat Tarikh 2/289 dengan lafadz hadits yang mirip di dalam 
sebuah hadits yang panjang. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih. Perawi sanad Ath-
Thahawi adalah para perawi yang dapat dipercaya (tsiqaat), kecuali 
Hisyam bin Amaar. Dia merupakan perawi yang jujur. Imam Bukhari 
meriwayatkan hadits yang melalui perawi Hisyam bin Amaar. (Taqriib At-
Tahdziib 2/320). Hadits yang diriwayatkan oleh perawi Hisyam bin Amar 
diperkuat (mutaba'ah) hadits yang diriwayatkan melalui perawi Abdullah 
bin Yusuf. Dia merupakan perawi yang tsiqah yang kuat (Taqriib At-
Tahdziib 1/463). Hadits penguat (mutaba'ah) ini diriwayatkan oleh Al-
Fasawi di dalam Al-Ma'rifah wat Tarikh 2/289 dan Baihaqi di dalam Dalail 
An-Nubuwwah 6/227. 
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Terbuktinya Nubuat 

Berita di atas yang disampaikan oleh Rasulullah sudah terbukti. Allah 
memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin di daerah Syam dan 
menjadikan bangsa Romawi tunduk kepada kaum muslimin. Sampai-
sampai sekelompok orang penduduk Romawi tunduk kepada Juz’I bin 
Suhail ra.. Dia adalah orang berkulit hitam dan bertubuh pendek. Jika Juz’I 
memberi perintah kepada sekelompok orang Romawi ini, niscaya mereka 
mematuhinya. 

 Abdurrahman bin Jubair bin Nufair ra. berkata, “Para sahabat 
Rasulullah mengetahui orang yang dimaksud di dalam hadits di atas. Dia 
adalah Juz’I bin Suhail As-Silmi. Pada masa itu dia memimpin orang-orang 
asing. Maka jika mereka berangkat ke masjid, orang-orang 
memperhatikannya dan orang-orang yang berada di sekeliling 
mengawalnya. Para sahabat merasa takjub dengan penjelasan Rasulullah 
tentang Juz’I dan sekelompok orang Romawi.193”  

70. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Qais Bin Kharsyah 
Yang Tidak Dapat Dicelakai Oleh Manusia 

 ْبن قَْيس إِنَّ: شْيئًا ذَكَر أَنْ بْعد قَالَ الثَّقَِفي زِياد أَبِي ْبنِ يزِْيِد ْبنِ ُمحمَِّد عْن
 اِهللا ِمن جاَء ما علَى أُبايُِعك فَقَالَى اهللا عليه وسلم لَّ صالنَّبِي علَى قَدم خْرشةَ
 يُمدَّ أَنْ عسى قَْيُس يا:  صلى اهللا عليه وسلميالنَّبِ فَقَالَ بِالْحقِّ أَقُْولَ أَنْ وعلَى
أَنْ الدَّْهُر بِك ِلْيكْعِدي يْن بِطْيُع الَ مْستقُْولَ أَنْ تقِّ تُهْم بِالْحعقَْيُس قَالَ ,م 
يه  صلى اهللا علاهللا رُسْولُ فَقَالَ بِِه لَك وفَْيُت إِالَّ شْيٍء علَى أُبايُِعك الَ واِهللا
 ُعبْيِد واْبنِِه ُسفْيان أَبِي ْبن زِياد ُيِعْيُب قَْيُس وكَانَ بشٌر، يُضرُّك الَ إِذًا: وسلم
 وعلَى اِهللا علَى تفْترِى الَِّذي أَْنت إِلَْيِه فَأَْرسلَ اهللا ُعبْيِد ذَِلك فَبلَغَ زِياد ْبنِ اِهللا

 رُسْوِلِه وعلَى اِهللا علَى يفْترِى بِمْن أَْخبْرُتك ِشئْت إِنْ ولَِكْن الَ قَالَ رُسْوِلِه؟
 وأَُبْوك أَْنت: قَالَ ذَاك؟ ومْن: قَالَ رُسْوِلِه وُسنَّةَ اِهللا بِِكتابِ الْعملَ ترك مْن

 صلى اهللا عليه اهللا رُسْولِ علَى افْترْيُت الَِّذي وما: قَْيُس قَالَ .كُما أَمر والَِّذي
وْزُعُم قَالَم لَّسلَْن أَنَُّه ت ُضرُّكٌر يشْم: قَالَ بعْعلَُمنَّ: قَالَ نلَت ْومالْي قَْد أنَّك 

اِحبِ ائُْتْونِي كَذَّْبتذَابِ بِصذَابِ الْعبِالْعالَ: قَالَ وقَْيُس فَم ِعْند ذَِلك اتفَم 
                                                      

1Dalail An-Nubuwwah, karya Baihaqi 2/327 
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Hadits ini diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam Dalail An-Nubuwwah, 
dia berkata, "Abu Abdullah Al-Hafidz telah mengabarkan kepada kami, dia 
berkata, "Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Hatim Az-Zahid telah 
mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Al-Fadhl bin Muhammad Al-
Baihaqi telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Abu Shalih –dia 
adalah Abdullah bin Shalih telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Harmalah bin Imran telah menyampaikan kepada saya dari Yazid bin Abu 
Habib bahwa dia mendengar hadits ini dari Muhammad bin Yazid bin Abu 
Ziyad Ats-Tsaqfi, dia berkata setelah menyebut sesuatu, "Qais bin Karsyah 
menghampiri Nabi saw dan berkata, "Saya membai'atmu untuk 
menjalankan segala yang berasal dari Allah dan akan selalu berkata benar." 
Nabi saw berkata, "Semoga engkau berumur panjang dan bertemu dengan 
orang-orang yang engkau tidak dapat berkata benar terhadap mereka." 
Qais berkata, "Demi Allah, saya tidak akan memba'atmu untuk 
melaksanakan sesuatu kecuali saya akan memenuhinya." Rasulullah 
menjawab, "Jika demikian, tidak ada seorang manusiapun yang dapat 
mencelakaimu." Pada suatu ketika Qais mengkritik Ziyad bin Abu Sufyan 
dan anaknya Ubaidillah bin Ziyad. Berita tentang kritikan ini sampai di 
telinga Ubaidillah. Kemudian Ubaidillah mengirim surat kepada Qais dan 
berkata, "Engkau adalah pendusta yang mengatas namakan Allah dan 
rasul-Nya." Qais menjawabnya, "Tidak, namun jika engkau ingin tahu, 
maka akan saya jelaskan siapa yang  berdusta atas nama Allah dan Rasul-
Nya, yaitu orang yang tidak berbuat berdasarkan Kitabulllah dan sunnah 
Rasul-Nya." Ubaidillah bertanya, "Siapa mereka itu?" (Dengan lantang), 
Qais menjawab, "Kamu dan ayahmu serta orang yang memerintahkan 
kalian berdua." Qais kembali berkata, "Saya tidak berdusta atas nama 
Rasulullah SAW" Ubaidillah berkata, "Engkau menyangka tidak ada orang 
yang dapat mencelakaimu." Qais menjawab, "Memang benar, ketahuilah, 
hari ini engkau akan tahu bahwa dirimu adalah pendusta. Datangkanlah 
orang yang dapat menyiksaku. Ketika penyiksa itu datang, Ubaidillah 
berkata, "Pada saat itu, Qais tidak bergeming, kemudian dia wafat sebelum 
disiksa." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sahabat Qais bin Kharsyah. Hadits ini 
diriwayatkan melalui Muhammad bin Yazid Ats-Tsaqfi dari Rasulullah 
SAW. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam Dalail An-Nubuwwah 
6/476 dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 
18/345 (Hadits no. 878) dengan lafadz hadits yang mirip.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Al-
Isti'ab 3/1287 dengan lafadz hadits yang mirip. 
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Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits dha'if (lemah), karena adanya 
sanad yang terputus. Muhammad bin Abu Ziyad adalah perawi hadits dan 
dia bukan sahabat Rasulullah. Mayoritas gurunya adalah kalangan tabi'in. 
Berdasarkan hal ini, maka diantara dirinya dan Rasulullah, paling tidak ada 
dua orang perawi. (Mizan Al-’Itidal 4/67, Khulashah Tadzhiib At-Tahdziib 
2/47, Tahdziib Al-Kamal 3/1290) 

Terbuktinya Nubuat 

Peristiwa ini merupakan salah satu tanda kenabian Rasulullah. Terjadi 
seperti yang diberitakan oleh Rasulullah. Beliau saw mengabarkan bahwa 
tidak ada orang yang dapat mencelakai Qais. Ubaidillah bin Ziyad tidak 
mampu untuk mencelakainya, walaupun dia memiliki kekuasaan dan 
algojo. 

71. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Sejumlah Sahabat 
Beliau Yang Syahid 

عْن أَبِي ُهرْيرةَ أَنَّ رُسولَ اللَِّه صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم كَانَ علَى ِحراٍء ُهو وأَُبو 
بكْرٍ وُعمُر وُعثْمانُ وعِليٌّ وطَلْحةُ والزُّبْيُر فَتحرَّكَْت الصَّْخرةُ فَقَالَ رُسولُ اللَِّه 

لَّمسلَْيِه ولَّى اللَُّه عهِيٌدصبِيٌّ أَْو ِصدِّيٌق أَْو شإِلَّا ن لَْيكا عأْ فَماْهد  

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Qutaibah bin Sa'id telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Abdul 
Aziz (yaitu Ibnu Muhammad) telah menyampaikan kepada kami dari 
Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah berada di 
Hira194. Pada saat itu beliau bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 
Thalhah, Zubair, tiba-tiba gunung itu bergetar. Rasulullah berkata, 
"Tenanglah, di atasmu ini hanya ada seorang nabi, shiddieq dan orang-
orang yang syahid.” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sekelompok orang sahabat Rasulullah SAW 
Mereka adalah Abu Bakar ra., Umar ra., Utsman ra., Ali ra., Thalhah ra., 
dan Zubair ra.. Hadits ini diriwayatkan melalui sejumlah orang sahabat, 
mereka adalah Abu Hurairah ra., Sa'id bin Zaid ra., Utsman ra., Buraidah 
ra., Abdullah bin Abbas ra. dan Abdullah bin Sa'ad bin Ubay Sarah ra.. 

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh 
Muslim di dalam Shahiih-nya, Kitab Fadhail Ash-Shahabah 6 – Bab min 

                                                      
194 Nama salah satu gunung yang terkenal di Mekkah (An-Nihayah 1/376) 
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Fadhail Thalhah ra. dan Zubair ra. 4/1880 (Hadits no. 2417) dengan 
lafadz hadits di atas. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, dalam 
Kitabul Manaqib 19 – Bab Manaqib Utsman bin Affan ra. 5/624 (Hadits n. 
3696) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 2/419 
dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Sa'id bin Zaid ra. diriwayatkan oleh Abu 
Dawud di dalam Sunannnya, di dalam Kitabus Sunnah 9 – Bab fil Khulafaa 
5/37 (Hadits no. 4648) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, dalam 
Kitabul Manaqib 28 – bab Manaqib Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail ra. 
5/651 (Hadits no. 3757) dengan lafadz hadits yang mirip dengan sedikit 
tambahan lafadz. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Muqaddimah 
Sunan-nya Bab Fadhail Al-Asyrah ra. 1/48 (Hadits no. 134) dengan lafadz 
hadits yang mirip dengan sedikit tambahan lafadz.     

Adapun hadits yang melalui Utsman bin Affan ra. diriwayatkan oleh 
Tirmidzi di dalam Sunan-nya di dalam kitab Al-Manaqib 19 – Bab Manaqib 
Utsman bin Affan ra 5/625 (Hadits no. 3699) dengan lafadz hadits yang 
mirip di dalam sebuah hadits yang panjang.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 1/59 
dengan lafadz hadits yang mirip di dalam sebuah hadits yang panjang.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu 'Ashim di dalam As-Sunnah 
2/622 (Hadits no. 1447) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Buraidah ra. diriwayatkan oleh Ahmad di 
dalam Musnad-nya 5/346 dengan lafadz hadits yang mirip.    

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu 'Ashim di dalam As-Sunnah 
2/622 (Hadits no. 1443) dengan lafadz hadits yang mirip dengan 
disebutkan hanya tiga kali saja.  

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Abbas ra. diriwayatkan oleh 
Thabrani di dalam Al-Kabir 11/259 (Hadits no. 11671) dengan lafadz 
hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu 'Ashim di dalam As-Sunnah 
2/622 (Hadits no. 1446) dengan lafadz hadits yang mirip dengan sedikit 
tambahan lafadz. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Sa'ad bin Ubai Sarah ra. 
diriwayatkan oleh Ibnu Abu 'Ashim di dalam As-Sunnah 2/622 (Hadits no. 
1445) dengan lafadz hadits yang mirip, hanya saja di dalam hadits itu, 
tidak disebutkan sahabat yang bernama Thalhah. 
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Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih. Hadits ini diriwayatkan 
oleh Imam Muslim di dalam Shahiih-nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Semua yang diberitakan Nabi saw telah terjadi. yaitu sejumlah sahabat 
nabi saw memperoleh syahid. Yang dimaksud dengan kata nabi adalah 
beliau sendiri. Sedangkan yang dimaksud Ash-Shiddieq adalah Abu Bakar. 
Sedangkan yang dimaksud dengan Asy-Syahid adalah selaini mereka 
berdua. Yaitu, Umar ra., Utsman ra., Ali ra., Thalhah ra. dan Zubair ra.. 
Mereka semua memperoleh syahid seperti yang diberitakan Nabi SAW 

Imam Nawawi berkata, "Hadits ini membuktikan kemukjizatan 
Rasulullah SAW Yaitu berita tentang para sahabat yang memperoleh 
syahid. Mereka semua memperoleh syahid kecuali Nabi saw dan Abu 
Bakar. Umar, Utsman, Ali, Thalhah dan Zubair memperoleh syahid. Umar, 
Utsman dan Ali memperoleh syahid, lantaran dibunuh secara dzalim. 
Zubair dibunuh di Lembah As-Siba' dekat dengan Bashrah, ketika 
berangkat pulang usai berperang. Demikian pula dengan Thalhah, beliau 
memisahkan diri ketika berangkat pulang usai berperang. Pada saat itulah 
sebuh anak panah mengenai tubuhnya. Telah disepakati bahwa mereka 
yang dibunuh secara dzalim masuk kategori syahid. Hanya saja yang 
dimaksud syahid disini adalah syahid akhirat. Mereka memperoleh 
ganjaran syahid, namun mereka tetap dimandikan dan dishalatkan.195" 

Perhatian 

Ketika gunung Hira bergetar, Rasulullah saw berkata, "Tenanglah! Di 
atasmu hanya ada seorang nabi, shiddieq dan orang syahid." Gunung Hira 
ini terletak di Mekkah. Ketika Rasulullah berada di Madinah, ada juga 
peristiwa yang mirip seperti ketika berada di gunung Hira, Mekkah. Pada 
saat itu, beliau hanya bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman saja. Beliau 
berada di atas gunung Uhud. Diriwayatkan pada saat itu, gunung Uhud 
juga bergetar. Hadits ini diriwayatkan melalui dua orang sahabat, mereka 
adalah Anas bin Malik ra. dan Sahl bin Sa'ad ra.. 

Adapun hadits yang melalui Anas bin Malik diriwayatkan oleh Bukhari 
di dalam Shahiih-nya 7/22 (Hadits no. 3675) dan 7/42 (Hadits no. 3686) 
serta 7/53 (Hadits no. 3699). Selain itu juga diriwayatkan oleh Abu Dawud 
di dalam Sunan-nya 5/40 (Hadits no. 4615). Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya 5/6240 (Hadits no. 3697). Hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shahiih-nya sebagaimana 
terdapat di dalam Ihsan 9/7 (Hadits no. 6826) dan 9/28 (Hadits no. 6869), 
diriwayatkan oleh Al-Khatib di dalam Tarikhnya 5/365 dan juga 
diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam Dalail An-Nubuwwah 6/350. 

                                                      
195 Syarah Nawawi untuk kitab shahih Muslim 15/190  
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Adapun hadits yang melalui Sahl ra. diriwayatkan oleh Ahmad 5/331, 
Ibnu Hibban di dalam Shahiih-nya sebagaimana terdapat di dalam Al-Ihsan 
8/133 (Hadits no. 6458). 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu 'Ashim di dalam As-Sunnah 
2/594 (Hadits no. 1305), diriwayatkan pula oleh Daruquthni di dalam 
Sunan-nya 4/196.  

72. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Abdullah Bin Bisr 
r.a. yang Berusia Panjang 

 قَالَ وسلم وآله عليه اهللا صلى النَّبِي أَنَّ عنه اهللا رِضي بِْسر اِهللا بِْن عْبِد عْن
 فَقَالَ ثُْؤلُْولٌ وْجهِِه ِفي وكَانَ ِمائَةَِ سنة فَعاش: قَالَ قَْرًنا الُْغالَُم هذَا يِعْيُش: لَُه
 حتَّى ذَهب يُمْت فَلَْم ْجهِِهو ِمْن الثُّْؤلُْولُ يذْهُب حىتَّ هذَا يُمْوُت الَ

Hadits ini diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak, dia 
berkata, "Al-Husain bin Al-Hasan telah mengabarkan kepada kami, dia 
berkata, "Abu Hatim telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Dawud bin Rasyid telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Syuraih 
bin Nu'man telah menyampaikan kepada kami dari Ibrahim bin 
Muhammad bin Ziyad Al-Hani dari ayahnya dari Abdullah bin Bisr bahwa 
Nabi saw berkata padanya, "Anak ini akan hidup selama seabad (Qarn)196. 
Seorang perawi berkata, "Dia hidup selama 100 th. Di wajah terdapat 
Tsu'lul (semacam biji-bijian). Dia tidak wafat hingga Tsu'lul (semacam biji-
bijian) itu hilang dari wajahnya."  

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah 
bin Bisr. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Sunan-nya 4/189 
dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Tarikh Al-Kabir 
1/323 dengan lafadz hadits di atas secara ringkas.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazaar di dalam Musnad-nya 
sebagaimana terdapat di dalam Kasyf Al-Astaar 3/280 (Hadits no. 2747) 
dengan lafadz hadits yang berbeda diriwayatkan secara ringkas. 

Derajat Hadits  

Hadits dengan seluruh sanadnya ini dikategorikan sebagai hadits 
shahih. hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Haisyami. 

 
                                                      

196 Qarn adalah ukuran standar dari usia penduduk di setiap zaman. Ada yang mengatakan 40 tahun, 
ada yang mengatakan 80 th, adapula yang mengatakan 100 tahun. 
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Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW, Abdullah bin Bisr hidup 
selama satu abad (Qarn). Abdullah wafat pada tahun 88 H atau 99 H. Di 
wajahnya terdapat semacam biji-bijian (tsu'lul). Tsu'lul itu hilang 
menjelang dia wafat. 

73. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Syahidnya Arab 
Badui Sebelum Kantong Minumannya Sobek 

 أَتى أَْعربِيا رُجالً أَنَّ الضَّبِّي كَِدْيرِ أَْخبرنِي: قَالَ إِْسحاق أَبِي عْن مْعمر عْن
لٍ أَْخبِْرنِي: فَقَالَ صلى اهللا عليه وسلم النَّبِيمُيقَرُِّبنِي بِع نَِّة ِمناِعُدنِي الْجُيبو 
ا: وسلم صلى اهللا عليه النَّبِيُّ فَقَالَ النَّارِ؟ ِمن؟ أَْوُهماكلَتْم قَالَ أْعمعقَالَ ن :
 ساعة كُلَّ الْعْدلَ أَقُْولَ أَنْ أَْستِطْيُع ما واِهللا: الْفَْضلَ قاَلَ وُتْعِطي الْعْدلَ تقُْولُ
: قَالَ السَّالَم وُتفِْشي الطَّعام فَُتطِْعُم: قَالَ ,ماِلي فَْضلَ أُْعِطي أَنْ أَْستِطْيُع وما
 ِمْن بِعْيرٍ إِلَى فَاْنظُْر: قَالَ نعْم :قَالَ إِبِلٌ؟ لَك فَهلْ: قَالَ شِدْيدةٌ، أَْيًضا هِذِه
قَاٌء إِبِِلكسأَْهلِ إِلَى اْنظُْر ثُمَّ و ْيتُبْونَ الَ بْشراَء يا إِالَّ الْمفَاْسِقهِْم غَب لَّكفَلَع 
 فَاْنطَلَق: قاَلََ الْجنَّةُ لَك تجُِب حىتَّ سقَاُؤك يْنخرُِق والَ بِعْيرِك ُيْهِلك الَ أَنْ

 شهِْيًدا قُِتلَ حىتَّ بِعْيُرُه هلَك والَ سقَاُؤُه اْنخرق فَماَ ُيكَبُِّر اْالَْعربِيُّ

Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazaq di dalam Mushannaf-nya, dia 
berkata, "Dari Ma'mar dari Abu Ishaq, dia berkata, "Kadir Adh-Dhabi telah 
mengabarkan kepada saya bahwa seorang pria Arab Badui datang 
menemui Rasulullah dan berkata, "(Ya Rasulullah) beritahu saya tentang 
suatu amalan yang dapat mendekatkan diri ke surga serta menjauhkan dari 
api neraka." Nabi saw bertanya, "Apakah engkau akan melakukan dua 
jenis?" Arab Badui itu menjawab, "Benar." Rasul bersabda, "Berkatalah adil 
dan berikanlah kelebihan yang engkau miliki." Arab Badui itu kembali 
berkata, "Demi Allah! saya tidak dapat berkata adil setiap saat dan tidak 
pula mampu untuk memberikan kelebihan harta yang kumiliki." Rasulullah 
kembali menyarankan, "(Jika demikian) engkau memberi makan dan 
menebarkan salam." Kembali si Arab Badui berkata, "Yang ini juga berat." 
Rasulullah bertanya, "Apakah engkau memiliki seekor unta?" Arab Badui 
itu menjawab, "Punya." Rasulullah bersabda, "Perhatikanlah anak untamu 
dan berilah minum. Kemudian perhatikan keluargamu. Janganlah mereka 
minum kecuali setelah anak untamu minum. Setelah itu berilah mereka 
minum. Semoga dengan demikian, anak untamu tidak akan mati dan 
kantong airmu tidak akan sobek hingga engkau memperoleh surga." Dia 
(perawi) berkata, "Arab Badui segera berangkat dan bertakbir. Kantong air 
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itu tidak sobek dan anak untanya juga tidak mati hingga Arab Badui itu 
memperoleh syahid." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah melalui Kadir Adh-Dhabi ra. 
dan Abdullah bin Abbas ra. 

Adapun hadits yang melalui Kadir Adh-Dhabi diriwayatkan oleh 
Abdurrazaq di Mushannaf 10/456 (Hadits no. 19691) dengan lafadz 
hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam Shahiih-
nya 4/125 (Hadits no. 2503) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam Musnad-nya 
halaman 194 (Hadits no. 1361) dengan lafadz hadits yang mirip.  

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Abbas ra. diriwayatkan oleh 
Thabrani di dalam Al-Kabir 12/104 (Hadits no. 12605) dengan lafadz 
hadits yang berbeda. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits hasan. Hadits ini memiliki dua 
jalur sanad, yaitu jalur sanad yang melalui Kadir Adh-Dhabi ra. dan 
melalui Abdullah bin Abbas ra. 

Di dalam sanad Kadir Adh-Dhabi terdapat dua illat (permasalahan, 
pentj). Yang pertama, di dalam sanad ini terdapat seorang perawi yang 
bernama Abu Ishaq. Abu Ishaq merupakan perawi mudallis (penipu). Yang 
kedua, hadits ini dikategorikan sebagai hadits mursal. Karena Kadir Adh-
Dhabi adalah seorang tabi'in dan tidak ada keterangan yang menetapkan 
bahwa dia termasuk dari kalangan sahabat Rasulullah. Akan tetapi, 
terdapat penjelasan bahwa Abu Ishaq benar-benar mendengar hadits dari 
gurunya, Kadir di dalam riwayat Abu Dawud Ath-Thayalisi dan di dalam 
riwayat lainnya. Sehingga permasalahan (illat) yang pertama telah usai. 
Tinggal illat yang kedua. 

Imam Mundziri –semoga Allah memberinya rahmat- berkata, "Abu 
Ishaq mendengar hadits ini dari Kadir. Namun hadits ini dikategorikan 
sebagai hadits mursal. Ibnu Khuzaimah menyangka bahwa Kadir adalah 
termasuk dari kalangan sahabat, sehingga beliau memasukkan hadits yang 
diriwayatkan melalui Kadir sebagai hadits shahih. Padahal dia adalah 
seorang tabi'in syi'ah. Perawi ini masih dipertanyakan oleh Bukhari dan 
Nasaa'i. Abu Hatim dan yang lainnya memasukkan perawi Kadir sebagai 
perawi dari kalangan sahabat. Namun tidak benar, Wallahu 'alam. (At-
Targhib wat Tarhib 2/71). 

Sedangkan sanad yang melalui perawi Ibnu Abbas ra. Semua perawi 
yang terdapat di dalam sanad ini adalah para perawi yang dapat dipercaya 
(tsiqah), kecuali perawi Yahya bin Abdul Hamid Al-Hamani. Para ulama 
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berbeda pendapat dalam menempatkan perawi ini sebagai perawi yang 
dapat dipercaya (tsiqah) atau menempatkan perawi ini sebagai perawi yang 
lemah (dha'if). Ibnu Mu'in dan yang lainnya menempatkan perawi ini 
sebagai perawi yang dapat dipercaya (tsiqah). An-Nasaa’i menempatkan 
perawi sebagai perawi yang lemah (dha'if). Imam Ahmad berkata, "Dia 
adalah perawi yang jelas-jelas berdusta." Dzahabi berkata, "Dia merupakan 
perawi syi'ah yang amat dibenci." Bukhari berkata, "Imam Ahmad dan Ali 
membicarakan perawi ini." Ibnu Adi berkata, "Perawi ini terdapat di dalam 
Musnad yang baik. Saya tidak melihat sedikitpun sesuatu yang mungkar di 
dalam Musnad-nya. Saya berharap perawi ini tidak bermasalah." 

Ibnu Hajar berkata, "Dia merupakan perawi hafidz. Hanya saja mereka 
menuduh perawi ini sebagai pencuri hadits (sariqah Al-Hadits). (Tahdzibul 
Kamaal 3/1507, Mizan Al-’Itidal 4/392, Taqriib At-Tahdziib 2/352, 
Khulashah Tadzhiib At-Tahdziib 3/154).   

Terbuktinya Nubuat 

NubuatNabi ini telah terbukti. Arab Badui itu terbunuh menjadi syahid 
sebelum untanya mati dan kantong airnya sobek, seperti terdapat di dalam 
hadits di atas. 

74. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Murtadnya Rihal 

 يْوًما الَقَ صلى اهللا عليه وسلم اهللا رُسْولَ أَنَّ عْنُه اُهللا رِضي ُهرْيرةَ أَبِي عْن
 أَيُّها أَحِدكُْم لَضْرُس « ِعْندُه مْجِلسٍ ِفي ُعْنفُوةَ ْبن ورِحال ُهرْيرةَ وأَُبْو

 فَمضى: ُهرْيرةَ أَُبو قَالَ ،» أُُحد ِمْن أَْعظَُم الِْقيامِة يْوم النَّارِ ِفي الْمْجِلسِ
سِمْعُت  حىتَّ ُمتخوِّفًا لَها فَمازِلُْت ُعْنفُوة ْبُن حالُورِ أَنا وبقَْيُت ِلسبِْيِلهِْم الْقَْوُم

 صلى اهللا عليه وسلم اهللا رُسْولُ قَالَ ما أَنَّ وعرفُْت فَأَمْنُت رِحالُ بُِمْخرجِ
 حقٌّ

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari di dalam Tarikhnya, dia 
berkata, "Ibnu Humaid telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Salmah telah menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari 
Syaikh dari Bani Hanifah dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw 
bersabda –pada saat itu Abu Hurairah dan Rihal bin 'Anfuwah dalam satu 
majelis Rasulullah-, "Salah seorang dari kalian, wahai majlis, merasakan 
kesusahan di neraka pada hari kiamat. Kesusahan yang amat sangat, 
kesusahan yang tidak ada bandingnya." Abu Hurairah ra. berkata, "Orang-
orang telah pulang ke rumah masing-masing. Tinggal saya dan Rihal bin 
'Anfuwah. Sehingga saya terus merasakan takut hingga saya mendengar 
Rihal murtad dari Islam. Saya mengimani dan mengetahui bahwa apa yang 
diucapkan Rasulullah itu adalah benar." 



 

188 Ramalan Rasulullah – yang sudah terjadi dan yang belum terjadi ________________________________  144

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah melalui dua orang sahabat, 
mereka adalah Abu Hurairah ra. dan Rafi' bin Khudaij ra.  

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh Al-
Humaidi di dalam Musnad-nya 2/496 (Hadits no. 1177) dengan lafadz 
hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Thabari di dalam Tarikhnya 3/282 
dengan lafadz hadits di atas. 

Adapun hadits yang melalui Rafi' bin Khudaij ra. diriwayatkan oleh 
Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 4/283 (Hadits no. 4434) di dalam 
sebuah hadits yang panjang. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits dhaif. Karena di dalam sanad 
hadits Abu Hurairah ini terdapat perawi yang tidak dikenal. Selain itu, di 
dalam sanad hadits Rafi' terdapat perawi Al-Waqidi, dia merupakan perawi 
yang lemah. 

Terbuktinya Nubuat 

Rihal bin 'Anfuwah hijrah menemui Rasulullah. Dia membaca Al-
Qur'an dan menjalankan perintah agama. Dia termasuk orang yang 
khusyu', berbuat baik dan senantiasa membaca Al-Qur'an, sesuatu yang 
amat mengagumkan. Kemudian Nabi saw mengutusnya menjadi pengajar 
untuk penduduk Yamamah. Ketika Musailamah Al-Hanafi mengaku 
sebagai nabi, Rihal merupakan ujian terbesar bagi Bani Hanifah. Rihal 
mengaku bahwa dirinya telah mendengar Rasulullah bersabda, 
"Musailamah juga turut menerima risalah dengan Rasulullah." Mendengar 
pengakuan ini, Bani Hanifah mempercayainya. Kemudian Rihal turut serta 
bersama Musailamah dalam peperangan Yamamah. Dia dibunuh oleh Zaid 
bin Khathtab ra. Apa yang diucapkan telah terbukti. Beliau saw telah 
bersabda, "Salah seorang dari kalian, wahai majlis, merasakan kesusahan di 
neraka pada hari kiamat. Kesusahan yang amat sangat, kesusahan yang 
tidak ada bandingnya.197"   

75. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Karpet Keluarga 
Jabir r.a. 

عْن جابِرٍ رِضي اللَُّه عْنُه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم هلْ لَكُْم ِمْن 
أَمَّا إِنَُّه سيكُونُ لَكُْم الْأَْنماطُ فَأَنا : وأَنَّى يكُونُ لَنا الْأَْنماطُ؟ قَالَ: أَْنماط؟ قُلُْت

                                                      
197 Lihat Ath-Thabaqaat karya Ibnu Sa'ad 1/316-317, Al-Mu'talif wal Mukhtalif karya Daruquthni 

2/1062-1063, Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir 6/364-365 
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 أَخِّرِي عنِّي أَْنماطُِك فَتقُولُ أَلَْم يقُلْ النَّبِيُّ صلَّى -تُه  يْعنِي اْمرأَ- أَقُولُ لَها 
 اللَُّه علَْيِه وسلَّم إِنَّها ستكُونُ لَكُْم الْأَْنماطُ فَأَدُعها

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Amru bin Abbas telah menyampaikan kepada kami, dia berkata "Abu 
Mahdi telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Sufyan telah 
menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir 
ra dari Jabir ra., dia berkata, "Nabi saw bersabda, "Apakah kalian banyak 
memiliki karpet?" Saya (Jabir) menjawab, "Dari mana kami dapat banyak 
memiliki karpet?" Rasulullah bersabda, "Kalian akan memiliki banyak 
karpet." Saya (Jabir) berkata kepadanya –kepada istri Jabir-, "Jauhkanlah 
karpet-karpet ini dariku!" Kemudian istrinya menjawab, "Bukankah 
Rasulullah pernah berkata, bahwa kalian akan memiliki banyak karpet? 
Oleh karena itulah aku memakainya." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan sahabat Jabir198 bin Abdullah ra. Hadits ini 
diriwayatkan dari Rasulullah melalui Jabir. 

Hadits ini diriwayatkan dari Bukhari di dalam Shahiih-nya 61 – Kitabul 
Manaqib 25 – Bab Alamaat An-Nubuwwah fil Islam 6/629 (Hadits no. 
3631) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitabul Libas waz 
Zinah 7 – Bab Jawaz Ittikaz Al-Anmath 3/1650 (Hadits no. 2083) dengan 
lafadz hadits yang mirip dalam bentuk ringkas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitabul Libas 45 
– Bab Fil Firasy 4/380 (Hadits no. 4145) dengan lafadz hadits yang mirip 
dalam bentuk ringkas. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih. Asy-Syaikhani 
menyepakati (Ittafaqa Asy-Bukhari dan Muslim). 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diucapkan Rasulullah telah terbukti. Jabir  ra. dan 
keluarganya memiliki banyak karpet, sebagaimana dijelaskan di dalam 
riwayat Bukhari dan lainnya. 

                                                      
198 Dia merupakan sahabat besar Abu Abdullah Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram Al-Anshari As-

Silmi. Dia merupakan salah seorang yang menyaksikan Aqabah kedua bersama ayahnya. Pada saat itu 
dia masih kecil. Ketika berusia 18 th, dia ikut berperang bersama Rasulullah. Dia ikut berperang 
bersama Ali bin Abu Thalib ra dalam perang Shifin. Di akhir usia, beliau menjadi buta. Di wafat di 
Madinah di tahun 78 H, di usia 94 th. (Al-Isti’ab 1/219, Asadul Ghabah 1/256, Sairul 'Alam An-
Nubala 3/189, Al-Ishabah 1/222) 
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 Imam Nawawi berkata, "Hadits ini menjelaskan tentang adanya 
mukjizat tentang berita Nabi saw dan terbukti persis seperti yang 
diberitakan oleh Nabi SAW199" 

76. Nubuat Rasulullah Saw Mengenai Perang Hurrah 

 ْن أَيُّْوبِفي ع جرخ لَّمسلَْيِه ولَّى اُهللا عُسْولَ اِهللا صاِفرِي أَنَّ رعِشْير الْمْبنِ ب
سفَرٍ ِمْن أَْسفَارِِه فَلَمَّا مرَّ بُِحرَّة زْهرة وقَف فَاْستْرجع فَساَء ذَِلك مْن معُه 

فَرِِهْم فَقَالَ ُعمِمْن أَْمرِ س ظَنُّْوا أَنَّ ذَِلكا الَِّذي وُسْولُ اِهللا ما رطَّاب يُر ْبُن الْخ
رأَْيت؟ فَقَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم أَمَّا إِنَّ ذَِلك لَْيس ِمْن أَْمرِ 

ِتي ُيقْتلُ بِهذَا الُْحرَِّة ِخياُر أُمَّ: سفَرِكُْم هذَا قَالُْوا فَما ُهو يا رُسْول اِهللا؟ قَالَ
 بْعد أَْصحابِي

Hadits ini diriwayatkan oleh Ya'kub bin Sufyan di dalam Al-Ma'rifah 
wat Tarikh, dia berkata, "Ibrahim bin Al-Mundzir telah menyampaikan 
kepada saya, dia berkata, "Ibnu Falih telah menyampaikan kepada saya dari 
ayahnya dari Ayyub bin Abdurrahman dari Ayyub bin Basyir Al-Ma'afiri 
bahwa Rasulullah saw keluar dalam suatu perjalan. Ketika lewat di daerah 
Hurrah Zahrah. Beliau berhenti dan meminta pulang. Orang-orang yang 
bersama beliau merasa ada yang tidak beres. Mereka menyangka semua ini 
terjadi berkaitan dengan perjalanan mereka. Umar bin Khathab ra. 
bertanya, "Wahai Rasulullah! Apa yang telah engkau ketahui?" Rasulullah 
menjawab, "Ketahuilah, ini tidak ada kaitannya dengan perjalanan kalian." 
Mereka bertanya, "Lalu, apa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Di Hurrah 
ini, orang-orang terbaik ummatku setelah sahabat-sahabatku gugur." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits mursal dari Ayyub200 bin Basyir 
Al-Ma'afiri dan diriwayatkan oleh Ya'kub bin Sufyan Al-Fasawi di dalam 
Al-Ma'rifah wat Tarikh 3/327 dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam Dalail An-
Nubuwwah 6/473 dengan lafadz hadits di atas. 

 

                                                      
199 Syarah Nawawi terhadap hadits shahih Muslim 14/59 
200 Dia adalah Ayyub bin Basyir bin Sa'ad Al-Anshari Al-Ma'afiri Abu Sulaiman Al-Madini. Dia adalah 

seorang anak di masa Nabi SAW Dia meriwayatkan dari Nabi saw secara mursal. Muhammad bin 
Sa'ad berkata, "Dia merupakan perawi yang dapat dipercaya (tsiqah). Dia banyak meriwayatkan 
hadits. Dia ikut serta dalam perang di Hurrah. Dia banyak mendapat luka. Kemudian gugur setelah 
dua tahun berlalu. Beliau wafat dalam usia 75 tahun. (Tahdzib Al-Kamal 1/132, At-Tarikh Al-Kabir 
1/407 dan Al-Jarh  wat Ta'dil 1/242 
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Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits dhaif. Karena kemursalannya. 
Di dalam sanad ini terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Falih 
dari ayahnya. Kedua perawi ini memiliki kelemahan, namun mereka 
termasuk perawi yang dapat dipercaya. (Mizan Al-’Itidal 3/365, 4/10) 

Terbuktinya Nubuat 

Peristiwa ini terjadi di tahun 63 H. Ketika itu, penduduk Madinah 
memberontak pada Yazid. Karena Yazid adalah sosok yang agamanya 
kurang. Dia mengirim sepasukan di bawah pimpinan Muslim bin Uqbah. 
Penduduk Madinah bertemu dengan pasukan itu di daerah Hurrah. Pada 
saat itu 3 hari menjelang berakhirnya bulan Dzulhijjah. Anak-anak dari 
kalangan Muhajirin dan Anshar gugur, jumlahnya mencapai 306 jiwa. 
Diantara yang gugur, juga terdapat sahabat Rasulullah, merkea adalah 
Ma'qal bin Sinan Al-Asyja'I ra., Abdullah bin Handzalah Al-Ghasil Al-
Anshari ra. dan Abdullah bin Zaid bin 'Ashim Al-Mazi yang mengisahkan 
wudhu' Nabi SAW dan korban-korban lainnya.201"  

77. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Tersebarnya 
Keamanan Dan Keselamatan Di Jazirah Arab 

بْينا أَنا ِعْند النَّبِيِّ صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم إِذْ أَتاُه رُجلٌ : عْن عِديِّ ْبنِ حاِتمٍ قَالَ
يا عِديُّ هلْ : فَشكَا إِلَْيِه الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتاُه آخُر فَشكَا إِلَْيِه قَطْع السَّبِيلِ فَقَال

ْم أَرها وقَْد أُْنبِئُْت عْنها قَالَ فَإِنْ طَالَْت بِك حياةٌ لَترينَّ رأَْيت الِْحريةَ قُلُْت لَ
الظَِّعينةَ تْرتِحلُ ِمْن الِْحريِة حتَّى تطُوف بِالْكَْعبِة لَا تخاُف أَحًدا إِلَّا اللَّه قُلُْت 

 ِذين قَْد سعَُّروا الْبِلَادِفيما بْينِي وبْين نفِْسي فَأَْين ُدعَّاُر طَيِّئ الَّ

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Muhammad bin Al-Hakam telah menyampaikan kepada saya, dia berkata, 
"An-Nadhr telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Israil telah 
mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Sa'ad Ath-Tha'I telah 
mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Mahal bin Khalifah telah 
mengabarkan kepada kami dari Adi bin Hatim ra., dia berkata, "Ketika saya 
berada di sisi Nabi saw, seorang pria datang menghampiri beliau. Pria itu 
mengadukan tentang kemiskinannya. Setelah itu datang yang lain 
mengadukan tentang bekal perjalanannya yang telah habis." Rasulullah 
bertanya, "Wahai Adi! Apakah engkau sudah pernah pergi ke daerah 

                                                      
201 Lihat At-Tafshiil Al-'Ibar fi Khabar min ghabar 1/50, Tarikh Ath-Thabari 5/482-495, Al-Kaamil 

karya Ibnul Atsir 4/111-121, Maruj Adz-Dzahab karya Al-Mas'udi 3/63-64, Ansab Al-Asyraaf karya 
Baladzari 4/30-46 
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Hirah?" Saya menjawab, "Saya belum pernah ke sana. Apakah engkau akan 
menceritakan tentangnya." Rasulullah menjawab, "Jika usiamu panjang, 
niscaya engkau akan menemukan seorang wanita yang berangkat dari 
daerah Al-Hirah. Dia berthawaf di Ka'bah. Dia tidak merasa takut pada 
siapapun juga. Dia hanya takut pada Allah." Saya bertanya, "Demi antara 
diriku dan nyawaku, kemana para perompak Thiy yang biasa meresahkan 
negara." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya 24 – 
Kitabuz Zakat 9 – Bab Ash-Shadaqah qablar rad 3/281 (Hadits no. 1413) 
dengan lafadz hadits yang berbeda. Selain itu terdapat di 61 – Kitabul 
Manaqib 25 – Bab 'Alaamaat An-Nubuwwah fil Islam 6/610 (Hadits no. 
3595) dengan lafadz hadits di atas di dalam sebuah hadits yang panjang.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 4/378 
dengan lafadz hadits yang berbeda dalam sebuah hadits yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam Musnad-nya 
hal. 139 (Hadits no. 1037) dengan lafadz hadits yang berbeda dalam 
sebuah hadits yang panjang. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih. Hadits ini diriwayatkan 
oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diberitakan oleh Nabi saw telah terbukti. Rasa tentram, damai 
dan aman dinikmati seluruh penduduk Jazirah Arab. Hal itu terwujud, 
karena mereka telah masuk dalam pangkuan Islam dan keimanan di masa 
Khulafaur Rasyidin. Dalam kondisi seperti ini, semua orang diizinkan 
untuk tinggal di negara Khilafah, baik anak kecil, orang dewasa, pria 
maupun wanita, sebagai kesempatan untuk bepergian, jalan-jalan dan 
pindah dengan rasa aman tanpa ada rasa takut dan merasa terancam 
bahaya. Inilah yang disaksikan Adi bin Hatim ra. –perawi hadits-. Beliau 
sebelumnya merasa takut dengan para perompak Thiy dan para penyamun 
yang ada di saat Rasulullah mengucapkan hadits ini. Lalu Adi berkata –
seperti yang terdapat di dalam hadits-, "Saya telah melihat wanita yang 
berangkat dari Al-Hirah. Dia dapat berthawaf di sekitar Ka'bah. Dia hanya 
merasa takut pada Allah.202" 

                                                      
202 Shahih Bukhari 6/610, Mawarid Adz-Dzam'an hal. 567, Musnad Ahmad 4/257, Mushannaf Ibnu 

Abu Syaibah 14/324, Al-Mustadrak 4/519 dan Dalail An-Nubuwwah 6/222 
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78. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Jihad yang Terus 
Berlanjut Setelah Beliau Wafat 

سيكُونُ : عْن عْبِد اللَِّه ْبنِ حوالَةَ أَنَّ رُسولَ اللَِّه صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم قَالَ
, انَ ذَِلكُجْنٌد بِالشَّامِ وُجْنٌد بِالْيمنِ فَقَالَ رُجلٌ فَِخْر ِلي يا رُسولَ اللَِّه إِذَا كَ

لَّمسلَْيِه ولَّى اللَُّه عُسولُ اللَِّه صبِالشَّامِ ثَلَاثًا : فَقَالَ ر لَْيكبِالشَّامِ ع لَْيكع
علَْيك بِالشَّامِ فَمْن أَبى فَلْيلْحْق بِيمنِِه ولْيْسقِ ِمْن غُُدرِِه فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى 

 ي بِالشَّامِ وأَْهِلِهقَْد تكَفَّلَ ِل

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya, dia berkata, 
"Abu Sa'id –mantan budak- Bani Hasyim dan Hasyim bin Al-Qasim telah 
menyampaikan kepada kami, mereka berkata, "Muhammad bin Rasyid 
telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Makhul telah 
menyampaikan kepada kami dari Abdullah bin Hawwalah bahwa 
Rasulullah bersabda, "Akan ada pasukan di Syam dan pasukan di Yaman.” 
Seorang pria berkata, "Pilihlah saya, ya Rasulullah, jika seperti demikian." 
Rasulullah menjawab, "Engkau harus ada di Syam, engkau harus berada di 
Syam, engkau harus berada di Syam (3 kali). Engkau harus berada di Syam, 
maka barangsiapa yang menolak, maka bergabunglah dengan di Yamannya 
dan minumlah dari Ghudrihi (nama sebuah sungai kecil). Allah swt telah 
menjamin saya untuk memperoleh Syam dan penduduknya." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah melalui sejumlah orang 
sahabat, mereka adalah Abdullah bin Hawwalah ra., Abu Darda ra., Al-
'Irbadh bin Sariyyah ra., Abdullah bin Umar ra. dan Watsilah bin Al-Asqa' 
ra. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Hawwalah ra. diriwayatkan 
oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 5/33 dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shahiih-nya 
sebagaimana terdapat di dalam Al-Ihsan 9/206 (7262) dengan lafadz 
hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Tarikh Al-Kabir 
5/33 dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Abu Darda ra. diriwayatkan oleh Bazaar di 
dalam Musnad-nya, sebagaimana terdapat di dalam Kasyful Astar 3/32 
(Hadits no. 2851) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Al-'Irbadh bin Sariyyah ra. diriwayatkan 
oleh Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 18/251 (Hadits no. 627) dengan 
lafadz hadits yang mirip. 
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Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Umar ra. diriwayatkan oleh 
Bazaar di dalam Musnad-nya sebagaimana terdapat di dalam Kasyful Astar 
3/323 (Hadits no. 2852) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Watsilah bin Al-Askaq ra. diriwayatkan 
oleh Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir dengan lafadz hadits yang mirip. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dengan semua jalur sanadnya dikategorikan sebagai hadits 
shahih. Hadits ini dinilai shahih oleh Hakim, Adz-Dzahabi. Hal ini 
sebagaimana diisyaratkan Al-Haitsami. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Ada pasukan di Syam dan 
juga di Yaman. Pasukan Yaman muncul pada tahun 10 H hari-hari terakhir 
Rasulullah hidup. Pasukan ini di bawah pimpinan Qais bin Abdu Yaguts ra. 
Pasukan ini dibentuk untuk memerangi nabi palsu si pendusta Al-Aswad 
Al-'Anusi serta memerangi penduduk Yaman yang menjadi pengikutnya.203 

Sedangkan pasukan Syam muncul di tahun 13 H di masa kekhilafahan 
Abu Bakar ra. Pasukan ini dipimpin oleh sejumlah sahabat, mereka adalah 
Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ra., Amru bin Ash ra., Yazid bin Abu Sufyan ra. 
dan Syurahbil bin Hasanah ra..204        

79. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Penaklukkan Islam 
di Masa 3 Generasi di Abad-abad Pertama 

النَّبِيِّ صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم قَالَ عْن أَبِي سِعيد الُْخْدرِيِّ رِضي اللَُّه عْنُه عن 
يأِْتي زمانٌ يْغُزو ِفئَاٌم ِمْن النَّاسِ فَُيقَالُ ِفيكُْم مْن صِحب النَّبِيَّ صلَّى اللَُّه علَْيِه 

ْن صانٌ فَُيقَالُ ِفيكُْم ممأِْتي زلَْيِه ثُمَّ يُح عْم فَُيفْتعفَُيقَالُ ن لَّمسو ابأَْصح ِحب
النَّبِيِّ صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم فَُيقَالُ نعْم فَُيفْتُح ثُمَّ يأِْتي زمانٌ فَُيقَالُ ِفيكُْم مْن 

 صِحب صاِحب أَْصحابِ النَّبِيِّ صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم فَُيقَالُ نعْم فَُيفْتُح

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Abdullah bin Muhammad telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Sufyan telah menyampaikan kepada kami dari Amru. Amru mendengar 
dari Jabir dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. dari Nabi saw, beliau bersabda, 
"Akan ada suatu zaman, sekelompok orang dalam jumlah yang banyak 
akan diperangi." Dikatakan, "Di tengah-tengah kalian terdapat orang yang 
menemani Nabi SAW." Dikatakan, "Memang benar. Penaklukkan dipimpin 

                                                      
203 Lihat untuk perinciannya Futuh Al-Buldaan 1/125 – 127 dan Al-Bidayah wan Nihayah 6/247-250 
204 Lihat untuk perinciannya Futuh Al-Buldaan 1/128 – 130 dan Al-Bidayah wan Nihayah 7/3-5 
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oleh Nabi saw sendiri." Kemudian akan datang suatu masa, dimana di 
tengah-tengah kalian terdapat orang yang menemani (tabi'in) para sahabat 
Nabi SAW. Dikatakan, "Memang benar. Kemudian pada saat itu terjadi 
penaklukkan. Kemudian akan datang suatu masa, dimana di tengah-tengah 
kalian terdapat orang yang menemani para tabi'in. Dikatakan, "Memang 
benar. Kemudian pada saat itu terjadi penaklukkan." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya 56 – Al-
Jihad 767 – Bab Man Ista'ana bidh Dhu'afa wash Shalihin fil Harbi 6/88 
(Hadits no. 2897) dengan lafadz hadits di atas. Selain itu, 61 – Al-Manaqib 
25 – Bab 'Alaamaat An-Nubuwwah fil Islam 6/610 (Hadits no. 3594) 
dengan lafadz hadits yang mirip. 62 – Kitab Fadhail Ashhaabun Nabi saw 
7/3 (Hadits no. 3649) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Fadhail Ash-
Shahabah – 52 – Bab Fadhush Shahabah tsummal Ladziina yaluunahum 
4/1962 (Hadits no. 2532) dengan lafadz hadits yang mirip.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 3/7 
dengan lafadz hadits yang mirip. 

Derajat Hadits   

Hadits ini shahih dan disepakati oleh Asy-Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diberitakan Rasulullah, telah terbukti. Kaum muslimin telah 
berhasil menaklukkan banyak negara dan daerah di masa para sahabat. 
Kemudian di masa para Tabi'in dan selanjutnya di masa para Tabi' Tabi'in. 
Di masanya, para sahabat merupakan sumber kemenangan dan kemuliaan 
di dalam berbagai penaklukkan Islam. Demikian pula yang terjadi di masa 
para Tabi'in dan Tabi' Tabi'in. Misalnya seperti yang dikisahkan oleh Ibnu 
Katsir kepada kita. Yaitu ketika terjadi menjelang penaklukkan Mesir. Ibnu 
Katsir mengatakan, "Pada saat Amru bin Ash bertemu dengan Al-Maqauqis, 
banyak kaum muslimin lari mundur. Amru mencela mereka dan 
membangkitkan kembali semangat pasukan kaum muslimin. Seorang pria 
Yaman berkata, "Kami tidak diciptakan dari batu atau besi. Amru marah 
mendengar ucapan itu. Kemudian beliau memanggil dan meminta para 
sahabat untuk berkumpul. Ketika para sahabat berkumpul, Amru berkata 
kepada mereka, "Majulah kalian, niscaya Allah akan memberikan kaum 
muslimin kemenangan. Kaum muslimin bangkit dan Allah memberikan 
kemenangan kepada mereka.205"  

                                                      
205 Al-Bidayah wan Nihayah 7/109-110 
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Imam Nawawi berkata, "Hadits ini menunjukkan akan mukjizat 
Rasulullah saw dan keutamaan para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in.206"  

Ibnu Hajar berkata, "Dari hadits ini dapat diambil pelajaran bahwa 
pendapat yang diucapkan akhir-akhir ini merupakan pendapat yang batil. 
Mereka bertanya, "Apakah diantara kalian ada yang termasuk golongan 
para sahabat Rasulullah?" Maka akan dijawab, "Tidak." Demikian yang 
termasuk golongan para tabi'in dan para tabi' tabi'in. Semua masa ini telah 
berlalu. Penaklukkan negri-negri kafir telah berakhir di masa-masa 
sekarang ini. Bahkan keadaan telah berubah, sebagaimana diketahui. 
Apalagi negri Andalusia.207"  

80. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Jihad Umat Islam 
Terhadap Jazirah Arab, Persia, Dan Romawi Serta 
Penaklukkannya 

سأَلُْت ناِفع ْبنِ ُعْتبةَ ْبنِ أَبِي وقَّاصٍ قُلُْت حدِّثْنِي هلْ : عْن جابِرِ ْبنِ سُمرةَ قال
أَتْيُت : فَقاَلَ: سِمْعت رُسْولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم يذْكُُر الدَّجَّالَ قَالَ

و لَّمسلَْيِه ولَّى اُهللا عُسْول اِهللا صْوُه ِلُيْسِلُموا رْغرِبِ أَتاٌس ِمْن أَْهلِ الْمُه نِعْند
تْغُزونَ جزِيرةَ الْعربِ : علَْيِه وعلَْيهِْم الصُّفُْوُف فَلَمَّا دنْوُت مْنُه سِمْعُتُه يقُْولُ

وتْغُزونَ الرُّوم فَيفْتُحها اللَُّه علَْيكُْم  مث تْغُزونَ فَارًِسا فَيفْتُحها اللَُّه عليكُْم 
 فَيفْتُحها اللَُّه علَْيكُْم  وتْغُزونَ الدَّجَّالَ فَيفْتُحها اللَُّه علَْيكُْم

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shahiih-nya, dia 
berkata, "Ahmad bin Abdullah Bahran telah mengabarkan kepada kami, dia 
berkata, "An-Nafili telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Ubaidillah bin Amru telah menyampaikan kepada kami dari Abdul Malik 
bin Umair dari Jabir bin Syamrah, dia berkata, "Saya bertanya pada Nafi' 
bin Utbah bin Abu Waqqash, Saya (Jabir bin Syamrah) berkata, "Apakah 
engkau mendengar Rasulullah menyebut kata Dajjal?" Dia menjawab, "Saya 
datang menemui Rasulullah. Beliau sedang kedatangan sekelompok 
penduduk Maghrib. Mereka datang menemui beliau dan memberi salam 
padanya. Mereka terdiri dari beberapa baris. Ketika saya mendekati beliau, 
saya mendengar beliau bersabda, "Kalian akan memerangi Jazirah Arab, 
kemudian Allah memberikan kemenangan kepada kalian. Setelah itu kalian 
akan memerangi Persia, kemudian Allah memberikan kemenangan untuk 
kalian. Selanjutnya kalian akan memerangi Romawi dan Allah juga 
memberikan kemenangan. (Yang terakhir), kalian akan memerangi Dajjal 
dan kalian juga akan diberikan kemenangan oleh kalian." 

                                                      
206 Syarah shahih Muslim karya Imam Nawawi 16/83 
207 Fathul Bari 7/5 
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Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya dalam 
Kitabul Fitan wa Asyraath As-Sa'ah – 12 – Bab Maa Yakuuna min futuhaat 
Al-Muslimin qabla Ad-Dajjal 4/2225 (Hadits no. 2900) dengan lafadz 
hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 1/178 
dan 4/337-338 dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Tarikh Al-Kabir 
8/82 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih. Hadits ini diriwaatkan 
oleh Imam Muslim di dalam Shahiih-nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Kaum muslimin telah 
memerangi Jazirah Arab, Persia dan Romawi. Kemudian Allah memberikan 
kemenangan bagi kaum muslimin untuk seluruh daerah ini. Setelah masa 
para sahabat berlalu, muncul para penakluk muslim lain. Mereka 
menaklukkan negara India, Sindu dan Cina. Kaum muslimin selanjutnya 
akan memerangi Dajjal, di bawah pimpinan nabi Isa as dan Allah akan 
memberikan kemenangan bagi kaum muslimin atas Dajjal dan bala 
tentaranya.208  

81. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Penaklukkan 
Yaman, Syam Dan Irak Dan Hijrah Sebagian Penduduk 
Madinah Ke Sana 

عْن ُسفْيانَ ْبنِ أَبِي ُزهْيرٍ رِضي اللَُّه عْنُه أَنَُّه قَالَ سِمْعُت رُسولَ اللَِّه صلَّى اللَُّه 
ممَّلُونَ بِأَْهِلهِْم وحتأِْتي قَْوٌم ُيبِسُّونَ فَيُن فَيمُح الْيقُولُ ُتفْتي لَّمسلَْيِه وْن ع

أَطَاعُهْم والْمِدينةُ خْيٌر لَُهْم لَْو كَاُنوا يْعلَُمونَ وُتفْتُح الشَّأُْم فَيأِْتي قَْوٌم ُيبِسُّونَ 
فَيتحمَّلُونَ بِأَْهِليهِْم ومْن أَطَاعُهْم والْمِدينةُ خْيٌر لَُهْم لَْو كَاُنوا يْعلَُمونَ وُتفْتُح 

ْوٌم ُيبِسُّونَ فَيتحمَّلُونَ بِأَْهِليهِْم ومْن أَطَاعُهْم والْمِدينةُ خْيٌر لَُهْم الِْعراُق فَيأِْتي قَ
 لَْو كَاُنوا يْعلَُمونَ

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Abdullah bin Yusuf telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Malik 

                                                      
208 Lihat Futuhat Al-Muslimin bi Faris war Ruum futuhul Buldaan 1/128 dan 2/295 
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telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari 
Abdullah dari Sufyan bin Abu Zuhair ra., dia berkata, "Saya mendengar 
Rasulullah bersabda, "Yaman209 akan ditaklukkan. Kemudian sekelompok 
orang pergi membawa keluarganya meninggalkan Madinah. Padahal 
Madinah lebih baik bagi mereka, jika mereka mengetahui. Setelah itu 
Syam210 ditaklukkan. Kemudian sekelompok orang pergi membawa 
keluarganya meninggalkan Madinah. Padahal Madinah lebih baik bagi 
mereka, jika mereka mengetahui. Kemudian Irak211 ditaklukkan. 
Sekelompok orang pergi membawa keluarganya meninggalkan Madinah. 
Padahal Madinah lebih baik bagi mereka, jika mereka mengetahui.” 

 Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya 29 – Kitab 
Fadhail Al-Madinah 5 – Bab Man raghiba 'an Al-Madinah 4/90 (Hadits no. 
1875) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya dalam 
Kitabul Hajj 90 – Bab At-Targhiib fil Madinah 'inda Fathil Amshar 2/1008 
(Hadits no. 1388) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik di dalam Al-Muwaththa’ dalam 
Kitabul Jami' 2 – Bab Maa Jaa'a fi Sukna Al-Madinah wal Khuruuj minhaa 
2/887 (Hadits no. 7) dengan lafadz hadits di atas. 

Derajat Hadits  

Hadits ini shahih dan disepakati oleh Asy-Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Negri Yaman, Syam dan Irak 
ditaklukkan oleh kaum muslimin. Banyak diantara kaum muslim pindah ke 
negri-negri yang taklukkan itu. Penaklukkan Yaman terjadi di masa Nabi 
saw212. Kemudian dilanjutkan dengan penaklukkan Syam di masa 
kekhilafahan Abu Bakar ra213. Setelah itu penaklukkan Irak, juga terjadi di 
masa Abu Bakar ra214. 

Imam Nawawi berkata, "Hadits ini menunjukkan kemukjizatan 
Rasulullah. Karena beliau memberitakan tentang penaklukkan daerah-
daerah tertentu. Kemudian banyak orang yang pindah ke daerah taklukkan 

                                                      
209 Yaman adalah negri yang luas. Membentang dari Oman hingga Najran. Para penduduknya 

mempunyai perasaan yang halus dan paling mengetahui akan kebenaran. (Atsaarul Bilaad, hal. 65) 
210 Membentang dari Eufrat hingga daerah Mesir. Dari sisi lebarnya dari Gunung Thiy hingga ke laut 

Romawi. (Mu'jam Al-Buldaan 3/312) 
211 Irak terbentang dari Al-Mausil di Utara hingga 'Ibadaan. Dari sisi lebarnya dari Qaddisiyyah hing 

Halwan 
 
212 Lihat secara rinci di dalam buku Futuh Al-Buldaan 1/82 
213 Lihat secara rinci di dalam buku Futuh Al-Buldaan 1/128 
214 Lihat secara rinci di dalam buku Futuh Al-Buldaan 2/295, Tarikh Ath-Thabari 3/353, Al-Kamil 

karya Ibnul Atsir 2/384 
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tersebut dan meninggalkan kota Madinah. Daerah-daerah ini ditaklukkan 
secara urut sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW215"  

Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Ibnu Abdil Bar dan yang lainnya berkata, 
'Yaman ditaklukkan di masa Nabi SAW Sedangkan di masa Abu Bakar, 
negri Syam dan Irak yang ditaklukkan. Hadits ini menunjukkan salah satu 
tanda NubuatNabi SAW Semua terjadi persis seperti yang diberitakan Nabi 
saw, terjadi secara berurutan. Selain itu banyak orang yang terpecah dan 
pindah ke negri-negri taklukkan itu. Karena di negri taklukkan itu terdapat 
kesuburan dan kemakmuran. Seandainya mereka bersabar untuk tinggal di 
Madinah maka hal itu lebih baik bagi mereka.216 

Tinggal di Madinah adalah merupakan kebaikan bagi mereka. Karena 
Madinah merupakan tempat yang dipertahankan Rasulullah, tempat 
turunnya wahyu dan turunnya keberkahan.217" 

82. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Harta Kisra Dan 
Kaisar Yang Diinfakkan Di Jalan Allah 

 أَبِي ُهرْيرةَ رِضي اللَُّه عْنُه أَنَّ رُسولَ اللَِّه صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم قَالَ إِذَا عْن
هلَك ِكْسرى فَالَ ِكْسرى بْعدُه وإِذَا هلَك قَْيصُر فَلَا قَْيصر بْعدُه والَِّذي نفِْسي 

 يلِ اللَِّهبِيِدِه لَُتْنفَقَنَّ كُُنوُزُهما ِفي سبِ

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Abul Yaman telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Syu'aib telah 
mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dia berkata, "Sa'id bin Musayyab 
telah mengabarkan kepada saya bahwa Abu Hurairah ra. berkata, 
"Rasulullah saw bersabda, 'Jika kerajaan Persia telah runtuh, maka setelah 
itu tidak ada lagi kerajaan Persia. Jika kekaisaran Romawi runtuh, maka 
setelah itu tidak ada lagi kekaisaran Romawi. Demi yang jiwa Muhammad 
di tangan-Nya, engkau pasti akan menginfakkan harta kekayaan kedua 
negara ini di jalan Allah." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah saw melalui sejumlah orang 
sahabat, mereka adalah Abu Hurairah ra., Jabir bin Samrah ra. dan Abu 
Sa'id Al-Khudri ra. 

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh 
Bukhari di dalam Shahiih-nya 56 – Kitabul Jihad 157 – Bab Al-Harb 
khid'ah 6/157 (Hadits no. 3027) dengan lafadz hadits yang mirip. 57 – 

                                                      
215 Syarah shahih Muslim karya Imam Nawawi 9/159 
216 Fathul Bari 4/92 
217 Fathul Bari 4/93 



 

188 Ramalan Rasulullah – yang sudah terjadi dan yang belum terjadi ________________________________  156

Kitab Fardh Al-Khams 8 – Bab Qauli Nabi saw, Uhillat lakum Al-Ghanaim 
6/219 (Hadits no. 3120) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya di 
dalam Kitabul Fitan 18 – Bab Laa taquumus sa'ah hatta yamurra Ar-Rajul bi 
Qabrir rajul fayatamanna an yakuuna makaanal mayyit minal Bala 4/2237 
(Hadits no. 2918) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya di 
dalam Kitabul Fitan 41 – Bab Maa jaa'a idza dzahaba Kisra falaa Kisra 
ba'dahu 4/497 (Hadits no. 216) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Jabir bin Samrah ra. diriwayatkan oleh 
Bukhari di dalam Shahiih-nya 57 - Kitab Fardh Al-Khams 8 – Bab Qauli 
Nabi saw, Uhillat lakum Al-Ghanaim 6/220 (Hadits no. 3121) dengan 
lafadz hadits yang mirip.   

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 5/92-
99-105 dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 
2/213 (Hadits no. 1871-1873-1974) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Abu Sa'id Al-Khudri ra. diriwayatkan oleh 
Thabrani di dalam Mu’jam Ash-Shagir 1/245 dengan lafadz hadits yang 
mirip. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih dan disepakati oleh 
Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Kerajaan Persia telah berakhir 
di dunia ini, setelah kehancurannya. Kekaisaran Romawi pun juga 
mengalami nasib yang sama. Kekaisaran Romawi telah runtuh di Syam, 
setelah kehancurannya. Allah memberikan kepada kaum muslimin seluruh 
kerajaan Persia dan sebagian besar kekaisaran Romawi. Hanya sebagian 
kecil Konstantinopel saja yang tidak dikuasai oleh kaum muslimin dan 
Konstantinopel tetap menjadi bagian kekaisaran Romawi. Hal ini juga dapat 
dilihat dalam sabda Nabi saw tentang kekaisaran Romawi, "Allah 
menetapkan kekuasaan Romawi." Allah memberikan kaum muslimin 
kewenangan harta kekayaan kerajaan Persia dan kaisar Romawi. Harta ini 
dibawa ke Madinah Munawwarah dan digunakan di jalan Allah seperti 
yang diberitakan di dalam hadits di atas." 

Imam Nawawi berkata, "Imam Syafi'i dan seluruh ulama berpendapat, 
'Pengertian yang terdapat di dalam hadits di atas bukanlah kerajaan di Irak 
dan bukan pula kekaisaran di Syam. Rasulullah saw memberi tahu kita 
bahwa pemerintahan kerajaan Persia dan kekaisaran Romawi tidak 
melanjutkan pemerintahannya persis seperti yang diberitakan di dalam 
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hadits. Kerajaan Persia tidak lagi melanjutkan pemerintahannya dan runtuh 
secara keseluruhan. Adapun kekaisaran Romawi mengalami kekalahan di 
Syam. Kaum muslimin menaklukkan dan berkuasa atas kedua negri itu. 
Dan Alhamdulillah kaum muslimin membelanjakan harta kedua negri ini 
di jalan Allah seperti yang diberitakan dalam hadits di atas. Ini merupakan 
mukjizat yang nyata.218"   

Imam Baihaqi berkata, "Yang dimaksud kehancuran kekaisaran 
Romawi adalah kekaisaran Romawi yang berkuasa di Syam, serta kerajaan-
kerajaan kecil Romawi yang terdapat di Syam. Allah membenarkan sabda 
Rasulullah ini. Allah melenyapkan kekaisaran Romawi dari Syam dan 
melenyapkan kerajaan Persia dari muka bumi ini. Tinggal kekaisaran 
Romawi yang berkuasa di Roma. Ini berdasarkan sabda Rasulullah, 
"Kerajaan ini tetap berdiri." Beliau mengucapkan sabdanya ini, ketika 
kerajaan ini menghormati surat Nabi SAW Hingga akhirnya, Allah 
menetapkan penaklukkan Konstantinopel. Tidak ada kerajaan Persia yang 
tersisa, sebagaimana yang tercantum dalam sabda beliau, "Kerajaannya 
akan dicabik-cabik." Beliau mengucapkan sabdanya ini, ketika orang-orang 
Persia mencabik-cabik surat dari beliau SAW 

Di dalam sabda Rasulullah terdapat, "engkau pasti akan menginfakkan 
harta kekayaan kedua negara ini di jalan Allah." Lafadz hadits ini 
menunjukkan akan keadilan dan kebersihan pemerintahan Abu Bakar ra. 
dan Umar ra. Karena harta kekayaan kedua negara ini dibawa ke Madinah. 
Sebagian dilakukan (dibawa ke Madinah) di masa pemerintahan Abu Bakar 
ra. dan kebanyakan dilakukan pada masa pemerintahan Umar ra. Kedua 
khalifah ini membelanjakan semua harta ini untuk kaum muslimin. 
Sebagaimana kita ketahui, bahwa orang yang berinfak, maka dia akan 
memperoleh ganjaran dari infaknya. Kedua khalifah ini memperoleh 
ganjaran dari apa yang mereka lakukan. Semoga Allah memberi mereka 
taufik.219" 

Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, "Apa yang diberitakan nabi saw telah 
terbukti, setelah beliau wafat. Hal ini terjadi di masa pemerintahan 3 orang 
khalifah. Mereka adalah Abu Bakar ra., Umar ra. dan Utsman ra.. Kerajaan 
dan kekaisaran itu berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Harta 
kekaisaran Romawi dan kerajaan Persia dibelanjakan di jalan Allah. Di 
dalam hadits ini terdapat kabar gembira untuk kaum muslimin. Kabar 
gembira itu adalah bahwa kerajaan Persia akan lenyap dan tidak akan 
kembali berkuasa lagi. Pemerintahan kekaisaran Romawi yang berada di 
Syam, juga telah lenyap dan tidak akan berkuasa lagi di sana. 
Alhamdulillah. Hadits di atas menunjukkan keadilan dan kebersihan 
pemerintahan Abu Bakar ra., Umar ra. dan Utsman ra.. Karena mereka 

                                                      
218 Syarah shahih Muslim karya Imam Nawawi 
 
219 Dalail An-Nubuwwah, karya Baihaqi 6/325 
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telah membelanjakan harta yang diperoleh dari Persia dan Romawi, untuk 
jalan Allah dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT220"     

83. Nubuat Rasulullah Saw Mengenai Perang Melawan 
India 

 لَّمسلَْيِه ولَّى اللَُّه عُسولُ اللَِّه صِليِلي الصَّاِدُق ردَّثَنِي خةَ قَالَ حْيرْن أَبِي ُهرع
أَنَُّه قَالَ يكُونُ ِفي هِذِه الْأُمَِّة بْعثٌ إِلَى السِّْنِد والْهِْنِد فَإِنْ أَنا أَْدركُْتُه 

كَر كَِلمةً رجْعُت وأَنا أَُبو ُهرْيرةَ الُْمحرَُّر قَْد فَاْسُتْشهِْدُت فَذَِلك وإِنْ أَنا فَذَ
 أَْعتقَنِي ِمْن النَّارِ

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya, dia berkata, 
"Yahya bin Ishaq telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Al-Barra 
telah menyampaikan kepada kami dari Al-Hasan dari Abu Hurairah ra., dia 
berkata, "Kekasihku Rasulullah bersabda, "Suatu saat, diantara umat ini ada 
yang akan menjadi pasukan yang dikirim ke Sindu dan India. Jika masih 
hidup, maka niscaya saya akan memperoleh syahid. Jika saya pulang dan 
saya Abu Hurairah akan dibebaskan dari api neraka."   

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah melalui dua orang sahabat, 
mereka adalah Abu Hurairah ra. dan Tsauban ra. 

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh Nasaa'i 
di dalam Kitabul Jihad 41 – Bab Ghazwah Al-Hind 6/42 (Hadits no. 3173) 
dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 2/369 
dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra 
9/176 dan di dalam Dalail An-Nubuwwah 6/336 dengan lafadz Nasaa'i. 

Adapun hadits yang melalui Tsauban ra. diriwayatkan oleh Nasaa’i di 
dalam Kitabul Jihad 41 – Bab Ghazwatul Hind 6/42 (Hadits no. 3175) 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 5/278 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Tarikh Al-Kabir 
6/73 

                                                      
220 Al-Bidayah wan Nihayah 6/214 
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Derajat Hadits 

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits hasan. Perawi salah satu sanad 
Ahmad dalam hadits ini antara tsiqah dan shuduq. 

Terbuktinya Nubuat 

Yang diberitakan di dalam hadits di atas telah terbukti. Banyak pasukan 
kaum muslimin yang dikirim ke India. Yang pertama kali, ketika Khalifah 
Utsman mengirim Al-'Abdi ra. ke celah India. Kemudian di dalam tahun 39 
H, Ali ra. mengutus Harits bin Marrah Al-Abdi ra. ke celah India. Kemudian 
terjadilah peperangan pertama bagi kaum muslimin di India dan Sindu. Hal 
ini terjadi pada tahun 44 H, di saat Al-Muhlib bin Abu Safrah ra. 
menyerang Sindu dan dia berhasil menaklukkan beberapa kota. Kemudian 
peperangan ini berlanjut dengan perang-perang lainnya dan pengiriman 
sejumlah pasukan221.  

84. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Munculnya 
Berbagai Fitnah 

أَْشرف النَّبِيُّ صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم علَى أُطُمٍ : عْن أُسامةَ رِضي اللَُّه عْنُه قَالَ 
هلْ ترْونَ ما أَرى؟ إِنِّي لَأَرى مواِقع الِْفتن ِخالَلَ : ِمْن آطَامِ الْمِدينِة فَقَالَ
 ُبُيْوِتكُْم كَمواِقعِ الْقَطْرِ

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Ali bin Abdullah telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Sufyan 
telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Ibnu Syihab telah 
menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Urwah telah menyampaikan 
kepada saya, dia berkata, "Saya mendengar Usamah ra., dia berkata, "Nabi 
saw melihat dari atas salah satu bangunan tinggi di Madinah. Beliau 
bertanya, "Apakah kalian melihat apa yang saya lihat? Sesungguhnya saya 
melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di rumah-rumah kalian seperti 
tempat jatuhnya hujan." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya, 29 – Kitab 
Fadhail Al-Madinah 7 – Bab Aathaam Al-Madinah 4/94 (Hadits no. 1878) 
dengan lafadz hadits di atas. Selain itu, 46 – Kitabul Madzalim 35 – Bab Al-
Ghurfah wal 'Aliyyah Al-Musyrifah wa ghairul Musyrifah fis Suthuh wa 
ghairuhaa 5/114 (Hadits no. 2467) dengan lafadz hadits yang mirip. 

                                                      
221 Futuhal Buldaan 3/530-540, Al-Kamil karya Ibnu Atsir 3/446 
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya dalam 
Kitabul Fitan wa Asyraath As-Sa'ah 3 – Bab Nuzulul Fitan kamawaki' Al-
Qathr 4/2211 (Hadits no. 2885) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 5/200 
dan 5/208 dengan lafadz hadits yang mirip. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai shahih dan diriwayatkan oleh Asy-
Bukhari dan Muslim 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Fitnah muncul ketika sahabat 
Utsman bin Affan ra. dibunuh, kemudian muncul fitnah berikutnya dalam 
peristiwa perang Jamal, Sifin, Hurrah dan lain sebagainya. 

Imam Nawawi berkata, "Hadits ini mengisyaratkan akan adanya 
berbagai peperangan diantara kaum muslimin, seperti peristiwa perang 
Jamal, Sifin, Hurrah, terbunuhnya Utsman ra., Husain bin Ali serta yang 
lainnya. Hadits ini menunjukkan mukjizat yang jelas bagi Rasulullah 
SAW222" 

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Ini merupakan salah satu tanda 
NubuatNabi SAW Karena beliau memberitahu tentang kejadian yang akan 
terjadi. Ternyata fitnah yang beliau kabarkan benar-benar terjadi, seperti 
pembunuhuan Utsman dan terjadinya tragedi Hurrah. Yang dimaksud kata 
'melihat' yang tercantum di dalam hadits di atas, bisa berarti melihat 
dengan pengetahun atau dapat pula berarti dengan mata kepala sendiri, 
sehingga fitnah benar-benar terlihat di depan mata beliau. Hal ini seperti 
ketika surga dan neraka terlihat oleh mata beliau di Kiblat, pada saat itu 
beliau sedang menunaikan shalat223.  

Al-Hafidz berkata, "Di dalam hadits ini disebutkan kota Madinah. 
Karena pembunuhan Utsman terjadi di Madinah. Setelah itu, muncullah 
beberapa fitnah lainnya. Perang Jamal dan Shiffin bermula dari 
pembunuhan Utsman. Peperangan An-Nahrawan bermula dari pengadilan 
atas kasus perang Shiffin. Semua peperangan itu terjadi di masa itu. Suatu 
peristiwa yang saling berkait dan berhubungan.224"     

                                                      
222 Syarah shahih Muslim, karya Nawawi 18/8 
223 Fathul Bari 4/95 
224 Fathul Bari 13/12 
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85. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Cobaan yang 
Menimpa Ahlul Bait Setelah Rasulullah SAW 

إِنَّ أَْهلَ بْيِتْي هُؤالَِء : قَالَ رُسْول اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عْن عْبِد اِهللا قَالَ
اْختارُهُم اُهللا ِلآلِخرِة ولَْم يْختْرُهم ِللدُّْنيا وسيلْقَْونَ بْعِديَ تْشرِيًدا وتطْرِيًدا 

 وبالًَء شِدْيًدا

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daulabi di dalam Al-Kuna wal Asma', 
dia berkata, "Ahmad bin Syu'aib telah mengabarkan kepada saya, dia 
berkata, "Muhammad bin Yahya bin Muhammad telah mengabarkan 
kepada kami, dia berkata, "Abdurrahman bin Amru Abu Utsman Al-
Haraani telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Muhammad bin 
Fudail telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Imarah bin Al-
Qa'qa'a telah menyampaikan kepada kami dari Ibrahim dari 'Alqamah dari 
Abdullah, dia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Ahlu Bait (anak keturunan 
keluarga) saya telah dipilih Allah untuk memperoleh akhirat. Mereka tidak 
dipilih Allah untuk memperoleh dunia. Mereka akan diusir dan akan 
memperoleh cobaan yang keras." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya dalam 
Kitabul Fitan 34 – Bab Khuruuj Al-Mahdi 2/1366 (Hadits no. 4082) 
dengan lafadz hadits yang mirip dalam sebuah hadits yang panjang.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam 
Mushannaf-nya 15/235 (Hadits no. 19573) dengan lafadz hadits yang 
mirip dalam sebuah hadits yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daulabi di dalam Al-Kuna wal 
Asma' 2/26 dengan lafadz hadits di atas. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dengan seluruh sanadnya dikategorikan sebagai hadits hasan. 
Para perawi sanad Ibnu Majah merupakan para perawi yang dapat 
dipercaya (tsiqat). Mereka merupakan para perawi hadits shahih, kecuali 
perawi Mu'awiyyah bin Hisyam dan Yazid bin Abi Ziyad. Al-Hafidz 
mengomentari perawi Mu'awiyyah bin Hisyam, "Dia merupakan perawi 
jujur dan banyak melakukan kesalahan (Taqriib At-Tahdziib 2/261). Adz-
Dzahabi berkata, "Perawi ini merupakan perawi yang dapat dipercaya 
(tsiqah) (Al-Kasyf 3/159). Imam Muslim meriwayatkan hadits yang 
melalui perawi ini." 

Adapun perawi Yazid bin Abu Ziyad merupakan perawi yang lemah. 
Imam Muslim meriwayatkan hadits yang melalui perawi ini sebagai 
pelengkap saja. (Taqriib At-Tahdziib 2/365, Al-Kasyf 3/278). 
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Namun tidak hanya perawi Yazid bin Abu Ziyad yang meriwayatakan 
hadits ini (dengan riwayat Ibnu Majah) dari Ibrahim. Ada dua perawi yang 
dapat dipercaya (tsiqah) yang menguatkan (taba'ahu) hadits yang 
diriwayatkan melalui Yazid. Kedua perawi ini juga menerima riwayat dari 
Ibrahim. Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan melalui perawi Al-
Hakam bin Utaibah Al-Kindi, dia merupakan perawi yang dapat dipercaya 
(tsiqah). (Taqriib At-Tahdziib 1/192). Hadits ini diriwayatkan oleh Al-
Hakim di dalam Al-Mustadrak dan diriawayatkan pula oleh Thabrani di 
dalam Al-Kabir. Sedangkan perawi yang kedua, yang juga menerima hadits 
ini dari Ibrahim adalah perawi 'Imarah bin Al-Qa'qa' (lihat hadits di atas –
hadits no. 85-). Dia merupakan perawi yang dapat dipercaya. (Taqriib At-
Tahdziib 2/451). Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daulabi di dalam Al-
Kuna wal Asma'. 

Menurut pendapat saya (penulis), "Merupakan hal yang aneh, jika 
Imam Adz-Dzahabi berpendapat bahwa hadits ini dikategorikan sebagai 
hadits palsu, sebagaimana terdapat di dalam Talkishnya terhadap kitab Al-
Mustadrak. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Semuanya persis terjadi 
seperti yang diberitakan oleh nabi SAW Ahlu baitnya (keluarga beliau) 
diusir dan memperoleh cobaan yang amat berat. Di mulai dari Ali bin Abu 
Thalib ra.. Beliau menghadapi para penentang dan pemberontak. 
Pengangkatannya sebagai khalifah menimbulkan perbedaan pendapat. 
Kemudian kedua orang anaknya, Hasan dan Husain. Hasan dibunuh 
dengan racun. Sedangkan Husain dibunuh di Karbala dengan cara yang 
dzalim dan kehausan. Kemudian anak-anak mereka berdua. Anak-anak 
mereka dijadikan tawanan dan diperlakukan seperti penjahat. Mereka juga 
disiksa pada dua pemerintahan, yaitu di masa dinasti Umawiyyah dan 
Abbasiyyah225. 

86. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Kaum Anshar yang 
Mengutamakan Dirinya 

اللَُّه ع ِضيًسا رِمْعُت أَنقَالَ س ِعيدى ْبنِ سْحيْن يلَّى اللَُّه عالنَّبِيُّ ص ادْنُه قَالَ أَر
علَْيِه وسلَّم أَنْ ُيقِْطع ِمْن الْبْحرْينِ فَقَالَْت الْأَْنصاُر حتَّى ُتقِْطع ِلإِْخوانِنا ِمْن 

تَّى تةً فَاْصبُِروا حْعِدي أَثَرْونَ برتا قَالَ سِمثْلَ الَِّذي ُتقِْطُع لَن اجِرِينلْقَْونِيالُْمه 

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Sulaiman bin Harb telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Hamad bin Yazid telah menyampaikan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 

                                                      
225 Al-Bidayah wan Nihayah 8/46, 186 
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dia berkata, "Saya mendengar Anas ra. berkata, "Rasulullah saw ingin 
memberikan hasil dari dua laut." Seorang Anshar berkatra, "Berikan pula 
kepada saudara kami, kaum muhajirin, ya Rasulullah, seperti engkau 
memberikan kepada kami." Rasulullah menjawab, "Kalian akan melihat 
orang-orang yang hidup setelah saya, lebih mementingkan dirinya sendiri, 
(Jika menemukan keadaan seperti ini, pentj) bersabarlah, niscaya kalian 
akan bertemu denganku." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah melalui sejumlah orang 
sahabat, mereka adalah Anas bin Malik ra., Abdullah bin Mas'ud ra., Usaid 
bin Hudhair ra., Abdullah bin Zaid bin 'Ashim ra., Barra' bin 'Adzib ra. dan 
Abu Qatadah ra. 

Adapun hadits yang melalui Anas bin Malik ra. diriwayatkan oleh 
Bukhari di dalam Shahiih-nya 42 – Kitabul Musaaqaah 14 – Babul Qatha'I 
5/47 (Hadits no. 2376) dengan lafadz hadits di atas. Selain itu 15 – Bab 
Kitabah Al-Qataha'I 5/48 (Hadits no. 2377) dengan lafadz hadits yang 
mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya Kitabuz 
Zakah 46 – Bab 'Itha' Al-Mu'allafah Qulubuhum 'alal Islam 2/733 (Hadits 
no. 1059) dengan lafadz hadits yang berbeda dalam sebuah hadits yang 
panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad Musnad-nya 3/167-182 
dengan lafadz hadits yang mirip, diriwayatkan secara ringkas dan 3/166 
dengan lafadz hadits yang mirip dalam sebuah hadits yang panjang. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Mas'ud ra. diriwayatkan oleh 
Bukhari di dalam Shahiih-nya 61 – Kitabul Manaqib 25 – Bab 'Alaamaat 
An-Nubuwwah fil Islam 6/612 (Hadits no. 3603) dengan lafadz hadits 
yang berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya Kitabul 
Imarah 10 – Bab Wujub Al-Wafa' bi bai'atil Khulafa' Al-Awwal fal Awwal 
3/1472 (Hadits no.1843) dengan lafadz hadits yang berbeda disertai 
tambahan.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam sunnannya Kitabul 
Fitan 25 – Bab Fil Atsarah wa Maa Jaa'a fiihi 4/482 (Hadits no. 2190) 
dengan lafadz hadits yang mirip disertai dengan tambahan lafadz. 

Adapun hadits yang melalui Usaid bin Khudair ra. diriwayatkan oleh 
Bukhari di dalam Shahiih-nya 63 – Kitabul Manaqib Al-Anshar 8 – Bab 
Qaulin Nabi lil Anshar 'Ishbiruu hatta talquuni 'alal Haudh' 7/117 (Hadits 
no. 3792) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya Kitabul 
Imarah 11 - Bab Al-Amr bish Shabr 'inda dzulum Al-Wulaah wa 
isti'tsaarhim 3/1474 (Hadits no. 1845) dengan lafadz hadits yang mirip. 
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam sunnannya Kitabul 
Fitan 25 – Bab Fil Atsaarah wa maa Jaa'a fiihi 4/482 (2189) dengan lafadz 
hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Zaid bin 'Ashim ra. 
diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya 64 – Kitab Al-Maghazi 56 
– Bab Ghazwah Ath-Thaif fi Syawal sannah Tsaman  8/47 (Hadits no. 
4330) dengan lafadz hadits yang mirip dalam sebuah hadits yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya Kitabuz 
Zakah 46 – Bab 'Itha' Al-Muallafah Qulubuhum 'Alal Islam 2/734 (Hadits 
no. 1061) dengan lafadz hadits yang mirip dalam sebuah hadits yang 
panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 4/42 
dengan lafadz hadits yang mirip dalam sebuah hadits yang panjang. 

Adapun hadits yang melalui Barra' bin 'Adzib ra. diriwayatkan oleh 
Ahmad di dalam Musnad-nya 4/292 dengan lafadz hadits yang mirip, 
secara ringkas.    

Adapun hadits yang melalui Abu Qatadah ra. diriwayatkan oleh Ahmad 
di dalam Musnad-nya 5/304 dengan lafadz hadits yang mirip dalam 
sebuah hadits yang panjang.  

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih dan disepakati oleh Asy-
Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Orang-orang Anshar lebih 
mengutamakan diri mereka, sebagaimana yang diberitakan Nabi saw, 
terutama setelah masa Khulafaur Rasyidin berlalu. 

Imam Nawawi berkata, "Hadits di atas menunjukkan kemukjizatan nabi 
SAW Berita yang disampaikan Nabi ini terjadi secara berulang-ulang.226" 

Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Rasulullah mengisyaratkan hal itu, dimana 
para penguasa Quraisy minta diutamakan dalam soal harta, pemberian dan 
sebagainya. Sehingga fakta ini menunjukkan salah satu tanda kenabian 
Rasulullah SAW227" 

Di halaman lain, Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Hadits di atas 
mengisyaratkan bahwa perkara ini terjadi bukan atas orang Anshar. 
Perkara initerjadi atas diri orang lain. Mereka ingin diutamakan dalam hal 

                                                      
226 Syarah shahih Muslim, karya Imam Nawawi 12/232 
227 Fathul Bari 5/48 
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harta. Perkara ini seperti yang digambarkan Rasulullah adalah terbatas 
pada perkara-perkara yang diberitakan beliau saja228." 

87. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Khalifah yang 
Banyak 

قَالَ أَُبْو حازِمٍ قَاعْدُت أَبا ُهرْيرةَ خْمس ِسنِني فَسِمْعُتُه ُيحدِّثُ عنِ النَّبِيِّ صلَّى 
اللَُّه علَْيِه وسلَّم قَالَ كَانْت بُنو إِْسراِئيلَ تُسوُسُهْم الْأَْنبِياُء كُلَّما هلَك نبِيٌّ 

 بْعِدي وسيكُونُ ُخلَفَاُء فَيكْثُُرونَ قَالُوا فَما تأُْمُرنا قَالَ خلَفَُه نبِيٌّ وإِنَُّه الَ نبِيَّ
 فُْوا بْيعةَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَْعطُوُهْم حقَُّهْم فَإِنَّ اللَّه ساِئلُُهْم عمَّا اْستْرعاُهم

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Muhammad bin Basyar telah menyampaikan kepada saya, dia berkata, 
"Muhammad bin Ja'far telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Syu'bah telah menyampaikan kepada kami dari Furaat Al-Fazaz, dia 
berkata, "Saya mendengar Abu Hazim berkata, "Saya belajar kepada Abu 
Hurairah ra. selama 5 tahun. Saya mendengar beliau meriwayatkan sebuah 
hadits yang diterimanya dari Nabi SAW Beliau bersabda, "Dulu, Bani Israil 
dipimpin oleh para nabi. Setiap seorang nabi meninggal, maka nabi yang 
lain muncul. Tidak ada nabi setelah saya. Akan ada para khalifah yang 
banyak.” Mereka (para sahabat) bertanya, "Apa yang engkau perintahkan 
kepada kami?" Beliau menjawab, 'Penuhilah bai'at yang pertama dan yang 
pertama. Berilah hak mereka. Allah akan meminta pertanggung jawaban 
tentang orang-orang yang mereka pimpin.” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya 60 – Kitab 
Ahaadits Al-Anbiya 50 – Bab Maa dzukira 'an Bani Israil 6/495 (Hadits no. 
3455) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya dalam 
Kitabul Imarah 10 – Bab wujub Al-wafa' bi bai'atil Al-Khulafaa Al-Awwal 
fal Awwal 3/1471 (Hadits no. 1842) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya di 
dalam Kitabul Jihad 42 – Bab Al-Wafa' bil Bai'ah 2/958 (Hadits no. 2871) 
dengan lafadz hadits yang mirip. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih dan disepakati oleh 
Bukhari dan Muslim 

                                                      
228 Fathul Bari 7/118 
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Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diberitakan oleh Nabi saw benar-benar terjadi. Para khalifah 
yang muncul setelah Nabi saw amatlah banyak. Setelah seorang khalifah 
wafat, maka akan muncul khalifah penggantinya. Jumlah mereka secara 
keseluruhan mencapai ratusan orang bahkan lebih. Pernah dalam satu 
masa, terdapat lebih dari 1 orang khalifah. Hal ini sebagaimana yang 
terjadi pada diri Abdullah bin Zubair ra. dan Abdul Malik bin Marwan ra. 

Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Hanya pada tahun 105 H saja, di Andalusia 
terdapat 6 orang yang mengaku diri sebagai khalifah. Ada yang berkuasa di 
Mesir dan dinasti Abbasiyyah berkuasa Baghdad. Ada pula yang mengaku 
sebagai khalifah di beberapa pelosok bumi, mereka dari dinasti Alawiyyah 
dan dari kalangan Khawarij.229" 

88. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai 12 Khalifah dari 
Quraisy 

يكُونُ : قَالَ قَالَ رُسولُ اللَِّه صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم: رِ ْبنِ سُمرةَ قَالَعْن جابِ
ثُمَّ رجع إِلَى مْنزِِلِه فَأَتْتُه قُرْيٌش : بْعِدي اثْنا عشر خِليفَةً كُلُُّهْم ِمْن قُرْيشٍ قَالَ 

 يكُونُ الْهْرُجثُمَّ : ثُمَّ يكُونُ ماذَا قَالَ : فَقَالُوا 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya, dia berkata, 
"Hasyim telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Zuhair telah 
menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Ziyad bin Khaitsamah telah 
menyampaikan kepada kami dari Al-Aswad bin Sa'id Al-Hamdani dari Jabir 
bin Samrah, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah saw atau dia berkata, 
"Rasulullah bersabda, "Setelah saya wafat, akan ada 12 orang khalifah yang 
berasal dari Quraisy." Dia (Jabir bin Samrah) berkata, "Kemudian beliau 
pulang ke rumahnya dan orang-orang dari suku Quraisy menemui beliau. 
Mereka bertanya, "Kemudian terjadi apa lagi, ya Rasul?" Beliau menjawab, 
"Akan terjadi peperangan." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya 93 – Kitabul 
Ahkam 51 – Bab Al-Istikhlaf 13/211 (Hadits no. 7222) dengan lafadz 
hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya dalam 
Kitab Al-Imarah 1 – Bab An-Naas tabi'a Quraisy wal Khilafah fi Quraisy 
3/1453 (Hadits no. 1821) dengan lafadz hadits yang berbeda, tidak 
terdapat lafadz Haraj (peperangan). 
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunnannya di 
dalam Kitabul Mahdi 1 – Bab 4/472 (Hadits no. 4280) dengan lafadz 
hadits yang berbeda dan (Hadits no. 4281) dengan lafadz hadits yang 
mirip. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih dan diriwayatkan oleh 
Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Setelah beliau wafat terdapat 
12 orang khalifah dari suku Quraisy. Mereka adalah para Khulafaur 
Rasyidin (4 orang), Hasan ra., Mu'awiyyah ra., Yazid bn Mu'awiyyah, cucu 
dari Mu'awiyyah, yaitu Mu'awiyyah bin Yazid dan Abdullah bin Zubair. 
Kemudian Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan dan Walid bin 
Abdul Malik. Semuanya berjumlah 12 orang. Setelah itu, Khilafah terus 
berlanjut tanpa ada permasalahan. Kandungan di dalam hadits di atas tidak 
berarti setelah ke 12 khalifah ini, tidak ada lagi khalifah yang berasal dari 
Quraisy. Khalifah Walid bin Abdul Malik wafat pada tahun 96 H. Setelah 
itu, 36 th kemudian, terjadilah peperangan yang besar, ketika pergantian 
kekhilfahan dari dinasti Umayyah menjadi dinasti Abbasiyyah. 

Imam Nawawi berkata, "Al-Qadhi berkata, 'Terdapat dua pertanyaan 
seputar masalah ini.' Salah satunya adalah, di dalam hadits yang lain 
dikatakan bahwa baru akan ada khilafah 30 tahun setelah Rasulullah 
wafat. Jadi, hadits ini bertentangan dengan hadits yang menyatakan 
terdapat 12 orang khalifah setelah Rasulullah wafat. Padahal tidak sampai 
30 tahun, sudah ada Khulafaur Rasyidin dan khalifah Hasan bin Ali." Al-
Qadhi menjawab, "Jawabannya adalah yang dimaksud baru akan terdapat 
Khilafah setelah Rasulullah wafat adalah Khilafah dengan metode kenabian. 
Yang kedua, lebih dari 12 orang khalifah memerintah setelah 30 tahun 
Rasulullah wafat. Al-Qadhi berkata, "Pertanyaan dan pernyataan di atas 
merupakan sesuatu yang batil. Karena hadits di atas tidak dikatakan bahwa 
kekhilafan hanya akan berjalan sebanyak 12 orang khalifah saja. 
Kandungan hadits di atas mempunyai arti bahwa 12 orang khalifah akan 
berkuasa dan fakta setelah mereka (12 orang khalifah) juga terdapat 
khalifah yang lain tidak mempengaruhi pemahaman hadits tersebut. Inilah 
penjelasan jika semua khalifah (semenjak Rasulullah) diperhitungkan. 
Namun pengertian hadits ini mempunyai kemungkinan yang lain. Yang 
dimaksud dengan 12 orang khalifah dari Quraisy adalah para khalifah 
yang adil. Sebagian dari mereka telah menjalankan pemerintahan dengan 
adil. Jumlah mereka akan mencapai 12 orang, sebelum hari kiamat tiba.230"  

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Hadits di atas menunjukkan jumlah 
khalifah yang berasal dari Bani Umayyah. Yang pertama dijabat oleh Yazid 
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bin Mu'awiyyah dan yang terakhir dijabat oleh Marwan Al-Hamar. Jumlah 
mereka mencapai 13 orang. Utsman, Mu'awiyyah dan Ibnu Zubair tidak 
termasuk dalam hitungan tersebut. Karena mereka termasuk golongan 
sahabat Rasulullah. Jika diantara ke 13 khalifah itu, kita tidak masukkan 
Marwan bin Al-Hakam, maka jumlah itu benar mencapai 12 orang 
khalifah. Karena Marwan bin Al-Hakam termasuk khalifah yang 
diperdebatkan. Selain suara dukungan untuk Marwan kalah, setelah 
masyarakat pada saat itu sepakat untuk memilih Abdullah bin Zubair 
sebagai khalifah. Setelah masa kekhilafahan Bani Umayyah berakhir, 
terjadilah fitnah besar hingga berdiri kekhilafahan Bani Abbasiyyah. Pada 
saat itulah keadaan berubah dengan perubahan yang nyata.231"    

Al-Hafidz berkata, "Ada kemungkinan pengertian yang lain bahwa 
yang dimaksud dengan 12 orang khalifah itu adalah para khalifah yang 
adil. Sebagian dari mereka telah menjalankan pemerintahan dengan adil. 
Yaitu Khulafaur Rasyidin yang berjumlah 4 orang. Jumlah ini akan 
mencapai 12 orang sebelum datangnya hari kiamat.232" 

Al-Hafidz berkata –dengan mengutip dari Ibnu Al-Munadi, "Hadits di 
atas mengandung kemungkinan pengertian bahwa yang dimaksud dengan 
12 orang khalifah adalah para khalifah yang muncul setelah kemunculan 
Imam Mahdi di akhir zaman. Saya menemukan di dalam kitab Daniyan, 
ungkapan "Jika Imam Mahdi wafat, maka akan berkuasa 5 orang pria dari 
kabilah terbesar. Setelah itu 5 orang dari keturunan kabilah terkecil. 
Kemudian penguasa terakhir menyerahkan kekhilafahan kepada seorang 
pria dari keturunan kabilah terbesar. Setelah pria ini wafat, maka 
kekuasaan berpindah ke tangan anak pria tersebut. Sehingga secara 
keseluruhan jumlah mereka mencapai 12 orang. Setiap mereka adalah 
imam Mahdi.233"  

Ibnu Bathal dari Al-Muhlab, "Saya belum pernah menemukan 
seorangpun yang menjelaskan hadits ini dengan penjelasan yang qat'I, yaitu 
dengan dengan sesuatu yang tertentu.234" 

Ibnu Al-Jauzi di dalam Kasyf Al-Misykal berkata, "Saya telah 
memperpanjang pembahasan tentang hadits ini. Berulang kali mencoba 
mencari kepastian pengertian hadits ini, namun saya tidak berhasil 
memperoleh kepastian tentang pengertian hadits ini. Karena lafadz hadits 
ini bermacam-macam dan para perawi ikut serta dalam memberikan 
pemahaman tentang lafadz-lafadz itu.235" 
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89. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Perjalanan Mencari 
Hadits 

حًبا بِوِصيَِّة رُسولِ عْن أَبِي هاُرونَ الْعْبِديِّ قَالَ كُنَّا نأِْتي أَبا سِعيد فَيقُولُ مْر
إِنَّ النَّاس : اللَِّه صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم إِنَّ رُسولَ اللَِّه صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم قَالَ

لَكُْم تبٌع وإِنَّ رِجاالً يأُْتونكُْم ِمْن أَقْطَارِ الْأَرِضني يتفَقَُّهونَ ِفي الدِّينِ فَإِذَا 
 تْوكُْم فَاْستْوُصوا بِهِْم خْيًراأَ

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam sunnannya, dia berkata, 
"Sufyan bin Zaid telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Abu 
Dawud Al-Hafri telah menyampaikan kepada kami dari Sufyan dari Abu 
Harun Al-Abdi, dia berkata, "Kami mengunjungi Abu Sa'id ra, dia berkata, 
"Selamat datang dengan wasiat dari Rasulullah. Rasulullah saw bersabda, 
"Ada orang-orang yang mengikuti kalian (dalam perbuatan dan perkataan 
kalian/para sahabat, lihat syarah). Mereka datang dari penjuru dunia 
belajar tentang Islam (tentang pemahaman dan fikih, lihat syarah). Jika 
mereka mengunjungi kalian maka mintalah mereka wasiat yang baik." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah melalui dua orang sahabat, 
mereka adalah Abu Sa'id Al-Khudri ra. dan Abu Hurairah ra. 

Adapun hadits yang melalui Abu Sa'id Al-Khudri ra. diriwayatkan oleh 
Tirmidzi di dalam Kitabul Ilmi 4 – Bab Maa ja'a fil Istishaa'i biman 
Yathlubul ilma 5/30 (Hadits no. 2650) dengan lafadz hadits di atas.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Muqaddimah 
22 – Bab Al-Wushat bi talabil Ilmi 1/90 (Hadits no. 247) 1/91 (Hadits no. 
249) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazaq 11/252 (Hadits no. 
20466)dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah 1/91 (Hadits no.248) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits hasan. Hadits ini diriwayatkan 
dengan dua jalur sanad. Salah satunya berakhir pada Abu Hurairah. Hadits 
dengan jalur sanad ini lemah. Karena di dalam sanad ini terdapat perawi 
yang bernama Al-Ma'la bin Hilal. Para ahli hadits telah sepakat dengan 
kedustaannya (Taqriib At-Tahdziib 2/266, Al-Kasyf 3/164) 

Sedangkan sanad yang kedua berakhir pada sahabat Abu Sa'id Al-
Khudri ra. Di dalam jalur sanad ini terdapat seorang perawi yang bernama 
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Abu Harun Al-Abdi (nama sebenarnya adalah Imarah bin Juwain. Perawi 
ini termasuk perawi yang haditsnya Matruk dan termasuk perawi yang 
dikritik tentang kedustaannya. Namun bukan hanya Abu Harun saja yang 
menerima hadits ini dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. Hadits ini juga diterima 
oleh perawi yang lain. Perawi tersebut bernama Syahar bin Husyib. Perawi 
ini juga menerima hadits ini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadist yang melalui 
Syahar bin Husyib ini diriwayatkan oleh Ibnu Khair Al-Isybili di dalam 
Fihrisahnya hal 7. Dia meriwayatkan hadits ini melalui dua jalur sanad. 
Sanad yang pertama melalui Abu Harun Al-Abdi dan yang kedua melalui 
Syahar bin Husyib. Perawi Syahar termasuk perawi dinilai oleh Imam 
Ahmad, sebagai perawi yang dapat dipercaya (tsiqah). Nasaa’i dan Ibnu Adi 
menilainya sebagai perawi yang lemah. AL-Hafidz berkata, "Dia termasuk 
perawi yang jujur, banyak meriwayatkan hadits mursal dan banyak 
melakukan kesalahan." Adz-Dzahabi berkata, "Sekelompok ulama 
berpendapat bahwa hadits yang melalui perawi ini dapat dijadikan hujjah. 
(Taqriib At-Tahdziib 1/355, Al-Kasyf 2/16, Mizan Al-’Itidal 2/283-284). 
Melihat keadaan ini semua, kita dapat mengatakan bahwa derajat hadits ini 
naik dari kategori sebagai hadits lemah menjadi hadits yang dikategorikan 
sebagai hadits hasan. Wallahu 'alam. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Para tabi'in mengadakan 
perjalanan dari daerah pegunungan menuju k e rumah-rumah para 
sahabat ra. Ini semua dilakukan demi memperoleh hadits-hadits 
Raasulullah dan memperdalam ajaran Islam melalui tangan-tangan para 
sahabat ra. Sejarah telah mencatat berbagai macam pelajaran dan kejadian 
yang mengagumkan dari perjalanan mereka yang amat melelahkan itu.236"  

Sa'id Al-Musayyab (tabi'in) berkata, "Saya berjalan sehari semalam demi 
memperoleh satu hadits.237" 

Bisir bin Ubaidillah Al-Hadrami berkata, "Saya mengendarai hewan 
tunggangan dari Amshar menuju Mesir untuk mendengar satu buah hadits 
saja.238"  

90. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Munculnya 
Keahlian Meriwayatkan Hadits 

عنِ اْبنِ عبَّاسٍ قَالَ قَالَ رُسولُ اللَِّه صلَّى اللَُّه علَْيِه وسلَّم تْسمُعونَ وُيْسمُع 
 ِمْنكُْم وُيْسمُع ِممَّْن يْسمُع ِمْنكُْم

                                                      
236 Untuk perinciannya, coba lihat di buku Rihlah fi thalabil hadits, karya Khatib AL-Baghdadi hal. 71-

185 
237 Ibid hal. 127 
238 Ibid hal. 147 
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Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunnannya, dia 
berkata, "Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah telah 
menyampaikan kepada kami, mereka berkata, "Jarir telah menyampaikan 
kepada kami dari Al-'Amasy dari Abdullah bin Ubaidillah dari Sa'id bin 
Jubair dari Ibnu Abbas ra., dia berkata, "Rasulullah bersabda, "Hendaklah 
kalian mendengar hadits dariku dan menyampaikannya kepada orang yang 
hidup setelah kalian. Sehingga hadits itu didengar dari kalian dan didengar  
dari orang yang telah mendengar hadits dari kalian." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah melalui dua orang sahabat, 
mereka adalah Abdullah bin Abbas ra. dan Tsabit bin Qais ra. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Abbas ra. diriwayatkan oleh 
Abu Dawud di dalam sunnannya, Kitabul Ilmi 10 – Bab Fadhli Nasyril Ilmi 
4/68 (Hadits no. 3659) dengan lafadz hadits di atas.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 1/321 
dengan lafadz hadits di atas.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shahiih-nya 
sebagaimana terdapat di dalam Al-Mawarid Adz-Dzam'an halaman 48 
(Hadits no. 77) dengan lafadz hadits di atas. 

Adapun hadits yang melalui Tsabit bin Qais ra. diriwayatkan oleh Al-
Bazaar di dalam Musnad-nya sebagaimana terdapat di dalam Kasyful Astar 
1/87 (Hadits no. 146) dengan lafadz hadits di atas dengan tambahan lafadz 
di akhir haditsnya. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 
2/71 (Hadits no. 1321)dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ar-Ramharamzi di dalam kitabnya 
Al-Muhaddits Al-Fashil bainar Rawi wal wa'i hal. 206 (Hadits no.91) 
dengan lafadz hadits yang mirip. 

Derajat Hadits 

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih. Para perawi sanad Abu 
Dawud merupakan para perawi hadits shahih, kecuali Abdullah bin 
Abdullah Abu Ja'far Ar-Razi Al-Kufi Qadhi Ar-Ray. Hanya saja perawi ini 
dinilai oleh Ahmad bin Hambal sebagai perawi yang dapat dipercaya 
(tsiqah). (Khulashah Tadzhib Tahdziib Al-Kamal karya Al-Khazraji 2/71). 
Di dalam Jami' At-Tahshil hal 50, Al-Ala'I berkata, "Abdullah bin Abdullah 
termasuk perawi yang dikomentari oleh Nasaa'i. Imam Nasaa’i berkata, 
"Perawi ini tidak bermasalah. Dia merupakan perawi yang dinilai Ibnu 
Hibban sebagai perawi yang dapat dipercaya (tsiqah). Tidak seorangpun 
yang menilainya sebagai perawi yang lemah (dhaif). Hadits ini 
dikategorikan sebagai hadits hasan. Hakim di dalam Mustadrak menilai 
hadits tersebut sebagai hadits shahih. Ishaq bin Rahwiyyah menilainya 
sebagai hadits shahih juga. 
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Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Para sahabat mendengar 
hadits dari Nabi SAW Kemudian mereka mentransfer pengetahuan mereka 
tentang ucapan dan perbuatan beliau kepada generasi berikutnya (Tabi'in). 
Para tabi'in mendengar hadits Rasulullah dari para sahabat. Kemudian para 
tabi'in ini menyampaikan itu semua kepada generasi selanjutnya (tabi' 
tabi'in). Kemudian tabi' tabi'in melanjutkannya hingga sampai hadits-hadits 
itu dihimpun dan disusun. Hingga akhirnya hadits-hadits tersebut sampai 
ke tangan kita. Sebagaimana kita saksikan saat ini. 

Imam Al-'Alai berkata, "Hadits ini menunjukkan kemukjizatan nabi saw 
yang akan terjadi. Beliau berwasiat kepada para sahabatnya untuk 
menyampaikan pemahaman yang mereka telah miliki. Para sahabat 
melaksanakan perintah beliau itu. Mereka menyampaikan semua 
perbuatan dan ucapan Rasulullah. Para tabi'in –generasi selanjutnya- 
menerima semua yang disampaikan kepada mereka. Berikutnya para tabi'in 
menyampaikan semua hal yang didengarnya kepada para tabi' tabi'in. Ini 
terus berlangsung dari waktu ke waktu hingga sekarang239." 

Ishaq bin Rahwiyah berkata, "Setiap masalah diriwayatkan berdasarkan 
3 generasi ini, berdasarkan sabda Rasulullah, 'Hendaklah kalian mendengar 
hadits dariku dan menyampaikannya kepada orang yang hidup setelah 
kalian. Sehingga hadits itu didengar dari kalian dan didengar  dari orang 
yang telah mendengar hadits dari kalian.'" 

91. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Harapan Sahabat 
Berjumpa dengan Rasulullah SAW 

وسلَّم فَذَكَر أَحاِدْيثَ ِمْنها وقَالَ عْن أَبِي ُهرْيرةَ عْن رُسْول اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه 
لَّمسلَْيِه ولَّى اُهللا عُسْول اِهللا صلَى : رنَّ عأِْتيِدِه لَيبِي مَّدفُْس ُمحالَِّذْي نو

 أَحِدكُْم يْوٌم والَ يرانِي ثُمَّ ِلأَنْ يرانِي أَحبُّ إِلَْيِه مِِِْن أَْهِلِه وماِلِه معُهْم

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Muhammad bin Rafi' telah menyampaikan kepada kami, "Abdurrazaq 
telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Ma'mar telah 
mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Manbah, dia berkata, 'Abu 
Hurairah ra. telah menyampaikan kepada kami dari Rasulullah SAW Beliau 
menyebutkan beberapa hadits. Diantaranya adalah Rasulullah bersabda, 
'Demi jiwa Muhammad di tangan-Nya, suatu hari akan datang kepada 
salah seorang dari kalian dan tidak seorangpun yang bertemu denganku. 
Kemudian bertemu denganku lebih utama dari bertemu dengan keluarga 
dan hartanya." 

                                                      
239 Faidhul Qaadir, karya Al-Manawi 3/245. Jami At-Tahshiil fi Ahkaam Al-Marasiil, karya Al-'Alaai 

hal. 12 
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Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah melalui sejumlah orang 
sahabat, mereka adalah Abu Hurairah ra., Abu Dzar ra. dan Samrah bin 
Jundab ra. 

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh 
Bukhari di dalam Shahiih-nya 61 – Kitabul Manaqib 25 – Bab 'Alaamat An-
Nubuwwah fil Islam 6/604 (Hadits no. 3589) dengan lafadz hadits yang 
mirip dalam sebuah hadits yang panjang. 

Adapun hadits yang melalui Abu Dzar ra. diriwayatkan oleh Ahmad di 
dalam Musnad-nya 5/156-170 dengan lafadz hadits yang berbeda.  

Adapun hadits yang melalui Samrah bin Jundab ra. diriwayatkan oleh 
Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 7/268 (Hadits no. 7097) dengan 
lafadz hadits yang berbeda. 

Derajat Hadits 

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih dan diriwayatkan oleh 
Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Telah datang suatu masa, 
dimana para sahabat tidak dapat bertemu dengan Rasulullah. Mereka 
berharap dapat bertemu dengan beliau. Mereka lebih senang bertemu 
dengan Rasulullah daripada semua yang dimiliki mereka. 

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Setelah Rasulullah wafat, seluruh 
sahabat ingin bertemu dengan beliau, walaupun seluruh harta dan 
keluarganya harus mereka korban. Saya mengatakan demikian, karena 
semua orang yang hidup dimasa pasca para sahabat hingga saat ini, ingin 
sekali bertemu dengan beliau. Apalagi para sahabat yang mengetahui 
kemuliaan kedudukan beliau di sisi mereka. Di samping itu cinta mereka 
beliau sulit untuk dicari tandingannya.240"    

92. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Berlalunya Periode 
Sahabat Rasul 

ما ِمْنكُْم : عْن جابِرِ ْبنِ عْبِد اِهللا أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم قَالَ ألْصحابِِه
ِئذْوميَّةٌ يح ِهيو ةنا ِمائَةُ سلَْيهأِْتْي عي ةْنفُْوسفْسٍ مِمْن ن 

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad-nya, dia 
berkata, "Yazid telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Sulaiman 
yaitu At-Tiimi telah menyampaikan kepada kami dari Abu Nadhrah dari 

                                                      
240 Fathul Bari 6/607 
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Jabir bin Abdullah bahwa Nabi saw berkata kepada para sahabatnya, "Tidak 
ada diantara kalian yang hidup melebihi 100 tahun." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah saw melalui sejumlah orang 
sahabat, mereka adalah Abdullah bin Umar ra., Jabir bin Abdullah ra., Abu 
Sa'id Al-Khudri ra., Anas bin Malik ra., Abu Mas'ud dan Sufyan bin Wahab 
Al-Khaulani ra. serta Buraidah ra. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Umar ra. diriwayatkan oleh 
Bukhari di dalam Shahiih-nya 3 – Kitabul Ilmi 41 – Bab As-Samr fil Ilmi 
1/211 (Hadits no. 116) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya Kitab 
Fadhail Ash-Shahabah 53 – Bab Qaulihi 'alaihi Ash-Shalatu was Salaam 'Laa 
Ya'tii Mi'ah sannah wa 'alal Ardh' 4/1965 (Hadits no. 2537) dengan lafadz 
hadits yang berbeda. 

Adapun hadits yang melalui Jabir bin Abdullah ra. diriwayatkan oleh 
Muslim di dalam Shahiih-nya Kitab Fadhail Ash-Shahabah 53 – Bab 
Qaulihi 'alaihi Ash-Shalatu was Salaam 'Laa Ya'tii Mi'ah sannah wa 'alal 
Ardh' 4/1966 (Hadits no. 2538) dengan lafadz hadits yang berbeda.   

Adapun hadits yang melalui Abu Sa'id Al-Khudri ra. diriwayatkan oleh 
Muslim di dalam Shahiih-nya Kitab Fadhail Ash-Shahabah 53 – Bab 
Qaulihi 'alaihi Ash-Shalatu was Salaam 'Laa Ya'tii Mi'ah sannah wa 'alal 
Ardh' 4/1967 (Hadits no. 2539) dengan lafadz hadits yang berbeda.   

Adapun hadits yang melalui Anas bin Malik ra. diriwayatkan oleh Ibnu 
Hibban di dalam Shahiih-nya sebagaimana terdapat di dalam Mawarid 
Adz-Dzam'an hal. 58 (Hadits no. 113) dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Adapun hadits yang melalui Abu Mas'ud ra. diriwayatkan oleh 
Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir dan Al-Ausath, Abu Ya'la di dalam 
Musnad-nya dan Ahmad di dalam Musnad-nya. 

Adapun hadits yang melalui Sufyan bin Wahab ra. diriwayatkan oleh 
Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 7/72 (Hadits no. 6406) dengan lafadz 
hadits yang berbeda. 

Derajat Hadits 

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih dan disepakati oleh Asy-
Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Malam itu, masih ada para 
sahabat yang hidup. Namun seratus tahun setelah ucapan beliau itu, tidak 
ada lagi para sahabat yang masih hidup. Sabda Rasulullah ini diucapkan 
satu bulan menjelang wafatnya beliau. Hal ini sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Jabir ra. Sahabat terakhir yang wafat dan pada saat 
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Rasulullah menyampaikan sabda ini, dia hadir, adalah sahabat Abu Ath-
Thufail 'Amir bin Watsilah ra. Dia wafat pada tahun 110 H. Dari sinilah 
para ulama menetapkan bahwa siapa saja yang setelah tahun 110 H ini, 
mengklaim241 sebagai sahabat, maka klaimnya ini tidak diterima. 

Imam Al-Qurthubi berkata, "Para ulama kami berkata, 'Yang 
terkandung di dalam hadits di atas yang disampaikan Rasulullah sebulan 
menjelang wafatnya, mengatakan bahwa semua manusia pada saat itu, 
usianya tidak melebihi dari seratus tahun. Hal ini berdasarkan sabda 
Rasulullah, 'Tidak ada satu jiwapun yang hidup.' Lafadz hadits di atas tidak 
membahas tentang malaikat, jin. Sehingga malaikat dan jin tidak termasuk 
yang dimaksud di dalam hadits ini. Demikian pula hewan. Hal ini 
berdasarkan sabda Rasul 'Termasuk mereka yang berada di muka bumi.' 
Lafadz ini menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah makhluk yang 
berakal, yaitu manusia. Ibnu Umar ra. telah menjelaskan bahwa makna ini 
adalah, "Yang dimaksud adalah berlalunya abad ini.242"     

Imam Nawawi berkata, "Di dalam hadits ini terdapat salah satu tanda 
kenabian Rasulullah SAW Yang dimaksud adalah setiap jiwa yang hidup di 
malam itu, di atas bumi ini, tidak akan hidup melebihi seabad. Baik usianya 
memang telah ditentukan pendek, sebelum sabda beliau ataupun tidak. 
Hadits ini tidak mengandung arti bahwa tidak ada seorangpun yang hidup 
melebihi 100 tahun243."  

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Yang dimaksud hadits di atas adalah, 
"Ketika 100 tahun berlalu setelah sabda Rasulullah, maka generasi abad itu 
akan lenyap. Sehingga tidak ada seorangpun yang tersisa, termasuk mereka 
yang hadir pada saat Rasulullah mengucapkan sabdanya. Seperti itulah 
yang terjadi.244" 

 

                                                      
241 Mengklaim dirinya atau menganggap tabi'in. (Penterjemah) 
242 Tafsir Al-Qurthubi 11/42 
243 Syarah shahih Muslim, karya Imam Nawawi 16/92 
244 Fathul Bari 2/75 
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Bab 2. Nubuat-nubuat Tentang 
Tabi’in dan Generasi Berikutnya 
Semoga Allah Meridhai Mereka 

Mencakup 68 Nubuat 

 

1. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Uweis Al-Qarni 

ُجلٌ عِفْيهِْم رْنُه واُهللا ع ِضير رفَُدْوا إِلَى ُعمابِرٍ أَنَّ أَْهلَ الْكُْوفَِة وْن أَِسْيرِ ْبنِ ج
هلْ ها ُهنا أَحٌد ِمن الْقَْرنْينِ فَجاَء ذَِلك : ِممَّْن كَانَ يْسخُر بِأُويْس فَقَالَ ُعمُر

إِنَّ رُجالً : لَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَْد قَالَ إِنَّ رُسْو: الرَُّجلُ فَقَالَ ُعمُر 
يأِْتْيكُْم ِمن الْيمنِ ُيقَالُ لَُه أَوْيُس الَ يدْع بِالْيمنِ غَْير أُّم ، قَْد كَانَ بِِه بياٌض 

يُه ِمنكُْم فَلْيْستْغِفْر فَدعا اَهللا فَأَذْهبُه عْنُه إِالَّ مْوِضع الدِّْينارِ أَوِ الدِّْرهمِ فَمْن لَِق
 لَكُْم

Imam Muslim meriwayatkan hadits ini dalam kitab “Shahih”, ia 
berkata, "Zuheir bin Harb telah menyampaikan kepada saya, dia berkata, 
"Hasyim bin Al-Qasim telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Sulaiman bin Al-Mughirah telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Sa’id Al-Hariri telah menyampaikan kepada saya dari Abi Nadrah, dari 
Asir bin Jabir bahwa penduduk Kufah datang menghadap kepada Umar RA. 
dalam rombongan tersebut terdapat orang yang tidak suka terhadap Uweis, 
maka Umar bertanya, Apakah pada delegasi ini terdapat orang yang berasal 
dari suku Al-Qarni, maka lelaki tersebut segera datang., Umar mengatakan, 
bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, “Akan datang 
kepadamu seorang laki-laki dari Yaman, ia bernama Uweis. Ia hanya 
meninggalkan seorang ibui di Yaman. Dia memiliki luka bekas cacar, 
kemudian dia berdo’a kepada Allah. Dan, Allah menghilangkannya kecuali 
bekas cacar sebesar satu dinar atau dirham. Barang siapa di antara kalian 
yang menjumpainya, hendaklah memohonkan ampunan pada Allah 
bagimu”. 
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Takhrij Hadits 

Hadits ini menjelaskan tentang keberadaan Uweis245 bin Amir Al-Qarni 
RA Hadits tersebut diriwayatkan oleh Umar bin Khathab RA dari Rasulullah 
SAW 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab 
“Shahih”nya pada bab “Keutamaan Para Sahabat”, bab ke-55 “Di antara 
Keutamaan Uweis Al-Qarni RA.”, juz 4/1968, hadits ke-2542 dan 2543 
dalam hadits yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab 
“Musnad”nya, juz 1, h. 38 dengan redaksi, “Kelompok tabi’in yang paling 
baik ia seorang laki-laki yang bernama Uweis Al-Qarni, ia mempunyai 
seorang ibu dan pernah terkena penyakit cacar kemudian berdo`a kepada 
Allah maka Allah menyembuhkannya kecuali luka sebesar satu dirham 
pada pusarnya”. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab “Az-
Zuhd”, h. 476, hadits ke-12394 , redaksi yang sama dengan redaksi hadits 
Muslim. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits shahih dan diriwayatkan oleh Imam 
Muslim dalam kitab “Shahih”nya.  

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW benar-benar terbukti, dimana 
Uweis bin Amir r.a datang (ke Madinah) pada masa pemerintahan sayidina 
Umar ra, dia berasal dari Yaman. Selanjutnya Umar bin Khaththab 
bertanya kepadanya, Apakah anda yang bernama Uweis bin Amir? Ia 
menjawab, (ya) Umar bertanya kembali, Apakah Anda yang berasal dari 
Muraad kemudian dari Qarn, ia menjawab ,(ya). Umar berkata, Apakah 
anda terkena penyakit cacar? Dan telah sembuh dari padanya kecuali bekas 
cacar yang sebesar satu dirham, ia menjawab (ya). Umar bertanya kembali 
benarkan anda mempunyai seorang ibu? Ia menjawa, (ya), maka Umar 
memohon kepadanya, mohonkanlah amupunan kepada Allah untukku, ia 
menjawab, Tuan lebih berhak memohonkan Ampunan bagiku karena tuan 
salah seorang sahabat Rasulullah SAW Umar menjawab, Sesungguhnya aku 
telah mendengan Rasulullah SAW bersabda,”Sesungguhnya akan ada 
seorang lelaki yang berasal dari Yaman yang bernam Uweis dan ia 
meninggalkan seorang ibu di sana, pernah mengidap penyakit cacar  

                                                      
245 . Dia bernama Abu Amr Uweis bin Amir bin Juz`il Qarni al-Muradi at-Tamiimi al-Yamani, seorang 

tabi’in zuhud yang terkenal. Dia hidup semasa dengan Rasululallah SAW dan beriman kepada beliau 
tapi dia dapat datang  kepada beliau karena darmna baktinya kepada seorang ibu. Dia belajar fikih 
dari para ahli fikih Kufat, mengalami perang Adzrbiidzan pada pemewrintahan Umar r.a. dan perang 
Shiffin bersma pasukan Imam Ali r.a., menjadi seorang syahid dengan luka lebih dari 40 luka 
tusukan panah dan pedang , semoga Allah meridha`inya. “Shafwatus Shafwah”, juz 2, h. 43, “Siyaru 
A’laamin Nubalaa`”, juz 4, h. 19, “Al-Ishaabah”, juz 1, h. 118 
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kemudian dia berdo’a kepada Allah, maka Allah menyembuhkannya 
kecuali sebesar uang dinar atau dirham, maka barangsiapa di antara kamu 
yang menemuinya, perintahkan kepadanya agar memohon ampunan 
bagimu”, Umar r.a. bertanya kembali, “Anda hendak kemana lagi?” ia 
menjawab, “Kufah”. Umar bertanya, ”Maukah kamu aku tuliskan surat 
kepada gubenur di sana?” Ia menjawab, “Aku lebih suka berbaur dengan 
manusia yang lain”, semoga Allah meridha`inya dan memberikan ridha 
baginya”.246 

2. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Muhammad Bin Al-
Hanafiyah RA 

سُيْولَُد لَك : قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : عْن عِليِّ رِضي اُهللا عْنُه قَالَ 
 بْعِدي غَالٌَم قَد نحلُْتُه ِاْسِمْي وكُنِّيِتْي

Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadits dalam buku “Dala`ilun 
Nubuwwah”, ia berkata, "Abu Abdillah Al-Hafizh dan Muhammad bin 
Musa telah mengabarkan kepada kami, mereka berkata, "Abul ‘Abbas 
Muhammad bin Ya’qub telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Abu Usamah Al-Kalabi telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"‘Aun bin Salam telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Qais telah 
menyampaikan kepada kami dari Leis dari Muhammad bin Basyr dari 
Muhammad bin Al-Hanafiyah dari Ali RA, ia berkata, "Nabi SAW bersabda, 
“Kamu akan mempunyai seorang anak laki-laki sesudah generasiku yang 
memakai nama dan kun-yahku”. 

Takhrij Hadits 

Hadits tersebut berkaitan dengan Sayyidina Muhammad247 bin Ali RA, 
hadits itu diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib dari Rasulullah SAW 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dalam kitab “At-Thabaqaat”, 
juz 5, h. 92.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam “Dalaa`ilun 
Nubuwwah”, juz 6, h. 380. 

                                                      
246 . Aku mengisyaratkan takhrij hadits tersebut dalam “Hadits yang panjang”. 
247 . Ia bernama Abul Qasim Muhammad bin Ali bin Abu Thalib al-Hasyimi al-Qarasyi, lebih dikenal 

dengan nama Muhammad al-Hanafiyah. Hanafiyah ialah nama ibunya yang berasal keturunan Bani 
Haniifah, beliau bernama Khaulah. Ia lahir pada masa Pemerintahan Umar r.a dan termasuk salah 
seorang pemimpin kabilah Quraisy yang gagah berani. Ia mempunyai peranan penting bersama 
Ibnuz Zubeir, Al-Hajjaaj dan Abdul Malik bin Marwan. Kelompok syiah sangat berlebihan dalam 
menilai beliau, merenggapnya sebagai imam dan menyebut belia sebagai Imam al-Mahdi, bahkan 
mereka menggapnya tidak meninggal dunia melainkan bersembunyi di Bukit Radwa dan akan 
muncul kembali di akhir zaman nanti. Beliau wafat di Madinah pada bulan Muharram tahun 81 H. 
dalam usia 65 tahun. Semoga Allah meridha`i beliau dan orang tuanya. “At-Thabaqaatu”, Ibnu Sa’ad, 
juz 5, h. 91, “Hilyatul Auliyaa`”, juz 4, h. 110, “Wafiyatul A’yaan”, juz 4, h. 169, “Siyaru A’laamin 
Nubalaa`”, juz 4, h. 110, “Al-Bidaayah Wan-Nihaayah”, juz 9, h. 42.  
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Derajat Hadits  

Hadits di atas dikategorikan sebagai hadits hasan. Para perawi hadits 
riwayat Imam Baihaqi ialah orang-orang yang jujur dan kuat ingatannya 
dan para perawi Ibnu Sa’ad semuanya tsiqah meskipun ada sanad yang 
terputus. 

 Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diprediksikan Nabi SAW tersebut benar-benar terbukti, 
dimana Khaulah Al-Hanafiyah melahirkan seorang anak laki-laki bagi Ali 
bin Abu Thalib pada masa Pemerintahan Umar, beliau memberikan nama 
“Muhammad bagi bayi tersebut dan dijuluki dengan julukan “Abul Qasim”. 
Demikianlah kebenaran prediksi Rasulullah SAW, bahwa bayi itu akan 
memakai nama dan kuniyahkau.248 

3. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Muhammad Bin 
Ka’ab Al-Qurazhi RA 

: سِمْعُت رُسْولَ اِهللا يقُْولُ: عْن عْبِد اِهللا ْبنِ ُمْعتبِ ْبنِ أَبِي ُبْردةَ الظَّفْرِي قَالَ 
 يْخُرُج ِمن الْكَاِهنْينِ رُجلٌ يْدُرُس الْقُْرآنَ ِدراسةً الَ يْدُرُسها أَحٌد يكُْونُ بْعدُه

Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam kitab “Musnad”nya, 
beliau menuturkan, "Harun telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Abdullah bin Wahab menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Abu 
Shakhr mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Mu’tab249 bin Abi 
Burdah Azh-Zhafari dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Akan terlahir seorang laki-laki dari 
keturunan Kaahinaini250 yang akan mempelajari Al-Qur`an dengan kajian 
yang tidak akan dapat dilakukan oleh siapapun, generasi sesudahnya”. 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdzi ra. Hadits 
ini diriwayatkan dari Rasulullah saw melalui Abu Burdah Adz-Dzafri ra. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab “Musnad”nya, 
juz 6, h. 11  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dalam “At-Thabaqaat”, juz 
7, h. 500.  

                                                      
248 . Ibid. 
249 . Ia bernama Mu’tab, “Al-Ishaabah”, juz 7, h. 18  
250 . Maksudnya dua kabilah Yahudi Madinah, yaitu Bani Quraizhah dan Bani Nadhiir. Mereka  ahli 

kitab dan ilmu pengetahuan dan masyarakat Arab yang memberikan ilmu sebagai orang membuat 
tepung. “An-Nihaayah”, juz 4, h. 215.  
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam “Dalaa`ilun 
Nubuwwah”, juz 6, h.498. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas dikategorikan hadits dha’if. Sumber kelemahan hadits itu 
terletak pada Abdullah bin Mu’tab, dari ayahnya dan Abdullah bin Mu’tab. 
Bukhari, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Hajr menyebutkannya tapi mereka tidak 
mengomentarinya. “At-Taariikh Al-Kabiir”, juz 5, h. 201, “Al-Jarh Wat 
Ta’diil”, juz 5, h. 174, “Ta’jiilul Manfa’ah”, h. 236, Ibnu Menyebutkannya 
dalam kitab “Ats-Tsiqaat”, juz 7, h. 43, Al-‘Iraqi dalam kitab “Dzilul 
Kasyif”, h. 828, Al-Azdi berkata, “Tidak demikian keadaannya.” 

Sementara ayahnya, Mu’tab bin Abi Burdah r.a. telah disebutkan oleh 
Ibnu Hajr dalam kitab “Ta’jiilul Manfa’ah”, h. 410 tapi dia 
mengomentarinya. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diprediksikan Nabi SAW benar-benar terbukti, bahwa dari 
Bani Quraizhah terlahir seorang imam tafsir yang terkenal yaitu 
Muhammad bin Ka’ab Al-Qarazhi r.a. Dia lahir di akhir Pemerintahan Ali 
r.a. pada tahun 40 Hijriyah.251 

4. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Shilah Bin Asyim RA 

بلَغنا أَنَّ رُسْولَ اِهللا صلى اهللا عليه : عْن عْبِد الرَّْحمنِ ْبنِ يزِْيِد ْبنِ جابِرٍ قَالَ
يكُْونُ ِفي أمَِّتْي رُجلٌ يقَالُ لَُه ِصلَةُ ْبنِ أَِشْيم يْدُخلُ الْجنَّةَ : وسلم كَانَ يقُْولُ
 بِشفَاعِتِه كَذَا وكَذَا

Ya’qub bin Sufyan Al-Fasawi meriwayatkan hadits ini dalam “Al-
Ma’rifah Wat Tariikh”, ia berkata, “Abdullah bin Utsman menyampaikan 
kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir 
mengabarkannya kepada kami, ia berkata, Kami mendapat berita bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Pada umatku akan ada seseorang yang bernama 
Shilah bin Asyim, ia akan masuk surga dengan syafa’atnya yang begini dan 
begitu”. 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkenaan dengan Shilah252 bin Asyim r.a., ia meriwayatkan 
hadits dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, diterima dari Rasulullah SAW  

                                                      
251 . op. cit.  
8. Ia bernama Abus Shahbaa` Shilah bin Asyyam al-‘Adawi al-Bashri seorang tabi’in yang terkenal 

disamping sebagai seorang wali yang terkenal dengan karamahnya. Dia syahid dalam satu 
peperangan pada awal Pemerintahan al-Hajjaaj bin Yusuf di Iraq . Dia meriwayatkan satu hadits dari 
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Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dalam kitab “Az-
Zuhd”, h. 297, hadits ke-864.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dalam “At-Thabaqaat”, juz 
7, h. 134. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits dha’if karena pada sanadnya terdapat 
dua orang rawi yang gugur. Adz-Dzahabi menuturkan dalam kitab “Siyaru 
A’laamin NubAlaa`”, juz 3, h. 497, kemudian ia berkata, “Hadits ini hadits 
mu’dhal-hadits yang pada sanadnya terdapat dua orang perawi atau lebih 
yang gugur”. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diberitakan Nabi SAW tersebut benar-benar terjadi, dimana 
terdapat seorang tabi’in yang bernama Shilat bin Asyyam. Ia dikenAl 
sebagai seorang tabi’in yang memiliki kepiawaian dalam memecahkan 
masalah lagi bertakwa. Beliau suami dari seorang wanita ahli hadits, yaitu 
Mu’aadzah Al-‘Adawiyah r.a.253 

5. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Banyak Terbunuh-
nya Manusia di Ba‘azdraa' 

دخلَ ُمعاوِية علَى عاِئشةَ فَقَالَْت ماحملَك علَى قَْتلِ : عْن أَبِْي اَألْسوِد قَالَ 
يا أُمَّ الُْمْؤِمنِْين إِنِّي رأَْيُت قَْتلَهْم  إِْصالًَحا : أَْهلِ عذْراِء حْجًرا وأَْصحابِِه فَقَالَ
لَْت سِمْعُت رُسْولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلُألمَِّة وأَنَّ بقَاَءُهْم فَساٌد فَقَا

 سُيقْتلُ بِعذْراِء ناٌس يْغضُب اُهللا لَُهْم وأًْهلُ السَّماِء: يقُْولُ

Ya’qub bin Sufyan Al-Fasawi meriwayatkan hadits ini dalam “Al-
Ma’rifah Wat Tariikh”, ia berkata, "Harmalah menyampaikan hadits itu 
kepada kami, dia berkata, "Ibnu Wahb menyampaikannya kepada kami, dia 
berkata, "Ibnu Luhai’ah menyampaikannya kepadaku dari Abul Aswad, ia 
berkata, "Mu’awiyah datang menghadap Siti Aisyah, maka beliau bertanya, 
“Apa tanggung jawabamu tentang pembantaian yang dilakaukan 
penduduk ‘Azdraa` terhadap Hajr dan orang-orangnya?” Ia menjawab, “Ya 

                                                                                                                              
Ibnu Abbas r.a. “Asadul Ghaabah”, juz 3, h. 29, “Hilyatul Auliyaa`”, juz 2, h. 227, “Al-Thabaqaat”, 
Ibnu Sa’ad, juz 7, 134, “Siyaru A’laamin Nubalaa`”, juz 3, h. 497, “Al-Ishaabah”, juz 3, h. 260, “Al-
Bidaayah Wan Nihaayah”, juz 9, h. 17. Ia bernama Abus Shahbaa` Shilah bin Asyyam al-‘Adawi al-
Bashri seorang tabi’in yang terkenal disamping sebagai seorang wali yang terkenal dengan 
karamahnya. Dia syahid dalam satu peperangan pada awal Pemerintahan al-Hajjaaj bin Yusuf di Iraq 
. Dia meriwayatkan satu hadits dari Ibnu Abbas r.a. “Asadul Ghaabah”, juz 3, h. 29, “Hilyatul 
Auliyaa`”, juz 2, h. 227, “at-Thabaqaat”, Ibnu Sa’ad, juz 7, 134, “Siyaru A’laamin Nubalaa`”, juz 3, h. 
497, “Al-Ishaabah”, juz 3, h. 260, “Al-Bidaayah Wan Nihaayah”, juz 9, h. 17.  

253 . Lihatlah footnote berikutnya 
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Ummul Mu`minin, menurutku membunuh mereka terdapat kemaslahatan 
bagi umat islam, karena keberadaan mereka akan menimbulkkan 
keonaran, maka Siti Aisyah berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Banyak manusia yang akan dibantai di ‘Azdraa`254, karena Allah 
dan para malaikat murka terhadap mereka”. 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan seorang saudagar yang bernama Hajr255 
bin ‘Adi RA. Ia meriwayatakan tersebut dari Siti Aisyah RA, dari Rasulullah 
SAW 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Fasawi dalam kitab “Al-Ma’rifah Wat-
Tariikh”, juz 3, h. 321.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam buku “Dalaa`ilun 
Nubuwwah Min Thariiqil Fasawi”, juz 6, h. 457.” 

Derajat Hadits 

Hadits di atas merupakan hadits lemah karena pada deretan sanad 
terdapat perawi yang terputus. Ibnu Katsir berkata, “Deretan sandnya 
lemah karena ada yang terputus”. “Al-Bidayah wan Nihaayah”, juz 8, h. 
60. Ibnu Hajar berkata, “Pada sanad hadits tersebut terdapat sanad yang 
terputus” “Al-Ishaabah”, juz 1, h. 329. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diprediksikan Nabi nan jujur itu betul-betul terjadi, karena di 
‘Adzraa`lah Hajr bin ‘Adi dan enam orang kepercayaannya dibantai atas 
perintah Mu’awiyah RA. Pembantai itu terjadi pada tahun 51 H. Anehnya 
Hajr bin ‘Adi adalah orang yang berehasil menaklukan ‘Adzraa`, tapi jstru 
dialah yang dibantai di sana.256 

                                                      
254 . Yaitu Kota ‘Ghauthah di Syiria, salah satu distrik di Khaulan, daerah tersebut dinamai Maraj. 

“Mu’jamul Buldaan”, juz 4, h. 91 
255 . Yaitu Hajr bin ‘Adi bin Mu’awiyahbin Jabalah al-Kanadi al-Kufi yang lebih dikenal dengan nama 

Hajr bin al-Adbar dan Hajr al-Khair. Ia ikut terlibat dalam peperangan Qadisiyah, Jamal, dan Shiffin 
di kubu Ali bin Abi Thalib r.a. Dia termasuk pemimpin bagi kelompoknya, rajin dalam melakukan 
dakwa dan termasuk orang zuhud. Dia terbunuh di Maraj tahun 51 H. r.a. “Asadul Ghaabah”, juz 1, 
h. 385, “At-Thabaqaat”, Ibnu Sa’ad, juz 6, h. 217, “Al-Bidaayah Wan Nihaayah”, juz 8, h. 54, “Al-
Ishaabah”, juz 1, h. 329.  

256 . Untuk lebih jelasnya dapat dibaca dalam “Tarikh at-Thabari”, juz 5, h. 253-281, “Al-Kamil” Ibnu 
Atsir, juz 2, h. 472-488, “Tahdziibu Ibnu ‘Asaakir”, juz 2, h. 373-382, juz 4, h. 87-90, “Al-Bidayah 
Wan Nihaayah”, juz 8, h. 54-60.  
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6. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Orang yang 
Berbicara Setelah Meninggal Dunia 

فَجِئُْتُه وخرْجُت ِفي ِشراِء كَفَنِِه : نا ِفي اللَّْيلَِة الْبارِدِة قَالَِفي الْيْومِ الْحارِ وأَقْوُم
:  وقَْد كَشف الثَّْوُب عْن وْجهِِه وقاَلَ -البيْت:  أَْو قَالَ–فَرجْعُت إِلَْيِه 

ُت علَى ربِّي بْعدكُْم نعْم إِنِّي قَدْم: أَبْعد الْمْوِت؟ قَالَ : اَلسَّالَُم علَْيكُْم فَقُلْنا
فَتلقَانِي بُِرْوحٍ وِرْيحاِن وربِّ غَْيُر غَْضباِن وكَسانِي ِثياًبا خْضرا ِمْن  ُسْنُدسٍ  
وإِْستْبرقٍ وإِنِّي لَقَْيُت ُمحمًَّدا صلى اهللا عليه وسلم وقَْد أقْسم أَنْ الَ يْبرُح 

جَّلُْوا بِي وتَّى آِتيه فَعّرْوا حْغتالَ تا ِفي أَْنفُِسكُْم وُر بِماَألْمُر أَْيسُبْونِي وْحسالَ ت
فَذَكَْرُت : فَما شبِْهُت نفْسُه ِعْند ذَِلك إِالَّ حصاةً أَلْقَْيُتها فَرسبْت، قَالَ : قَالَ

ِذِه األمَِّة رُجلٌ يتكَلَّم بْعد سيكُْونُ ِفي ه"قَْد بلَْغنا أَنَُّه : ذَِلك ِلعاِئشةَ فَقَالَْت
 "مْوِتِه

Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dalam kitab “Dallaa`ilun 
Nubuwwah”, ia mengatakan, “Abu Muhammad bin Abdullah bin Yusuf Al-
Ashabahani mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Abu Sa’id 
mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Sa’dan bin Nashr menyampaikan 
kepada kami, "Ishaq bin Yusuf Al-Azraq menyampaikan hadits itu kepada 
kami dari Al-Mas’udi dari Abdul Malik bin ‘Umeir dari Rib’i bin Hirasy, ia 
menuturkan, “Saudaraku meninggal dunia, dia orang paling rajin berpuasa 
meskipun cuaca sangat panas dan sangat rajin beribadah meskipun 
cuacanya sanagat dingin sekali”. Ia meneruskan ceritanya, “Maka aku 
datang melawatnya kemudian keluar untuk mebeli kain kafan baginya, aku 
kembali ke rumah tapi ia kain penutupnya wajahnya terbuka sendiri 
kemudian mengucapkan “Assalamu ‘Alkaikum”, maka kami bertanya-
tanya, “Bukankah dia sudah meninggal?” Ia menjawab, “Ya”, aku datang 
menghadap Tuhanku setelah kalian pergi, maka Dia menyambutku dengan 
bau harum nan mewangi dan Tuhanku tidak murka. Dia memberiku 
pakaian sutra nan indah lagi menawan. Aku juga menemui Nabi 
Muhammad SAW dan aku bersumpah, aku tidak merasa puas dan senang 
hingga aku dapat menjumpainya. Untuk itu,  segeralah kalian mengurusi 
jenazahku, jangan menunda-nundanya, bukankah kalian dapat mengurus 
dengan mudah dan jangan terlalu banyak acara”. Ia menuturkan, 
“Jasadnya sungguh sangat ringan, bagaikan batu kerikil mudah yang dapat 
dengan mudah aku lempar kemudian lenyap. Ia menuturkan, “Maka 
menceritakan peristiwa itu kepada Siti Aisyah, beliau berkata, “Kami telah 
mendengar hadits, bahwasanya “Akan ada orang yang berbicara dari 
ummat ini setelah meninggal dunia”. 
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Takhrij Hadits 

Hadits tersebut di atas diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunia dalam kitab 
“Man ‘Aasya Ba’dal Mauti”, h. 56-57, hadits ke-10-11.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu’eim dalam “Hilyatul 
Auliyaa`”, juz 4, h. 367 dan terdapat di dalam “Dalaa`ilun Nubuwwah”, 
juz 2, h. 584, hadits ke-536.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab “Dalaa`ilun 
Nubuwwah”, juz 6, h. 455. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas dikategorikan sebagai hadits dha’if karena semua 
sanadnya terputus, sanad antara Rib’i bin Hirasy sampai Siti Aisyah r.a. 
kecuali sanad Al-Baihaqi yang menyebutkan rentetan sanadnya. Hanya saja 
pada sanadnya terdapat Abdul Malik bin ‘Umeir, dia seorang perawi yang 
tsiqah juga seorang mudallis –rawi yang sering menyembunyikan cacat 
suatu hadits- dan dia hanya menggunakan sanad mu’an’an, tidak 
menjelaskan dengan kata-kata “Saya mendengar”, melainkan hanya 
memakai kata-kata “dari”. Ibnu Hajr menyebutkan Abdul Malik bin ‘Umeir 
sebagai perawi mudallis tinggat ketiga sehingga haditsnya tidak diajadikan 
hujjah oleh para imam kecuali mereka dapat menjelaskan dengan kata-kata 
“Saya mendengar”. “Taqriibut Tahzdiib”, juz 1, h. 521, “Ta’riif Ahlit 
Taqdiis”, h. 23-96. Deretan sanad yang lainnya termasuk para perawi yang 
tsiqah –terpercaya- juga shaduuq-jujur-. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diprediksikan Nabi SAW benar-benar terbukti, dimana 
terdapat seorang manusia muslim yaitu Rabi’, saudara Ar-Rib’i bin Hirasy 
yang berbicara setelah ia meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan pada 
hadits di atas. 

7. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Luasnya Kekuasaan 
Ummat Islam 

إِنَّ اَهللا زوى ِلي : قَالَ رسْول اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : عْن ثَْوبان قَالَ
 اَألْرض فَرأَْيُت مشارِقَها ومغارِبها وإِنَّ أُمَِّتْي سيْبلُغُ ُملْكُها ما ُزوِى ِلي ِمْنها

Imam Muslim meriwayatkan hadits ini dalam kitab “Shahih”nya, ia 
berkata, "Abur Rabii’ Al-‘Ataki dan Qutaibah menyampaikan kepada kami 
dari Hammad bin Zaid –tapi lafdz hadits itu dari Qutaibah- dari Ayub, dari 
Abi Qilabah, dari Abi Asmaa`, dari Tsauban, ia berkata,  Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya Allah mengecilkan bumi bagiku, sehingga aku 
dapat melihat bagian timur dan barat bumi dan kekuasaan ummat akan 
mencapai apa yang aku saksikan”. 
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Takhrij Hadits 

Hadits tersebut diriwayatkan dari Rasulullah oleh dua orang sahabat 
yaitu Tsauban dan Syidad bin Aus r.a.  

Hadits yang melalui Tsauban r.a. diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab 
“Shahih”nya,  pada bab “Al-Fitan wa Asyraatus Saa’ah”,pada bab kelima 
tentang “kemunduran ummat Islam oleh sebagian yang lain”, juz 4, h. 
2215, hadits ke-2889, Abu Dawud dalam kitab “Sunan”-nya pada bab “Al-
Fitan wal Malaahim”, bab 1, tentang “Al-Fitan Wadalaa`iluha”, juz 4, h. 
450, hadits ke-4252. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits shahih, diriwayatkan oleh Imam 
Muslim dalam kitab “Shahih”nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diprediksikan Nabi SAW benar-benar terjadi. Dimana 
kekuasaan negara islam mencapai ke timur dan  barat, mencakup Lautan 
Hindia di bagian timur dan Samudra Atlantik di bagian barat, dari daerah 
Philipina sampai ke perbatasan negara Maroko dan Andalusia, namun 
kekuasaan islam tidak mencakup daerah bagian utara dan selatan, karena 
Nabi SAW tidak menyebutkannya. 

Imam Nawawi mengatakan, Pada hadits tersebut terdapat petunjuk 
tentang luasnya kekuasaan Pemerintahan Islam, mencakup daerah bagian 
timur dan barat, sesuai dengan prediksi Nabi SAW, sementara di wilayah 
utara dan selatan kekuasaan islam hanya sedikit dibanding daerah wilayah 
timur dan barat.257 

Imam Al-Mundziri mengatakan, “Hadits tersebut sebagai sinyal 
pertanda kenabian karena beliau dapat memperkirakan apa yang akan 
terjadi pada masa yang akan datang, sebagaimana sabda Nabi SAW, dari 
Laut Thanjah sampai perbatasan Maroko hingga ujung timur di belakang 
Khurasan, sungai Jihun termasuk daerah-daerah Hindia dan perbukitan di 
sana, namun kekuasaan islam itu tidak sampai meluas ke daerah selatan 
dan utara yang tidak diprediksikan Nabi SAW258 

                                                      
257 . “Syarhun Nawawi Li Shahiihi Muslim”, jua 18, h. 13 
258 . “Mukhtashar Sunan Abi Dawud”, juz 6, h. 138 
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8. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Generasi 
Mendatang Lebih Buruk daripada Generasi Sebelumnya 

يلْقَْونَ ِمن أَتْينا أَنُس ْبُن ماِلك فَشكَْونا إِلَْيِه ما : عنِ الزُّبْيرِ ْبنِ عِدي قَالَ
ِاْصبُِرْوا، فَإِنَُّه الَ يأِْتْي علَْيكُْم زمانٌ إِالَّ والَِّذْي بْعدُه أَشرُّ ِمْنه : الْحجَّاجِ فَقَالَ

 سِمْعُت ِمْن نبِيِّكْم صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم, حتَّى ُتلْقُْوا ربَّكُْم

Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam kitab “Shahih”nya, ia berkata, 
"Muhammad bin Yusuf menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Sufyan 
menyampaikan kepada kami dari Az-Zubeir bin ‘Adiy, ia berkata, “Kami 
datang menghadap Anas bin Malik, kami mengadu kepada beliau tentang 
kezhaliman Hajjaj bin Yusuf,259 maka beliau berkata, “Bersabarlah kamu, 
sesungguhnya generasi yang akan datang jauh lebih buruk dibanding 
generasi sebelumnya sampai kamu dapat menemui Tuhanmu”, aku 
mendengar hadits tersebut dari Rasulullah SAW 

Takhrij Hadits 

Hadits tersebut diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh dua orang 
sahabat yaitu; Anas bin Malik dan Abdullah bin Mas’ud RA.  

Hadits yang melalui sahabat Anas bin Malik RA telah diriwayatkan oleh 
Bukhari dalam kitab “Shahih”nya pada bab ke-6 tentang “Tidak akan 
datang generasi mendatang kecuali generasi itu lebih buruk dari generasi 
sebelumnya”, juz 13, h.19, hadits ke-7068.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab “Sunan”nya 
pada bab “Al-Fitan” bab ke-35, juz 4, h. 492, hadits ke-2206. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab 
“Musnad”nya dalam juz 3, h. 117-132, 177-179. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits Shahih, diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari dalam kitab “Shahih”nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang disabdakan Rasulullah SAW, karena kita dapat 
menyaksikan semua kerusakan moral ummat dan kemerosotan moral 
generasi pertama hingga sekarang, tidak ada hari atau tahun bahkan abad 
baru yang lebih baik dari pada abad sebelumnya. 

                                                      
259 . Ibnu Hajr berkata, “Al-Hajjaj bin Yusuf ats-Tsawafi, seorang penguasa terkenan. Yang dimaksud 

di sini ialah pengaduan mereka tentang kekejaman Hajjaj. “Fathul Baari”, juz 13, h. 20 
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Ibnu Baththaal mengatakan, bahwa hadits ini menunjukkan tanda-
tanda kenabian, karena beliau dapat memberitakan tentang kerusakan 
ummat islam di masa mendatang, padahal masalah tersebut termasuk 
masalah ghaib yang tidak dapat diketahui hanya dengan nalar saja, 
melainkan harus melalui wahyu.260 

Al-Hasan Al-Bashri mengindikasikan banyak masalah sehingga ketika 
beliau ditanya tentang akan datangnya Umar bin Abdul Azis, beliau 
mengatakan, “Harus terdapat Orang yang memperbaiki keadaan ini”. 
Sebagian ulama yang lain menjawab, “Bahwa yang dimaksud 
pengunggulan di sini ialah melebihkan masa Al-Hajjaj karena pada masa 
tersebut masih terdapat para sahabat yang hidup, sementara pada masa 
Umar bin Abdul Azis para sahabat telah wafat semua. Zaman para sahabat 
lebih baik daripada zaman berikutnya, sebagaimana sabda Nabi SAW, 
“Sebaik-baik masa iAlah masa hidupku”.261 

9. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Apa yang Akan 
Terjadi Setelah Tahun 60 Hijrah 

أَضاُعْوا الصَّالَةَ واتَّبُعوا الشَّهواِت فَسْوف يلْقَْونَ غَيًَّا ثُمَّ يكُْونُ خلٌف يقْرأُْونَ 
قَالَ , الْقُْرآنَ الَ يْعُدو تراِقيُهْم ويقْرأُْونَ الْقُْرآنَ ثَالَ ثَةٌ ُمْؤِمٌن ُمناِفٌق وفَاجٌِر

املُناِفُق كَاِفٌر بِِه والْفَاجِرِ يتأَكَّل بِِه : "ُؤالَِء الثَّالَثَةُ فَقَالَفَقُلُْت ِللْوِلْيِد ما ه: بِشري
 "والُْمْؤِمُن يْؤِمُن بِِه

Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam kitab “Musnad”nya, ia 
berkata, "Abu Abdurrahman menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Haiwah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Basyir bin Abi ‘Amr 
dan Khaulan mengabarkan kepadaku, bahwa Al-Walid bin Qais 
menyampaikannya, dia mendengar Sa’id Al-Khudri berkata,  "Saya 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Setelah 60 tahun hijriyah akan 
datang satu generasi yang menyia-nyiakan shalat, memperturutkan hawa 
nafsu, maka mereka melakukan kejahatan kemudian akan datang generasi 
yang membaca Al-Qur`an tapi ayat-ayat itu tidak sampai melewati 
tenggorokan mereka dan Al-Qur`an dibaca oleh tiga golongan yaitu orang 
beriman, munafik dan faajir”. Basyir berkata, “Aku bertanya kepada Al-
Walid, siapa mereka itu?” Al-Walid menjawab, “Orang munafik ialah 
orang yang kufur terhadap Al-Qur`an, faajir ialah orang yang mencari 
makan dengan Al-Qur`an, dan orang beriman ialah orang yang percaya 
dengan isi Al-Qur`an”. 

                                                      
260 . “Fathul Baari”, juz 12, h. 21 
261 . Ibid. 
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Takhrij Hadits 

Hadits tersebut di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab 
“Musnad”nya, juz 3, h. 38.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab 
“Shahih”nya, demikian juga dalam “Al-Ihsan”, juz 2, h. 67, hadits ke-752.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab “Al-
Mustadrak, juz 2, h. 374. Al-Hakim berkata, “Hadits ini hadits shahih 
diriwayatkan oleh para perawi dari Hijaz dan Syiria dapat dipercaya. 
Namun, mereka berdua (Bukhari-Muslim) tidak meriwayatkannya”. Adz-
Dzahabi setuju dengan pendapat Al-Hakim.  

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits shahih, dinilai shahih oleh Al-Hakim 
dan adz-Dzahabi. Ibnu Katsir mengatakan, “Hadits ini hanya diriwayatkan 
oleh Imam Ahmad tapi sanadnya cukup kuat, memenuhi kriteria hadits-
hadits Sunan. “Al-Bidaayah wan Nihaayah”, juz 6, h. 459 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diberitakan Nabi SAW benar-benar menjadi kenyataan, 
dimana pada tahun enam puluhan dari tahun hijriyah terdapat Khalifah 
yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsu. Penguasa 
itu ialah Yazid bin Mu’awiyah RA yang  memegang tampuk khilafah setelah 
tahun 60 Hijrah sesudah ayahnya –Mu’awiyah RA- wafat.262 

10. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Seorang Laki-Laki 
dari Bani Umayah yang Merusak Ajaran Islam 

الَ يزالُ هذَا اَألْمُر قَاِئًما : عْن أَبِْي ُعبْيدة أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
 بِالِْقْسِط ًحتَّى يثِْلمُه رُجلٌ ِمْن بنِي أُميَّة

Abu Ya’la` meriwayatkan hadits itu dalam kitab “Sunan”nya, ia berkata, 
"Al-Hakam bin Musa menyampaikan kepada kami, dia berkata, “Yahya 
menyampaikan kepada kami dari Hisyam bin Al-Ghaaz dari Makhul dari 
Abu ‘Ubaidah, bahwa Nabi SAW bersabda, “Ajaran agama Islam akan tetap 
utuh sampai datang seorang laki-laki dari Bani Umayyah yang akan 
merusakanya”. 

Takhrij Hadits 

Hadits tersebut diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh dua orang 
sahabat, yaitu Abu ‘Ubeidah dan Abu Dzar RA  

                                                      
262 . “Al-Bidaayah Wan Nihaayah”, juz 8, h. 159, “Tariikhul Khulafaa`”, As-Suyuthi, h. 205. 
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Hadits yang melalui Abu ‘Ubaidah telah diriwayatkan oleh Abu Ya’laa` 
dalam kitab “Musnad”nya, juz 2, h. 176, hadits ke-870 dan 871. Al-
Haitsami mengatakan, “Para perawi hadits itu ialah para perawi yang 
diterima riwayatnya kecuali Makhul yang tidak bertemu langsung dengan 
Abu ‘Ubaidah, “Majma’uz Zawaa`id”, juz 5, h. 241,  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazzaar dalam “Musnad”nya, 
sama dengan apa yang terdapat dalam “Kasyful Astaar”, juz 2, h. 245, 
hadits ke-1619 dengan membuang kata “Al-Qisth”. Pada sanadnya juga 
terdapat Makhul, dari Abu ‘Ubeidah RA. 

 Hadits yang melalui Abu Dzar ra. diriwayatkan oleh Baihaqi di 
dalam Dalail An-Nubuwwah 6/467 dengan lafadz yang beda. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas dikategorikan sebagai hadits dha’if karena sanadnya 
terputus. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diprediksikan Nabi SAW benar-benar terjadi. Orang pertama 
yang merusak dan mengganti hadits Nabi SAW ialah Yazid bin Mu’awiyah 
Al-Amawi RA Ia mewarisi kerajaan ayahnya, tahun 60 Hijriyah. Pada diri 
Yazid terdapat budi pekerti yang baik namum dia suka memperturutkan 
hawa nafsu dan meninggalkan shalat.263  

Ibnu Katsir mengatakan, “Orang yang dimaksud pada hadits tersebut  
adalah Yazid bin Mu’awiyah, hanya Allah yang mengetahui masalah 
sebenarnya. Kemudian dia berkata, “Sikap umat terhadap Yazid terbagi 
menjadi beberapa kelompok di antara mereka terdapat kelompok yang 
mendukung dan membelanya, mereka berasal dari para penguasa Syiria. 
Sementara orang-orang Rafidhah menuduhnya sebagai orang kafir zindik, 
padahal dia tidak demikian halnya. Kelompok ketiga ialah kelompok yang 
tidak menyukainya tapi tidak sampai menuduh dia sebagai orang kafir 
zindik, hanya saja dia melakukan kesalahan besar dan keji. Orang yang 
mengingkari pembantaian yang dilakukan terhadap Husein bin Ali di 
Karbela tapi ada kemungkinan dia tidak menghendaki bahkan tidak 
mengetahui terjadinya pembantaian itu, karena perbuatan itu sangat 
tercela. Juga perang Hurrah termasuk perang yang memalukan terjadi di 
Madinah.264 

                                                      
263 . Ibid., h. 249 
264 . Ibdi., juz 6, h. 260 
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11.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Darah yang 
Mengalir dari Hidung Seorang Diktator Umawiy  

لَيْرعفَنَّ علَى : عْن أَبِي ُهرْيرةَ سِمْعُت رسْولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم يقْولُ
فَحدَّثَنِي مْن رأَى عْمُرو : ِمْنبرِْي جبَّاٌر ِمْن جبابِرِة بنِي أُميَّة يِسْيلُ رِفَاُعُه قَالَ

ْنبرِ رُسْولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم حتَّى ْبن سِعيِد ْبنِ الْعاص رعف علَى ِم
 سالَ رِعافُُه

Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam kitab “Musnad”nya, ia 
menuturkan, “Abdus Shamad menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
“Hammad menyampaikan kepada kami, dia berkata, “Ali bin Zaid 
menyampaikan kepadaku, dia berkata, “Seseorang mengabarkan kepadaku, 
dia mendengar dari Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Niscaya akan menetes darah di atas 
mimbarku dari hidung seorang diktator Bani Umayah”. Ia mengatakan, 
“Maka orang yang melihat ‘Amr265 bin Sa’id bin Al-‘Ash keluar darah dari 
hidungnya dan menetes di atas mimbar Rasulullah SAW 

Takhrij Hadits 

Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab 
“Musnad”nya, juz 2, h. 522, Al-Haitsami dalam “Majma’uz Zawaa`id”, juz 
5, h. 240. Ia berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad tapi pada 
sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak disebut namanya. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits dha’if, karena salah seorang perawinya 
tidak diketahui identitasnya. Ibnu Katsir mengatakan, “Ali bin Jud’an dalam 
periwayatannya terdapat keanehan dan kejanggalan, karena dia termasuk 
orang yang bertasyayyu’ terhadap kelompok syi’ah”. “Al-Bidaayah wan 
Nihayah”, juz 6, h. 266. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diprediksikan Nabi SAW benar-benar terjadi pada diri ‘Amr 
bin Sa’id Al-Asydaq Al-Amawi yang menetes darah dari hidungnya di atas 

                                                      
265 . Ia bernama Amr bin Sa’id bin al-‘Ash bin Umayah Abu Umayah al-Qurasyi yang lebih dikenal 

dengan nama “Al-Asydaq”, salah seorang tabi’in dan ayahnya termasuk Sahabat kecil. Ia termasuk 
pemimpin umat islam dan teramasuk orang mulia di dunia bukan di bidanga agama, juga termasuk 
orang yang tunjuk ayahandanya. Marwan termasuk orang dijanjikan sebagai Gubernur setelah Abdul 
Malik, namun ketika Marwan merasa kuat pasukan yang dimilikinya, maka ia menyerang ketika 
mendapat kesempatan pada masa Abdul Malik, tapi sayang gagal maka dia ditangkap dan akhirnya 
dibunuh pada tahun 69 Hijriyah r.a. “Al-Istii’aab”, juz 3, h. 1177, “Siyaru A’laamin Nubalaa`”, juz 3, 
h. 449, “Al-Bidaayah Wan Nihaayah”, juz 8, h. 334, “Al- Ishaabah”, juz 5, h. 187  
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mimbar Rasulullah SAW dan dia termasuk penguasa diktator Amawiyah. 
Dialah yang mengutus pasukan ke Mekah pada masa Pemerintahan Yazid 
bin Mu’awiyah untuk membunuh Ibnuz Zubeir RA, maka Abu Syureih Al-
Khuza’i melarangnya dengan menyebutkan hadits yang didengarnya dari 
Rasulullah SAW tentang kehormatan kota Makah, tapi ia menjawab, “Aku 
lebih tahu daripada kamu, ya Syureih, namun sesungguhnya tanah haram 
tidak dapat menjaga orang dari perbuatan ma’shiat, pelarian yang 
bercucuran darah dan membawa harta rampasan perang”.266  

12.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Apa yang Terjadi 
Pada Al-Hilal di Tangan Ughailamah dari Suku Quraisy  

كُْنُت مع مْروان وأَبِي ُهرْيرةَ : عْمُرو ْبُن يْحيى ْبنِ سِعيد اُألموِي قَالَ 
هالَك أًمَِّتْي علَى يدي : سِمْعُت الصَُّدْوق يقُْولُ : فَسِمْعُت أَبا ُهرْيرةَ يقُْولُ 

 غُلْمةٌ ِمْن قَرْيشٍ

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam kitab “Shahih”nya ia 
mengatakan, “Ahmad bin Muhammad Al-Makki menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, “‘Amr bin Yahya bin Sa’id Al-Umawi menyampaikan 
kepada kami dari kakeknya ia berkata, “Aku duduk bersama Marwan dan 
Abu Hurairah, maka aku mendengar Abu Hurairah berkata, “Aku 
mendengar orang yang paling jujur bersabda, “Hancurnya ummatku di 
tangan keturunan Ghulamah dari suku Quraisy”. 

Takhrij Hadits 

Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab 
“Shahih”nya pada bab ke-61 tentang “Manaqib” dan “’Alaamatun 
Nubuwwah fil Islaam”, juz 6, h. 612, hadits ke-3604 dan hadits ke-3605. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab 
“Shahih”nya pada bab “Al-Fitanu wa Asyraatus Saa’ah”, , bab ke-18 
tentang “Kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah seseorang melintasi 
pekuburan kemudian beranggapan bahwa kuburan itu sebagai tempat 
bencana”, juz 4, h. 2236, hadits ke-2917.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab 
“Musnad”nya juz 2, h. 324 dalam hadits yang panjang. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits shahih yang disepakati oleh Imam 
Bukhari dan Muslim. 

                                                      
266 . Ibid. 
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Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang dikatakan Rasulullah SAW, karena pada saat 
pemerintahan islam dipegang oleh Bani Umayah yaitu Ughailamah dari 
suku Quraisy, maka terjadi fitnah, banyak kejadian-kejadian yang 
memalukan dan kemungkaran seperti terjadinya perang hurrah pada masa 
Pemerintahan Yazid dan kekejaman Al-Hajjaj bin Yusuf pada masa 
Pemerintahan Abdul Malik serta kejahatan-kejahatan lainnya yang 
membuktikan prediksi Nabi SAW, ketika beliau bersabda, “Umat islam 
rusak di tangan keturunan ghalamatu quraisy.” 

13.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Apa yang Akan 
Terjadi Setelah Keturunan Ke-30 dari Al-Hakam 
Berkuasa     

إِذَا بلَغَ بُنوا :  علَْيِه وسلَّم قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا: عْن أَبِي سِعيد قَالَ 
 الْحكَمِ ثَالَِثْين اتَّخذُْوا ِدْين اِهللا دخالً وِعباد اِهللا خْوالً ومالَ اِهللا دْوالً

Abu Ya’la` meriwayatkan hadits ini dalam kitab “Musnad”nya, ia 
berkata, “Zakaria bin Yahya Zahmawiyah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, “Shalih bin Umar menyampaikan kepada kami dari Muthrif bin 
‘Athiyah, dari Abi Sa’id ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,  “Bila 
keturunan ke tiga puluh Al-Hakam berkuasa, maka mereka akan 
menjadikan agama Allah sebagai mainan,267 manusia sebagai hamba-
hambanya,268 dan harta Allah sebagai penguasa”.269 

Takhrij Hadits 

Hadits ini berkaitan dengan Al-Hakam270 bin Abil ‘Ash RA hadits 
tersebut diriwayatkan melalui beberapa orang sahabat Rasulullah SAW, 
yaitu Abu Sa’id Al-Hudri, Abu Dzar, dan Abu Hurairah RA. 

Hadits yang melalui sahabat Abu Sa’id RA telah diriwayatkan oleh Imam 
Ahmad dalam kitab “Musnad”nya, juz 3, h. 80.  

Hadits ini juga diriwayatkan olehAbu Ya’la` dalam “Musnad”nya, juz 2, 
h. 382, hadits ke-1152. 

                                                      
267 . “An-Nihayah”, juz 2, h. 108 
268 . Ibid., h. 88 
269 . Ibid., h. 140 
270 . Al-Hakam bin Abil ‘Ash bin Umayah al-Qurasyi al-Amawi, paman dari Usman bin Affan, orang 

tua Marwan. Ia masuk islam ketika penaklukan kota Makah. Ia tinggal di kota Madinah kemudian 
mendeportasinya ke Thaif, kemudian dikembalikan ke Madinah pada Masa Pemerintahan Usman bin 
Affan dan wafat di sana tahun 32 Hijrah r.a. “Al-Istii’aab”, juz 1, h. 359, “Asadul Ghaabah”, juz 2, h. 
35, “Al-Ishaabah”, juz 2, h. 28. 
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Hadits yang melalui sahabat Abu Dzar RA diriwayatkan oleh Al-Hakim 
dalam “Al-Mustadrak”, juz 4, h. 480, ia berkata,  “Hadits ini hadits shahih 
sesuai dengan kriteria syarat Imam Muslim tapi beliau tidak 
mengeluarkannya”. 

Hadits yang melalui Abu Hurairah RA diriwayatkan oleh Al-Baihaqi 
dalam kitab “DAlaa`ilun Nubuwwah”, juz 6, h. 507.  

Derajat Hadits  

Hadits di atas dikategorikan sebagai hadits shahih dari berbagai sudut 
sanad dan dinilai sebagai hadits shahih oleh Al-Hakim dan adz-Dzahabi. 

Terbuktinya Nubuat 

Keturunan ketiga puluh dari Bani Al-Hakam telah menjadi penguasa 
dan orang pertama yang berkuasa ialah Marwan bin Hakam, kemudian 
Abdul Malik dan anak cucunya. Dalam memegang tampuk kepemimpinan 
semuanya tidak berada pada jalan yang diridha`i Allah kecuali khalifah 
yang mendapat petunjuk-Nya seperti Umar bin Abdul Azis, dianggap 
khalifah yang benar dan termasuk khaliafah yang kelima karena keadilan 
dan kebijakannya dalam memegang tampuk kepemimpinan, sementara 
khalifah yang lain ada yang menganggap kepemimpinan sebagai 
kesempatan emas yang harus dimanfa’atkan sehingga mereka banyak yang 
terlena dengan jabatan dan memperturutkan hawa nafsu mereka, 
menjadikan agama Allah sebagai mainan, hamba-hamba Allah sebagai 
budak mereka, dan harta Allah dianggap sebagai hak milik yang boleh 
digunakan seenaknya seperti Al-WAlid bin Yazid bin Abdul Malik dan yang 
lainnya.271 

14.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Kekejian Keturunan 
Tsaqif dan Kebohongannya  

 ْبنِ لَمَّا قَتلَ الْحجَّاُج ْبُن ُيْوُسف عْبد اِهللا: أَُبو الْمْحياِة عْن أُمِِّه أَنَّها قَالَْت
 ا أُمَّه إِنَّ أَِمْيرا يكْرٍ فَقَالَ لَهاء بِْنِت أَبِي بلَى أَْسمجَّاُج علَ الْحخْيرِ دالزُّب
الُْمْؤِمنِْين أَْوصانِي بِِك فَهلْ لَِك ِمْن حاجة ، قَالَْت ماِلي ِمْن حاجة ولَْسُت 

ى رأْسِ الثَّنِيَِّة ولَِكْن اْنتِظْر أُحدِّثُك ما سِمْعُت لَك بِأُمٍّ ولَِكنِّي أُمُّ الْمطْلُْوبِ علَ
يْخُرُج ِمْن ثَِقْيف كَذَّاٌب وِمْبيٌر : ِمْن رُسْولِ اِهللا  صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم يقُْولُ

                                                      
271 . “Al-Bidaayah Wan Niahaayah”, juz 8, h. 258, 281, juz 9, h. 206 dan juz 10, h. 2 
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ِمْبيٌر : ْنت فَقَالَ الْحجَّاُج فَأَمَّا الْكَذَّاُب فَقَْد رأَيْْناُه يْعنِي الُْمْختار وأَمَّا الِْمْبيُر فَأَ
اِفِقْينِللُْمن 

Al-Humaidi meriwayatkan hadits ini dalam kitab “Musnad”nya, ia 
berkata, “Sufyan menyampaikan kepada kami, dia berkata, “Abul 
Muhayyat meriwayatkannya kepada kami, dari ibunya, bahwasannya dia 
berkata, “Ketika Al-Hajjaaj bin Yusuf berhasil membunuh Abdullah bin 
Zubeir ia datang mengahdap Siti Asma` putri Abu Bakar, maka ia bertanya 
kepadanya, “Wahai ibu, sesungguhnya Amirul Mu`minin berpesan 
kepadaku agar datang kepadamu, apakah ibu memerlukan bantuan?”. 
Beliau menjawab, “Aku tidak memerlukan bantuan dan kau bukan ibumu 
melainkan ibu dari orang yang kamu salib di atas bukit, tapi perhatikanlah 
apa yang akan aku sampaikan kepadamu tentang apa yang kudengar dari 
Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Akan muncul seorang pendusta nan 
kejam dari keturunan Tsaqif, maka aku telah menyaksikan keturunan yang 
pendusta, dialah yang terpilih menjadi khalifah dan yang kejam adalah 
dirimu”. Maka Al-Hajjaaj berkata, “Kejam bagi orang-orang munafik”. 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah melalui dua orang sahabat Nabi 
SAW, yaitu Asma` putri Abu Bakar dan Abdullah bin Umar r.a..  

Hadits yang melalui Siti Asma` binti Abi Bakar telah diriwayatkan oleh 
Muslim dalam kitab “Shahih”nya pada bab “Keutamaan Para Sahabat”, bab 
ke-58 tentang “Kebohongan dan Kekejian Keturunan Tsaqiif”, juz 4, h. 
1971, hadits ke-2545 dalam sebuah hadits yang panjang.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Humaidi dalam “Musnad”nya, juz 
1, h. 157, hadits ke- 326. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Umar ra., diriwayatkan oleh 
Ahmad di dalam Musnad-nya 2/26-87-91-92 yg dengan lafadz yang 
mirip. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits shahih, telah diriwayatkan oleh Imam 
Muslim dalam kitab “Shahih”nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Demikianlah kenyataan yang terjadi, sesuai dengan apa yang 
diberitahukan Nabi SAW, yakni dari Bani Tsaqif muncul para pendusta dan 
diktator. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan pendusta ialah 
Al-Mukhtar bin Abi Ubaid bin Mas’ud Ats-Tsaqafi dan yang dimaksud 
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dengan pemimpin diktator (kejam) ialah Al-Hajjaj bin Yusuf bin Abi Uqeil 
ats-Tsaqafi.272 

Mukhtar bin Abi Ubaid ats-Tsaqafi pada awalnya termasuk orang yang 
sangat benci terhadap Ali RA. Kemudian sikapnya berubah dan berperang 
bersama pasukan Abdullah bin Zubair ra. Ketika penduduk Syam 
mengepungnya. Ia kembali ke Kuffah hingga ia memiliki kesempatan untuk 
berpura-pura membela dan mencela orang yang membantai Husein ra. Dia 
berusaha untuk menyelidiki orang-orang yang terlibat dalam kasus 
pembantaian Husein sehingga ia banyak membunuh orang. Kemudian 
kekuasaan Al-Mukhtar menjadi kuat di daerah Kuffah dan dia merasa 
tenang karena merasa tidak mempunyai musuh atau lawan, hingga 
akhirnya datanglah Mus’ab bin Al-Zubeir dengan membawa pasukan yang 
besar dari Basrah sehingga dapat menangkap dan memenggal kepalanya 
pada tahun 67 H. Umat islam merasa senang atas kematian Al-Mukhtar 
karena ia adalah seorang pemimpin pendusta dan kedustaannya yang 
paling besar, bahwa ia mengaku mendapat wahyu dari Jibril273 

Sementara Al-Hajjaj bin yusuf ats Tsaqafi adalah seorang pemimpin 
yang sangat kejam dan banyak melakukan pembunuhan dan pembantaian. 
Kekejian dan kekejamannya tiada tara bandingnya, wafat tahun 95H.274 

15.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Para Imam yang 
Melalaikan Shalat  

سيكُْونُ ِمْن : عْن شداِد ْبنِ أَْوسٍ عنِ النَّبِي صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم أَنَُّه قَالَ 
بْعِدْي أَِئمَّةٌ ُيميُتْونَ الصَّالَةَ عْن مواِقْيِتها فَصلُّْوا الصَّالَةَ ِلوقِْتها واْجعلُْوا 

 صالَتكُْم معُهْم سْبحةً

Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam kitab “Musnad”nya, ia 
berkata, “Al-Hakam bin Nafi’ telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, "Ibnu ‘Ayyasy telah menyampaikan kepada kami dari Rasyid bin 
Dawud dari Abi Asma` Ar-Rahbi dari Syidad bin Aus dari Nabi SAW, 
bahwanya beliau bersabda, “Setelah generasiku akan datang para 
pemimpin yang menyia-nyiakan shalat dari waktunya, maka shalatlah pada 
waktunya dan dan jadikan shalat jama’ah bersama mereka sebagai ibadah 
tambahan”. 

                                                      
272 . “Syarah Shahih Muslim”, Imam Nawawi, juz 16, h. 100. 
273 . “Al-Bidayah Wan Nihaayah”, juz 8, h. 308-314, “Siaru A’laamin Nubalaa`”,juz 3, h. 538. 
274 . “Al-Bidaayah Wan Nihaayah”,  juz 9, h. 131-156, “Wafiyaatul A’yaan”, juz 2, h. 29, “Al-Waafii 

Bil Wafiyyaat”, juz 11, h. 307, “Tahdziibu Ibnu ‘Asaakir”, juz 4, h. 51 
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Takhrij Hadits 

Hadits di atas diriwayatkan dari Rasulullah SAW melalui sekelompok 
sahabat seperti Abu Dzar, Abdullah bin Mas’ud, ‘Ubbadah bin Shamit, 
Syidaad bin Aus dan Amir bin Rabi’ah RA. 

Hadits yang melalui sahabat Abu Dzar ra. telah diriwayatkan oleh 
Muslim dalam kitab “Shahih”nya pada bab “Al-Masaajid Wa Mawaadi’ish 
Shalah”, bab ke-41 tentang “Makruh Menuda-nunda Shalat dan Apa Yang 
Dilakukan Ma`mum bila Imam Menunda-nunda Shalat”, juz 1, h. 448, 
hadits ke-648. 

Hadits yang melalui sahabat Abdullah bin Mas’ud ra. diriwayatkan oleh 
Abu Dawud dalam kitab “Sunan”nya pada bab “Shalat”, bab ke-10 tentang 
“Bila Menunda Shalat dari Waktunya”, juz 1, h. 300, hadits ke- 432. 

Hadits yang melalui sahabat ‘Ubbadah bin Shamit r.a. telah 
diriwayatkan oleh Abdu Dawud dalam kitab “Sunan”nya pada bab 
“Shalat”, bab ke-10 tentang “Bila Menunda Shalat dari Waktunya”, juz 1, 
h. 300, hadits ke- 432. dalam kitab “Sunan”nya pada bab “Shalat”, bab ke-
10 tentang “Bila Menuda Shalat dari Waktunya”, juz 1, h. 301, hadits ke- 
432 dan dia tidak mengomentari status hadits itu. “Mukhtashar Sunan Abi 
Dawud”, juz 1, h. 249. 

Hadits yang melalui sahabat Syidad bin Aus diriwayatkan oleh Ahmad 
dalam kitab “Musnad”nya, juz 4, h. 124. 

Hadits yang melalui sahabat Amir bin Rabi’ah r.a. telah diriwayatkan 
oleh Ahmad dalam kitab “Musnad”nya, juz 3, h. 446. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits shahih, diriwayatkan oleh Imam 
Muslim dalam kitab “Shahih”nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Terbuktilah apa yang disbadakan Nabi SAW, karena setelah generasi 
Nabi SAW terdapat para penguasa yang menunda-nunda shalat seperti Al-
Walid bin ‘Uqbah bin Abi Mu’ith yang menjadi penguasa di Kufah, ia 
melAlaikan shalat. Al-Baihaqi telah meriwayatkan hadits dengan sanad 
yang disandarkan kepada Al-Qasim bin Abdurrahman, dari ayahnya, ia 
berkata, “sesungguhnya Al-Walid bin ‘Uqbah selalu melalaikan shalat di 
Kufah.275 Demikian pula halnya denga para pemimpin Bani Umayah. Imam 
Nawawi menjelaskan, “Prediksi tersebut sebagai bukti kenabian beliau, 
karena semua yang beliau prediksikan terbukti pada masa pemerintahan 
Bani Umayah.276 

                                                      
275 . “Dalaa`ilun Nubuwwah”, juz 6, h. 397 
276 . “Syarhun Nawawi Li Shahiihi Muslim”, juz 5, h. 148 
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16.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Para Penguasa yang 
Bodoh  

عْن جابِرِ ْبنِ عْبِد اِهللا أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم قَالَ ِلكَْعبِ ْبنِ عْجرة  
رةُ السُّفَهاِء وما إِما: أَعاذَك اُهللا يا كَْعب ْبن عْجرةَ ِمْن إِمارِة السُّفَهاِء قَالَ 

أُمراٌء يكُْوُنْونَ بْعِدْي الَ يْهُدْونَ بِهْديِي والَ يْستنُّْونَ بُِسنَِّتْي فَمْن صدَّقَُهْم : قَالَ
بِكَذْبِهِْم وأَعانُهْم علَى ظُلِْمهِْم فَأُولَِئك لَْيُسْوا ِمنِّْي ولَْسُت ِمْنُهْم والَ يرُِدْونَ 

 ومْن لَْم ُيصّدقُْهْم على كَذْبِهِْم ولَْم ُيِعْنُهْم على ظُلِْمهِْم فَأُولَِئك على حْوِضْي
 ِمنِّْي وأَناَ ِمْنُهْم وسيِرُدْونَ علَى حْوِضْي

Abdurrazzaq meriwayatkann hadits ini dalam “Mushannaf”nya, ia 
berkata,  “Ma’mar telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Khaitsam 
dari Abdurrahman bin Tsabit dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW 
bersabda kepada Ka’ab bin ‘Ajzah, “Semoga Allah melindungimu ya Ka’ab 
bin ‘Ajzah dari Para Penmimpin Bodoh”, ia bertanya, “Apa tanda-tanda 
Pemimpin Bodoh?” Beliau bersabda, “Para pemimpin yang datang 
sesudahku, mereka tidak berpedoman dengan petunjuku, tidak berprilaku 
seperti sunnahku,siapa saja yang membenarkan atas kebohongannya dan 
mendukung mereka tidak termasuk umatku dan aku bukan golongan 
mereka, mereka tidak akan mendapat telagaku. Tapi siapa saja yang tidak 
membenarkan mereka karena kebohongannya dan tidak membantu 
mereka, maka mereka itu termasuk umatku dan akupun bersama mereka, 
mereka akan dapat mencapai telagaku”. 

Takhrij Hadits 

Hadits di atas diriwayatkan Imam Ahmad dalam “Musnad”nya, juz 2, h. 
321-399. Al-Haitsami menuturkan, “Para perawi hadits tersebut shahih”, 
“Majma’uz Zawaa`id”, juz 5, h. 247. Abdurrazzaq dalam “Mushannaf”nya, 
juz 11, h. 345, hadits ke-20719. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits dha’if, karena pada sanadnya terdapat 
perawi yang terputus, yaitu Abdurrahman bin Sabith tidak mendengar 
langsung dari Jabi bin Abdullah r.a., maka haditsnya disebut hadits 
mungqathi’ –hadits yang pada deretan sanadnya terdapat perawi yang 
terputus. “Al-Maraasiil”, Ibnu Abi Hatim, h. 128 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang dipresdiksikan Nabi SAW, karena setelah itu 
munculah para pemimpin bodoh dari Bani Umayah yang mengabaikan 
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petunjuk Nabi SAW dan sunnahnya. Mereka memperturutkan nafsu, 
meninggalkan shalat, dekat dengan para pelaku ma’siat, jauh dari orang-
orang shaleh yang baik, dan mereka mengangkat para pemimpin yang 
masih anak-anak, karena di antara para pemimpin itu terdapat seorang 
pemimpin yang dianggkat sebagai penguasa padahal ia masih dalam 
ayunan”.277 

17.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Para Pemimpin 
Abbasiah  

اُْنظُْر : كُْنُت ِعْند النَّبِْي صلى اهللا عليه وسلم ذَات لَْيلَة فَقَالَ: عنِ الْعبَّاسِ قَالَ 
: قُلُْت : قَالَ ما ترى قَالَ . نعْم: قُلُْت: هلْ ترى ِفي السَّماِء ِمْن نْجمٍ؟ قَالَ

 عدِدها ِمْن ُصلْبِك اثْنْينِ ِفي ِفْتنةأما إِنَُّه يِلي هِذِه األمَّة بِ: قَالَ. أَرى الثُّريا

Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam kitab “Musnad”nya, ia 
berkata, “‘Ubeid bin Abi Qurrah telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, "Laits bin Sa’ad telah menyampaikan kepada kami dari Abu Qubeil 
dari Maisarah dari Abbas ia menuturkan, “Pada suatu malam aku berada di 
sisi Nabi SAW, beliau bersabda, “Perhatikanlah, apakah kamu melihat 
bintang di langit?”, aku jawab “Ia”. Beliau bertanya kembali, “Bintang apa 
yang kamu saksikan?” Aku Jawab, “Aku Menyakiskan bintang Tsurayya”278 
Beliau bersabda, “Ketahuilah, bahwa umat islam akan dipimpin oleh dua 
orang penguasa yang membuat fitnah besar bagimu”. 

Takhrij Hadits 

Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam kitab “Musnad”nya, juz 1, 
h. 209. Al-Haitsami mengatakan,  Pada sanad hadits itu terdapat perawi 
yang bernama “Abu Maisarah, maula Al-Abbas tapi aku tidak mengenal 
sejarahnya kecuali dalam sejarah Abu Qubail, padahal perawi yang lain 
termasuk para perawi terpercaya”. “Majma’uz Zawaa`id”, juz 5, h. 186.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam “Al-Mustadrak”, juz 
3, h. 326. Al-Hakim mengatakan, “Hadits hanya diriwayatkan ‘Ubeid bin 
Abu Qurrah, dari Laits. Guru kami Abu Zakaria bila tidak berkenan, 
niscaya beliau tidak akan membicarakan hadits seperti ini. Az-Dzahabi 
berkta, “Hadits tersebut bukan hadits shahih”. 

                                                      
277 . “Al-Bidaayah Wan Nihayah”, juz 6, h. 259 
278 . Bintang Tsuraaya ialah kumpulan bintang-bintang yang berbentuk seperti harimau, “Al-

Mu’jamul Wasiith”, juz 1, h. 95. Ibnul Atsir menjelaskan, “Bintang tersebut bintang yang terkenan, 
dosebutkan bahwa masih bintang-bintang lain yang tidak sedikit jumlah tapi tidak nampak 
disamping bintang Tsurayya. “An-Nihaayah”, juz 1, h. 210 
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Derajat Hadits  

Hadits di atas dikategorikan sebagai hadits dha’if, sumber kelemahan 
terdapat pada Abu Maisarah karena dia seorang perawi yang tidak dikenal 
keberadaannya. ”Ta’jiilul Manfa’ah”, h. 523. Adz-Dzahabi mengatakan, 
“setelah ia menuturkan hadits ini dalam “Mizaanul I’tidal”, juz 3, h. 32, 
bahwa hadits ini hadits bathil. Al-Hafizh Ibnu Hajr mengatakan dalam 
“Ta’jiilul Manfa’ah”, h. 277,  “Adz-Dzahabi menilai bahwa hadits Laits 
tersebut sebagai hadits bathil masih dipertanyakan keabsahan pendapatnya, 
karena hadits tersebut menunjukan tanda-tanda kenabian”. Ia mengatakan 
dalam “Lisanul Miizaan”, juz 4, h. 123 “Sebelumnya aku tidak melihat 
seorang kritikus hadits yang menilai hadits tersebut di atas  sebagai hadits  
bathil kecuali pengarang kitab tersebut”. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diberitakan Nabi SAW benar-benar menjadi kenyataan, 
dimana Bani Abbas naik tahta sebagai khalifah pada tahun 132 H., dan 
orang pertama yang menjadi khalifah ialah Abdullah bin Muhammad bin 
Ali bion Abdullah bin Abbas r.a yang diberi gelar “as-Sifaah” –pembunuh 
berdarah dingin- Yang menjadi pemimpin dari mereka mencapai 37 
pemimpin dan pusat pemerintahan mereka berada di Baghdad – Iraq. 
Pemerintahan Abbasiah terus berlanjut samap tahun 656 H. jatuh di tangan 
Tartar di bawah pimpinan Ghulagu Khan, sesungguhnya Allah mewarsikan 
bumi kepada siapa saja yang dikehendaki.279   

Sementara dua orang khalifah yang dimaksud sebagai pembuat fitnah 
sebagaimana yang diberitakan Nabi SAW ialah Abdullah bin Harun Ar-
Rasyid bin Al-Mahdi bin Al-Manshur bin Muhamad bin Ali bin Abdullah 
bin Abbas r.a. yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Ma`mun dan 
saudaranya yaitu Muhamad bin Harun bin Al-Mahdi yang dijuluki dengan 
Al-Mu’tashim. Pada masa pemerintahan mereka berdua terjadi fitnah 
besar, fitnah tentang Al-Qur`an. Khalifah Al-Ma`mun berkeyakinan bahwa 
Al-Qur`an adalah makhluk dan ia sangat fanatik dengan keyakinannya, 
maka ia memaksa para ulama untuk mengikuti keyakinannya itu. Ia 
menulis surat kepada para gubernurnya, maka mayoritas ulama 
menyetujuinya dengan terpaksa, sebagian yang lain tidak menjawab 
suratnya, bahkan mereka saling berdialog tentang hal tersebut. Imam 
Ahmad bin Hanbal dan Muhamad bin Nuh bersikeras untuk tidak 
mengatakan bahwa Al-Qur`an adalah makhluk, maka mereka dijebloskan 
ke dalam penjara dan disiksa dengan keji. Awal fitnah itu terjadi pada 
tahun 218 H. pada masa Pemerintahan Al-Ma`mun dan berakhir dengan 

                                                      
279 . Untuk lebih jelasnya bacalah “Tariikh ath-Thabari”, juz 7, h. 421, “Al-Kamil”, Ibnu Atsiir, juz 5, 

h. 408 dst., “Al-Bidaayah Wan Nihaayah”, juz 10, h. 48 dst., “Tarikhul Khulafaa`”, as-Suyuthi, h. 
467-473. 
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kekalahan Al-Mu’tashim dengan diganti oleh saudaranya yaitu Al-
Mutawakkil.280 

18.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Para Penguasa 
Pembuat Fitnah  

سِمْعُت النَّبِيَّ  صلَّى اُهللا : عْن عْبِد اِهللا ْبنِ الْحارِِث ْبنِ ُجْزٍء رِضي اُهللا عْنُه قَالَ
ْبوابِهِْم كَمبارِِك اِإلبِلِ سيكُْونُ بْعِدْي سالَِطْيُن الِفتُن علَى أَ: علَْيِه وسلَّم يقُْولُ 

 الَ ُيْعطُْونَ أَحًدا شْيئًا إِالَّ أَخذُْوا ِمْن ِدْينِِه ِمثِْلِه

Al-Hakim meriwayatkan hadits ini dalam “Al-Mustadrak”, ia 
mengatakan, “Abu Ja’far Al-Baghdadi mengabarkannya kepada kami, dia 
berkata, "Yahya bin Utsman bin Shaleh telah menyampaikan kepada kami, 
dia berkata, "Hasan bin Ghalib telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, "Ibnu Luhai’ah telah menyampaikan kepada kami, dari Abu Zar’ah 
Amr bin Jabir dari Abdullah281 bin Al-Harits bin Juzzu` r.a., ia berkata, 
"Saya mendengar Nabi SAW bersabda, “Setelah generasiku akan datang 
para penguasa pembuat fitnah dipintu gerbang mereka, sama seperti 
tempat penggebalaan unta, mereka tidak mengizinkan siapapun kecuali 
dengan bila ada uang mukanya”. 

Takhrij Hadits. 

Hadits di atas diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam “Al-Mustadrak”, juz 
3, h. 632. Al-Hakim dan Adz-Dzahabi tidak memberi komentar tentang 
hadits tersebut, Yahya bin Al-Husein Asy-Syajari dalam bukunya, 
“Aamaalii”, juz 2, h. 262.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam kitab “Al-
Mu’jamul Kabiir”,pada sanad hadits tersebut terdapat Hasan bin Ghalib, dia 
seorang perawi yang riwayatnya tidak diterima. Demikianlah yang 
dijelaskan dalam “Majma’uz Zawaa`id”, juz 5, h. 246. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits dlaif, dasar kelemahannya terdapat 
pada Hasan bin Ghalib karena dia seorang “Matruukul Hadits” 
(periwayatan haditsnya ditolak). “Miizaanul I’itidaal”, juz 1, h. 479., 
“Lisaanul ‘Arab”, juz 2, h. 188. 

                                                      
280 . “Tarikh ath-Thabari”, juz 7, h. 621-645. , “Al-Kamil” Ibnul Atsiir, juz 6, h. 423-427. “Al-

Bidaayah Wan Nihaayah”, juz 10, h. 272-274. 
281 . Abul Harits Abdullah bin al-Harits bin Jazah az-Zabidi rekan Abi Wadaa’ah as-Sahmi. Beliau 

tinggal di Mesir dan wafat disana tahun 86 H., termasuk sahabat terakhir yang wafat di Mesir ra. 
“Asaadul Ghaabah”, juz 2, h. 137. “Al-Ishaabah”, juz 4, h. 50., “Al-Istii’aab”, juz 3, h. 882. 
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Terbuktinya Nubuat 

Demikianlah kenyataanya sama seperti apa yang diprediksikan Nabi 
SAW Dan sejarahpun telah mencatat tentang keberadaan mereka, mereka 
memadati pintu gerbang istana dengan para pengawal yang kejam 
sehingga tidak ada seorangpun yang berani mendekat kecuali melalui 
seleksi keagamaan yang ketat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam 
hadits diatas “Mereka tidak memberi izin pada siapapun kecuali setelah 
diselidiki tentang fanatisme keagamaanya”. 

Imam Al-Manawi menjelaskan pada bagian terakhir buku ini “Mereka 
tidak memberikan”, orang yang dipersilahkan memasuki gerbang ialah 
orang yang tidak banyak komentar, orang yang terpaksa ridha dengan 
kebijakan raja, atau orang yang menyetujui kebijakan mereka. Ini 
merupakan penindasan yang keji.282 

19. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Kesejahteraan Harta 
dan Semua Manusia Berkecukupan  

ُن ْبةُثَارِحالَ قَهبٍ ويَّبِ النَُّتْعِم سلُْوقُ صلى اهللا عليه وسلم ي :تُهنَّإِا فَْوقُدَّص 
ْيتِِِأْيْمكُْيلَ عز انٌمبِِلُُج الرَّْيِشْم ي صالَ فَِهتِِقَدُدجِ يم قْن يلُبهْو لَلُُج الرَّلُْوقُا ي 
 اهي بِِ ِلةَاج حالَ فَمْويا الْمَّأَا فَهُتلْبِِقَ لَسِِْماَألا بِه بِِتئْجِِ

Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam kitab “Shahih”nya, ia 
menuturkan, “Adam telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Syu’bah telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Ma’bad bin 
Khalid telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Haritsah bin Wahb berkata, “Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 
“Bersedekahlah kamu, karena akan datang suatu masa dimana seseorang 
berjalan keliling dengan sedekahnya tapi dia tidak menemukan orang 
berkenan menerima zakatnya. Seseorang berkata kepadanya, “Jika kamu 
datang kemarin nicaya aku terima, tapi pada hari aku tidak 
membutuhkannya lagi”. 

Takhrij Hadits 

Hadits di atas diriwayatkan dari Rasulullah SAW melalui beberapa 
orang sahabat, yaitu Haritsah bin Wahb ra., Abu Hurairah ra., ‘Adiy bin 
Hatim ra., dan Abu Musa Al-Asy’ari RA. 

Hadits yang melalui sahabat Haritsah bin Wahb RA telah diriwayatkan 
oleh Imam Bukhari dalam kitab “Shahih”nya, bab ke-24 tentang “Zakat”, 
bab ke-9 tentang Bersedekah sebelum ditolak”, juz 2, h. 281, hadits ke-
1411, bab ke-16 tentang “Bersedekah dengan tangan kanan”, juz 3, h. 

                                                      
282 . “Faidhul Qadiir”, juz 4, h. 129 
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293, hadits ke-1424., bab ke-92, tentang “Al-Fitan”, juz 13, h. 81, hadits 
ke-7120.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab 
“Shahih”nya pada bab “zakat”, bab ke-18,tentang “Anjuran bersedekah 
sebelum tidak ditemukan orang yang berhak menerimanya”, juz 2, h. 700, 
hadits ke-1011. 

Hadits yang melalui sahabat Abu Hurairah RA telah diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari dalam kitab “Shahih”nya pada bab ke-24, tentang “zakat”, 
bab ke-9 tentang “Sedekah sebelum ditolak”, juz 2, h. 281, hadits ke-1412.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab 
“Shahih”nya pada bab “Zakat”, bab ke-18 tentang “Anjuran bersedekah 
sebelum tidak ditemukan orang yang berhak menerimanya”, juz 2, h. 701, 
hadits ke-157. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab 
“Musnad”nya, juz 2, h. 312-417 dalam sebuah hadits yang panjang. 

Hadits yang melalui sahabat ‘Adiy bin Hatim RA diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari dalam kitab “Shahih”nya, ibid. bab ke-61, tentang “Al-
Manaqib”, bab ke-25 tentang “Tanda-tanda kenabian dalam Islam”, juz 6, 
h. 610, hadits ke-3595. 

Imam Ahmad dalam kitab “Musnad”nya, juz 4, h. 257-278 dalam 
sebuah hadits yang panjang. 

Hadits yang melalui sahabat Abu Musa RA diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari dalam kitab “Shahih”nya, ibid. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab 
“Shahih”nya, Op.Cit. 

Derajat Hadits. 

Hadits di atas merupakan hadits Shahih yang diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diprediksikan Nabi SAW benar-benar terjadi, dimana harta-
benda telah mencukupi semua ummat manusia yaitu pada tahun 100 H. 
pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz RA.  

Imam Baihaqi menjelaskan Allah SWT Merealisasikan sabda Rasulullah 
SAW tersebut pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz RA.283 Ada 
yang mengatakan bahwa hal yang demikian tersebut terjadi setelah 
turunnya Isa AS. 

                                                      
283 . “Dalaa`ilun Nubuwah”, juz ke-6, h. 323. 
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Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, “Ibnu Tin berkata, “Sesungguhnya 
keadaan seperti itu akan terjadi setelah turunnya Isa AS, ketika bumi 
mengeluarkan segala isinya yang penuh keberkahan sehingga kebutuhan 
rumah tangga tercukupi dan tidak seorang kafirpun di muka bumi ini.284 
Pada kesempatan yang lain Al-Hafiz mengatakan hal tersebut 
memungkinkan untuk dinisbatkan pada masa pemerintahan Umar bin 
Abdul Aziz dan demikianlah penjelasan Imam Baihaqi kemudian dia 
berkata, “Tidak ada keraguan sedikitpun tentang kemungkinan tersebut 
karena sabda Nabi SAW” Pada hadits riwayat ‘Adiy bin Hatim, “Jika kamu 
berusia panjang, niscaya kamu akan menyaksikan seseorang yang kedua 
belah tangannya dipenuhi emas dan perak berjalan untuk mencari orang 
yang menerima zakatnya, namun dia tidak mendapatkan seorangpun yang 
berkenan untuk menerima zakatnya”.285 

Al-Hafiz juga menyebutkan ditempat yang lain tentang sebab 
kesejahteraan tersebut. Sebab kesejahteraan itu ialah meratanya keadilan 
dan pemberian hak kepada ahlinya sehingga mereka berkecukupan. 
Sedangkan melimpah ruahnya harta yang terjadi pada masa turunnya Isa 
AS. Ialah karena banyaknya harta tetapi jumlah manusianya sedikit dan 
mereka merasakan datangnya hari kiamat.286 

20.   Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Sedikitnya Orang-
orang Anshar 

ى اهللا عليه لَّ صقَالَ رُسْولُ اِهللا:  قَالَ هْن ع اُهللايضِِ رعْن أُسْيِد ْبن ُحِضْير
 ْنا ِمْولُبِاقْ فَنَْولُِّقي ونَْوُرثُكْيس ساُالنَّي وِتبْيعي وِشْرر كُاُصْنَأل اْ:وسلم
 ْمهِِئْيِس ُمْنا عْوُزاوجت وْمهِنِِسْحُم

Ath-Thabarani meriwayatkan hadits ini dalam kitab “Mu’jamul Kabiir”, 
ia berkata, “Ahmad bin Zaid Al-Huraisy Al-Ahwaazie telah menyampaikan 
kepada kami, dia berkata, "Muhamad bin Ma’mar Al-Bahrani telah 
menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Harami bin ‘Ammaarah telah 
menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Syu’bah bin Qatadah telah 
menyampaikan kepada kami dari Anas dari Useid bin Hudeir RA ia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Orang-orang anshar adalah sahabat287 dan 
mitraku288 Sesungguhnya manusia jumlahnya banyak sedangkan mereka 
hanya sedikit, sambutlah mereka dan ma’afkan kealpaannya. 

                                                      
284 . “Fathul Baari`”, juz 3, h. 282. 
285 . Ibid, h. 613. 
286 .  Ibid, juz 13, h. 83. 
287 . “An-Nihaayah”, juz 4, h. 163-64 
288 . “An-Nihaayah”, juz 3, h. 163-164, “Tafsir Ghariibil Hadits”, h. 175 
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Sesungguhnya manusia jumlahnya banyak sedangkan mereka hanya 
sedikit, sambutlah mereka dan ma’afkan kealpaannya”. 

Takhrij Hadits 

Hadits di atas diriwayatkan dari Rasulullah SAW melalui sekelompok 
sahabat, yaitu  Anas bin Malik ra., Abdullah bin Abbas ra., Hudheir ra., dan 
Siti Aisyah RA. 

Hadits yang melalui sahabat Anas bin Malik RA diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari dalam kitab “Shahih”nya bab ke-63, tentang “Manaaqibul 
Anshaar”, bab ke-11 tentang Sabda Nabi SAW, “Sambutlah mereka yang 
baik dan ma’afkan yang buruk perangainya”, juz 7, h. 121, hadits ke-3806. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab “Shahih”nya 
pada bab “Keutamaan Para Sahabat”, bab ke-43 tentang “Di Antara 
Keutamaan Para Sahabat Anshar RA”, juz 4, h. 1949, hadits ke-2510. 

Hadits yang melalui sahabat Abdullah bin Abbas RA diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari dalam kitab “Shahih”nya, bab ke-61 tentang “Al-
Manaaqib”, bab ke-25 tentang “Tanda-tanda Kenabian dalam Islam”, juz 6, 
h. 628, hadits ke-3628 dalam hadits yang panjang, ia menambahakan 
“…Sehingga mereka bagaikan garam bagi makanan”.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam “Musnad”nya, 
juz 1, h. 289 

Al-Bazzar dalam “Musnad”nya, demikian juga dalam “Kasyful Astaar”, 
juz 3, h. 301, hadits ke-2798. 

Hadits yang melalui sahabat Useid bin Hudeir RA diriwayatkan oleh 
Ath-Thabarani dalam “Al-Mu’jamul Kabiir”, juz 1, h. 204, hadits ke-552 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Haitsami dalam “Majma’uz 
Zawaa`id”, juz 10, h. 37, ia mengatakan, “Para perawi hadits itu shahih. 

Hadits yang melalui sahabat Aisyah RA diriwayatkan oleh Al-Bazzar 
dalam “Musnad”nya, sama seperti “Kasyful Astaar”, juz 3, h. 302, hadits 
ke-2799 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Haitsami dalam “Majmauz 
Zawaa`id”, juz 10, h. 37, ia mengatakan, “Para perawi hadits itu shahih. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits shahih, disepakati oleh Imam Bukhari 
dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diberitakan Nabi SAW benar-benar terbukti, di mana kabilah 
Anshar jumlahnya semakin sedikit dibanding kabilah-kabilah lain yang 
kian bertambah jumlahnya. 
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Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, pada hadits tersebut terdapat 
indikasi islamnya kabilah-kabilah bangsa Arab dan non Arab, mereka 
berlipat ganda jumlahnya dibandingkan dengan kabilah kaum Anshar 
meskipun kabilah kaum Anshar memiliki banyak keturunan namun jumlah 
mereka tetap sedikit dibanding dengan yang lainnya. 

Ada kemungkinan Nabi SAW melihat bahwa keberadaan mereka 
memang sedikit, karena ummat islam yang ada pada saat ini berasal dari 
keturunan ‘Ali bin Abi Thalib, yang merupakan keturunan dari suku Aus 
dan Khazraj, tanpa mempedulikan banyaknya orang yang mengaku sebagai 
keturunan beliau dengan dasar yang tidak akurat.289 

21.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Qadariyah  

كَانَ الْبنِ ُعمر صِدْيٌق ِمْن أَْهلِ الشَّامِ ُيكَاتُِِبُه فَكَتب إِلَْيهِِ مرَّةً : عْن ناِفعٍ قَالَ
عْبُد اِهللا ُعمر أَنَُّه بلَغنِي أَنَّك تكَلَّْمت ِفي شْيٍء ِمن الْقَدرِ فَإِيَّاك أَنْ تكُْتب إِلَيَّ 

سيكُْونُ ِفي أُمَِّتي أَقْواٌم :  صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم يقُْولُفَإِنِّْي سِمْعُت رُسْولَ اهللا
 ُيكَذُِّبْونَ بِالْقَدرِ

Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam kitab “Musnad”nya, dia 
menuturkan, “Abu Abdurrahman Abdullah bin Yazid telah menyampaikan 
kepada kami, dia berkata, "Sa’id yakni Ibnu Abi Ayub telah menyampaikan 
kepada kami, dia berkata, "Abu Shakhr telah menyampaikan kepada saya 
dari Nafi’, ia berkata, “Ibnu Umar mempunyai teman dari Syam, ia sebagai 
sekretarisnya. Pada suatu hari Abdullah bin Umar menulis surat kepada 
temannya itu, aku mendapat berita bahwa kamu membicarakan sekte 
“Qadariyah”, maka jangan sekali-kali kamu menulisnya kepadaku, karena 
aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Akan datang dalam umatku 
satu kelompok umat yang mendustakan qadar -ketentuan Allah di Alam 
azali-”.290  

Takhrij Hadits 

Hadits di atas diriwayatkan dari Rasulullah SAW melalui dua orang 
sahabat Rasul yaitu Abdullah bin Umar ra. dan Abdullah bin Abbas r.a. 

Hadits yang melalui sahabat Abdullah bin Umar ra. diriwayatkan oleh 
Imam Tirmizdi pada bab “Al-Qadar”, hadits ke-16, juz 4, h. 456, hadits 
2152. 

Abu Musa mengatakan, “Hadits ini hadits hasan shahih gharib. 

                                                      
289 . “Fathul Baari”, juz 7, h. 122. 
290 . Qadar seabgai ungkapan dari ketetntuan-ketentuan Allah, “An-Nihaayah”, juz 4, h. 22 
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad telah dalam kitab 
“Musnad”, juz 2, h. 90. Pada sanad hadits tersebut terdapat Abu Shakhr 
yaitu Humeid bin Ziyad. 

Hadits yang melalui sahabat Abdullah bin Abbas diriwayatkan oleh 
Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 11/103 (hadits no. 11179) dengan 
lafadz yang bermacam-macam 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits shahih, dinilai shahih oleh Imam 
Tirmizdi, Hakim, dan Zhahabi. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diberitakan Nabi SAW tersebut benar-benar terjadi, yaitu 
pada tahun 70 Hijriyah terdapat satu sekte yang mengingkari qadar. 
Kelompok itu menduga bahwa Allah tidak menetapkan apapun dan ilmu 
Allah tidak mengetahui kejadian sesuatu kecuali setelah terjadi. Sekte ini 
disebut kelompok qadariyah, karena mengingkari adanya qadar Allah dan 
orang pertama mengatakannya ialah Ma’bad bin Khalid Al-Juhani.291  

Mazhab yang benar menetapkan adanya qadar, artinya Allah SWT telah 
menetapkan segala sesuatunya pada masa dahulu dan Dia mengetahui 
kapan sesuatu itu akan terjadi. Hanya Dia yang mengetahui karena Dia 
mempunyai keistimewaan, semuanya itu terjadi atas ketentuan Allah 
SWT292   

22.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Kemajuan Ilmu 
Putra-putri Persia  

َ رُسْولُ اهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: قَالَ أَُبْوُهرْيرةَ  لَْو كَانَ الِْعلُْم بِالثَّريا : قَالَ
 لَتناولَُه ناٌس ِمْن أَْبناِء فَارِسٍ

Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam “Musnad”nya, ia 
mengatakan, “Abdul Wahhab bin ‘Atha` telah menyampaikan kepada kami, 
dia berkata, "‘Auf mengabarkannya kepada kami dari Syahr bin Hausyab, ia 
berkata, “Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Jika ilmu itu 

                                                      
291 . Dia seorang tabi’i kota Basrah Ma’bad al-Juhani. Nasabnya masih diperselishkan. Ibnu Mu’in 

menganggapnya sebagai perawi yang tsiqah –kuat hapalannya-. Abu Hatim mengatakan, “Dia 
seorang perawi yang  jujur dan sebagai seorang pemimpin faham qadariyah. Ia datang ke Madinah 
untuk merusak pemikiran umat”. Ad-Daruquthni menilai, “Hadisnya patut diterima tapi 
pemikirannya buruk. Ia dibunuh secara kejam oleh al-Hajjaaj pada tahun 80 karena ia keluar 
bersama Ibnul Asy’ats. “Tahzdiibul Kamal”, juz 2, h. 1250, “Mizaanul I’tidaal”, juz 4, h. 141, “Al-
Bidayah wan-Nihaayah”, juz 9, h. 38.  

292 . “Syarhun Nawawi li Shahiihi Muslim”, juz 1, h. 154-155 
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berada di bintang Surayya`293 niscaya akan dicari oleh para pemuda 
Persia”.294 

Takhrij Hadits 

Hadits di atas diriwayatkan dari Rasulullah SAW melalui sejumlah 
sahabat seperti Abu Hurairah ra., Qais bin Sa’ad ra., Abdullah bin Mas’ud 
ra. dan Abdullah bin Umar RA. 

Hadits yang melalui sahabat Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari dalam kitab “Shahih”nya pada bab ke-65 tentang “Tafsir”, surat 
“Al-Jumu’ah”, juz 8, h. 641, hadits ke-4897. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab 
“Shahih”nya pada bab “Keutamaan Para Sahabat”,bab ke-59  tentang 
“Keutamaan Orang Persia”, juz 4, h. 1972, hadits ke-2546 

Hadits yang melalui sahabat Qais bin Sa’id r.a diriwayatkan oleh Abu 
Ya’laa` dalam kitab “Musnad”nya, juz 3, h. 27, hadits ke-1438  

Hadits yang melalui sahabat Abdullah bin Mas’ud RA diriwayatkan oleh 
Thabarani dalam “Al-Mu’jamul Kabiir”, juz 10, h. 251, hadits ke-10470. 
Al-Haitsami berkata, “Pada sanad hadits tersebut terdapat Muhammad bin 
Al-Hajjaaj Al-Lukhami, seorang pendusta, “Majma’uz Zawaa`id”, juz 10, h. 
65 

Hadits yang melalui sahabat Abdullah bin Umar RA diriwayatkan oleh 
Al-Hakim dalam “Al-Mustadrak”nya, juz 4, h. 395, ia berkata,  “Hadits 
tersebut hadits shahih, memenuhi syarat shahih Bukhari. Namun, Bukhari 
tidak meriwayatkannya.” 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits shahih, disepakati oleh Imam Bukhari 
dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Demikianlah yang terjadi, sesuai dengan apa yang diberitakan Nabi 
SAW, dimana para penduduk Persia sangat terkenal dengan keilmuannya. 
Mereka sangat gigih dalam memperdalam ilmu pengetahuan agama 
sehingga lahirlah para ahli ilmu pengetahuan seperti Imam Muqatil bin 
Salman seorang ahli tafsir, Imam Bukhari seorang ahli hadits, Imam Abu 
Hanifah seorang ahli fikih dan ilmuan lainnya. 

                                                      
293 . Surayya adala nama bintang yang sangat terkenal. Pemakaian bintang tersebut sebagai simbul 

kesungguhan seseorang dalam menuntut ilmu, “Musykilul Atsaar”, juz 2, h. 96. 
294 . Disebutkan dalam “Bukhari” tentang sebab nabi bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. 

Kami sedang duduk santai dengan Nabi SAW, maka turunlah ayat pada surat al-Jumu’ah “…”, ia 
berkata, “Aku bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Namun beliau tidak menjawabnya sampai 
pertanyaan itu diulang sebanyak tiga kali. Di antara kami terdapat Salman al-Farisi, maka beliau  
menempelkan tangannya kepada Salman kemudian bersabda, “Senadainya iman berada di bintang 
Surayya, niscaya orang Persia itu akan menggapainya”. 
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Al-Hafizh Ibnu Hajr berkata, “Imam Qurthubi mengatakan,  
“Terbuktilah apa yang disabdakan Nabi SAW sehingga muncul para ilmuan 
besar yang tiada banding dalam membela atsar daripada para ilmuan yang 
lain.295 

23.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Seorang Ulama 
Besar dari Madinah  

نْ يْضرِب النَّاُس أَكْبد اِْإلبِل يطْلُُبْونَ الِْعلْم فَالَ عْن أَبِي ُهرْيرةَ رِوايةً ُيْوشك أَ
 يجُِدْونَ أَحًدا أَْعلَُم ِمْن عاِلمِ الْمِدْينِة

Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dalam “Sunan”nya, ia berkata, "Al-
Hasan bin as-Shabbah Al-Bazzar dan Ishak bin Musa Al-Anshari telah 
menyampaikan kepada kami, mereka mengatakan, "Sufyan bin ‘Uyainah 
telah menyampaikan kepada kami dari Ibnu Jureij dari Abiz Zubeir dari Abi 
Shaleh dari Abu Hurairah, satu riwayat yang diragukan tentang 
perumpamaan manusia bagaikan hati unta yang sedang menacri ilmu tapi 
mereka tidak menemukan seorangpun yang lebih pandai dari seorang 
ulama Madinah. 

Takhrij Hadits 

Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab 
“Sunan”nya pada bab “Al-Ilmu”, bab ke-10 tentang “Keilmuan Seorang 
Ulama Madinah”, juz 5, h. 47, hadits ke-2680. Abu Isa mengatakan, 
"Hadits ini Hadits hasan. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam “Musnad”nya, 
juz 2, h. 299. Al-Hamidi dalam “Musnad”nya, juz 2, h. 485, hadits ke-
1147. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits hasan, dinilai sebagai hadits hasan oleh 
Tirmidzi tapi dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al-Hakim dan Adz-
Dzahabi. 

Terbuktinya Nubuat 

Demikianlah yang terjadi di Madinah, sama seperti yang diberitakan 
Nabi SAW Umat manusia banyak yang datang ke Madinah setelah beliau 
wafat untuk mendengar hadits-hadits dan memdalami ilmu pengetahuan 
agama dari para ulama Madinah, terutama kepada Imam Malik bin Anas 
RA, seorang ilmuan hadits tiada banding pada masanya. Pada masa beliau 
banyak ilmuan non Madinah yang datang dan belajar agama dari beliau. 

                                                      
295 . “Fathul Baari”, juz 8, h. 643 
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Imam Adz-Dzahabi mengatakan, "Ilmuan Madinah pada masanya 
sesudah Nabi SAW dan kedua sahabatnya wafat ialah Zaid bin Tsabit, Siti 
Aisyah, Ibnu Umar, Sa’id bin Musayyab, Al-Zuhri, Ubaidillah bin Umar 
kemudian Malik bin Anas.296   

24.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Diutusnya Seorang 
Pembaharu Setiap Akhir Abad Hijriyah  

إِنَّ اَهللا يْبعثُ ِلهِذِه : عْن أَبِي ُهرْيرةَ عْن رُسْولِ اهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم قَالَ
 ُد لَها ِدْينهااُألمَِّة علَى رأْسِ كُلِّ ِمائَِة مْن ُيجدِّ

Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dalam kitab “Sunan”nya, ia 
berkata, "Sulaiman bin Dawud Al-Mahri telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, "Ibnu Wahb mengabarkannya kepada kami, dia berkata, 
"Sa’id bin Ayub mengabarkan hadits tersebut kepadaku dari Syarahiil bin 
Yazid Al-Mu’afiri, dari ‘Alqamah, dari Abu Hurairah sesuai dengan apa 
yang aku ketahui dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Sesungguhnya 
Allah akan mengutus seorang pembaharu297 agama islam setiap akhir abad 
hijriyah bagi umat ini”. 

Takhrij Hadits 

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam “Sunan”nya pada 
bab “Al-MAlaahim”, bab ke-1 tentang “Apa yang terjadi pada setiap 
abadnya?”, juz 4, h. 480, hadits ke-4291. Abu Dawud mengatakan, 
"Abdurrahman bin Syureih Al-Iskandarani tidak berguru langsung kepada 
Syarahiil. Al-Mundziri mengatakan, "Abdurrahman bin Syureih Al-
Iskandarani adalah seorang perawi yang dinilai terpercaya oleh Imam 
Bukhari dan Muslim, haditsmya dapat dijadikan hujjah meskipun hadits 
tersebut hadits mu’dhal –hadits yang pada sanadnya gugur dua perawi atau 
lebih-. “Mukhtahar Sunan Abi Dawud”, juz 6, h. 163. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adiy dalam “Al-Kamil”, juz 1, 
h. 61. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam “Al-Mustadrak”, juz 
4, h. 522 dia dan Adz-Dzahabi tidak berkomentar tentang hadits tersebut. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas dikategorikan sebagai hadits shahih. Dinilai sebagai 
hadits shahih oleh Al-Iraaqi, sebagaimana disebutkan dalam “Faidhul 
Qadiir”, juz 2, h. 282, As-Suyuuthi dalam “Al-Jaami’ush Shaghiir”, juz 1, 

                                                      
296 . “Siaru A’laanin Nubalaa`”, juz 8, h. 55. 
297 . yaitu orang yang menjelaskan tentang sunnah dan bid’ah, banyak menebarkan ilmu, membela 

para ulamanya, dan memberantas para pembuat bid’ah. Para ulama berkata, “Dia harus seorang 
ilmuan mempuni ilmu agamanya baik zhahir atau batinnya. “Faidhul Qadiir”, juz 2, h. 281 



 

188 Ramalan Rasulullah – yang sudah terjadi dan yang belum terjadi ________________________________  210

h. 282. As-Sakhawi, "Maksud “Fiimaa A’lamu” ialah tidak diragukan lagi 
tentang keberkesinambungan sanad hadits tersebut, bahkan dia telah 
menjadikannya sebagai istilah yang maklum baginya dan para imam hadits 
menjadikannya sebagai pedoman, “Al-Maqaashidul Hasanah”, h. 122. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang telah disabdakan nabi SAW, bahwa Allah SWT telah 
menetapkan bagi ummat ini bahwa setiap abad akan muncul seorang 
pembaharu yang akan mengajarkan ajaran-ajaran agama yang benar, 
membuang fanatisme yang berlebihan, membasmi bid’ah-bid’ah yang 
terjadi . Banyak terjadi perbedaan pendapat tentang perumusan para 
pembaharu tersebut. Di sini akan aku sebutkan penjelasan Al-Hafiz Ibnu 
Katsir dan Ibnu Hajr yang menjelaskan secara rinci tentang masalah 
tersebut diatas. 

Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan sebagian ulama menyebutkan tentang 
“Setiap abad terdapat seorang ulama yang meletakkan hadits pada 
tempatnya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa maksud hadits yang 
sebenarnya adalah mencakup setiap ulama yang terdapat pada setiap 
abadnya, yaitu ulama yang menjalankan fardlu kifayah dalam mengajarkan 
ilmu dari ulama salaf kepada orang-orang yang semasanya, sebagaimana 
disebutkan dalam hadits tersebut di atas baik yang bersanad mursal 
ataupun tidak mursal.Dia akan membasmi fanatisme buta yang berlebihan 
dan para pembuat bid’ah. Ulama seperti itu akan selalu ada, termasuk 
zaman sekarang ini, abad ke-8 Hijrah. Hanya kepada Allah kita meminta 
agar Dia berkenan menjadikan kita sebagai orang yang husnul khatimah 
dan menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang saleh, memasukan kita ke 
dalam surga-Nya yang penuh dengan keni’matan. Semoga Allah 
mengabulkan do’a kita, wahai Tuhan Semesta Alam.298   

Al-Hafizh Ibnu Hajr menjelaskan, "Hadits itu tidak berarti menunjukan 
bahwa pada setiap abad hanya ada satu orang pembaharu saja, melainkan 
kumpulan sifat pembaharu itu yang akan membatasi keberadaannya dan 
tidak mengindikasikan sifat-sifat pembaharu hanya dimiliki satu orang saja 
kecuali orang yang mengatakan hal tersebut pada diri Umar bin Abdul Azis 
karena beliau dianggap sebagai pembaharu abad ke-1 H. Dia memiliki 
semua sifat baik dan ia menjalankannya dengan sempurna sehingga Imam 
Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa semua ulama mengidentifikasikan 
hadits tersebut kepadanya. Sedangkan pembaharu yang datang setelahnya, 
menurut Imam Syafi’i, meskipun dia memiliki sifat-sifat baik tetapi dia 
tidak dapat menjalankan perintah jihad dan menetapkan hukum dengan 
adil. Untuk itu setiap ulama yang memiliki salah satu dari sifat-sifat 
tersebut pada setiap abadnya disebut sebagai pembaharu baik jumlahnya 
banyak atau sedikit.299 

                                                      
298 . “Al-Bidaayah Wan Nihaayah”, juz 6, h. 289 
299 . “Fathul Baari”, juz 12, h. 295. 
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25.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Keberadaan 
Kelompok Ummatnya yang Selalu Memperlihatkan 
Islam 

 ْن ِمةٌفَاِئ طَالُز تالَ: قَالَصلى اهللا عليه وسلم عنِ الُْمِغْيرة بِْن ُشْعبةَ عنِ النَّبِِي 
 وُهْم ظَاِهُرْونَ  اِهللاُرْمأَظَاِهرين حتَّى يأِْتيهِْم ى ِتمَّأُ

Bukhari meriwayatkan hadits ini di dalam kitab “Shahih”nya, ia 
mengatakan, “Ubaidillah bin Musa telah menyampaikan kepada kami dari 
Ismail dari Qais dari Al-Mughirah bin Syu’bah, dari Nabi SAW beliau 
bersabda,  “Sekelompok ummatku akan selalu menampakkan keislamannya 
hingga datang perintah Allah300 kepada mereka sedangkan mereka tetap 
menampakan keislamannya”. 

Takhrij Hadits 

Hadits di atas diriwayatkan dari Rasulullah SAW melalui sekelompok 
orang sahabat yaitu Al-Mughirah bin Syu’bah ra., Mu’awiyah ra., Jabir bin 
Abdillah ra., Tsauban ra., Jabir bin Tsamrah ra., Uqbah bin ‘Amir ra., Imran 
bin Husein ra., Qurrah bin Iyaas Al-Muzanni ra, Abu Hurairah ra., Umar 
bin Khathab ra., Abu Umamah ra., Salamah bin Nufail ra., Anas bin Malik 
RA. 

Hadits yang melalui sahabat Al-Mughirah bin Syu’bah RA diriwayatkan 
oleh Imam Bukhari dalam kitab “Shahih”nya, bab ke-61, tentang “Al-
Manaaqib”, bab ke-28,juz 6, h. 632, hadits ke-3640, bab ke-96 tentang 
“Berpegang Teguh Dengan Kitab dan Sunnah”, bab ke-10 tentang sabda 
Nabi SAW, “Sekelompok dari umatku akan selalu memperjuangkan 
kebenaran, yaitu para ulama”, juz 13, h.293, hadits ke-7311, pada bab 
“Tauhiid”, bab ke-29 tentang firman Allah, “Sesungguhnya Kami cukup 
mengatakan sesuatu bila Kami menginginkannya”, juz 13, h. 443, hadits 
ke-7459. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab 
“Shahih”nya pada bab “Al-Imaarah”, bab ke-53 tentang sabda Nabi SAW, 
“Sekelompok dari umatku akan selalu menegakan kebenaran, tidak takut 
kepada orang yang menghalangi mereka”., juz 3, h. 523, hadits ke-1021. 

Hadits yang melalui sahabat Mu’awiyah RA diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari dalam “Shahih”nya bab ke-57 tentang “Seperlima Bagian”, bab 
ke-7 tentang firman Allah, “Maka sesungguhnya bagi Allah dan Rasul-Nya 
seperlima bagian”, juz 6, h. 217, hadits ke-3116, bab “Ilmu”, bab ke-13 
tentang “Siapa yang dikehendaki Allah sebagai orang baik niscaya Allah 

                                                      
300 . Ibnu Hajar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perintah Allah disni ialah, “Angin yang 

mencabut nyawab setiap orang yang memiliki keimanan didalam hatinya dan memb iarkan manusia-
manusia jahat untuk tetap hidup, maka mereka akan merasakan kedahsyatan hari kiamat. “Fathul 
Baari, juz 1, h. 164. 
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mudahkan baginya dalam memahami ajaran agama”, juz 1, h. 164, hadits 
ke-71, bab “Al-Manaaqib”, bab k-28, juz 6, h. 632, hadits ke-3641, bab 
“Berpegang Teguh dengan Al-Qur`an dan Sunnah”, bab ke-10 tentang 
sabda Nabi SAW, “Sekelompok umatku akan selalu menegakan kebenaran, 
mereka itu para ilmuan”, juz 13, h. 293, hadits ke-7312. 

Hadits yang melalui sahabat Jabir bin Abdullah r.a telah diriwayatkan 
oleh Imam Muslim dalam “Shahih”nya pada bab “Al-Iimaan”, bab ke-71 
tentang “Turunnya Nabi Isa bin Maryam sebagai Hakim Syari’at Nabi 
Muhamad SAW”, juz 1, h. 137, hadits ke-156. 

Hadits yang melalui sahabat Tsauban r.a. diriwayatkan oleh Imam 
Muslim dalam “Shahih”nya pada bab “Imaarah”, bab ke-53 tentanga sabda 
Nabi SAW, “Sekelompok umatku akan terus menegakan kebenaran dan 
tidak takut terhadap orang yang menghalanginya”, juz 3, h. 1523, hadits 
ke-1920 

Hadits yang melalui sahabat Jabir bin Samrah r.a. diriwayatkan oleh 
Imam Muslim dalam “Shahih”nya pada bab “Imaarah” bab ke-53 tentang 
sabda Nabi SAW, “Sekelompok ummatku akan terus menegakan kebenaran 
dan tidak takut terhadap orang yang menghalanginya”, juz 3, h. 1524, 
hadits ke-1922. 

Hadits yang melalui sahabat ‘Uqbah bin ‘Amir r.a. diriwayatkan oleh 
Imam Muslim dalam “Shahih”nya pada bab “Imaarah” bab ke-53 tentang 
sabda Nabi SAW, “Sekelompok umatku akan terus menegakan kebenaran 
dan tidak takut terhadap orang yang menghalanginya”, juz 3, h. 1524, 
hadits ke-1924 dalam hadits yang panjang. 

Hadits yang melalui sahabat Imran bin Hushein RA diriwayatkan oleh 
Abu Dawud dalam “Sunan”nya pada bab “Jihad”, bab ke-4 tentang 
“Kesinambungan Jihad”, juz3, h. 11, hadits ke-2484. Beliau tidak 
mengomentari hadits tersebut, sama dengan Al-Mundziri, “Mukhtashar 
Sunan Abi Dawud”, juz 3, h. 357. 

Hadits yang melalui sahabat Qurrah Al-Muzanni RA diriwayatkan oleh 
At-Timidzi dalam “Sunan”nya pada bab “Al-Fitan”, bab ke-27 tentang 
“Apa Yang Terjadi di Syam”, juz 4, h. 485, hadits ke-2192. Abu Isa 
mengatakan, “Hadits ini hadits hasan shahih –hadits ini hadits hasan 
didukung oleh hadits lain yang shahih-”. 

Hadits yang melalui sahabat Abu Hurairah RA diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah dalam “Muqaddimah Sunan”nya, bab ke-1 tentang “Mengikuti 
Rasulullah”, juz 1, h. 4., hadits ke-7 

Hadits yang melalui sahabat Umar bin Khathab RA diriwayatkan oleh 
Ad-Daarimi dalam “Sunan”nya pada bab “Jihad”, bab ke-29 tentang 
“Sekelompok ummatku akan terus berjuang membela kebebnaran”, juz 2, 
h. 133, hadits ke-3438 

Hadits yang melalui sahabat Abu Umamah RA diriwayatkan oleh Imam 
Ahmad dalam “Musnad”nya, juz 5, h.269 dalam hadits yang panjang. 
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Hadits yang melalui sahabat Anas RA diriwayatkan oleh Abu Nu’eim 
dalam “Tariikh Ashfahan”, juz 1, h. 92. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang dikatakan Rasulullah SAW, karena selalu ada di 
antara umatnya yang selalu berjuang untuk membela islam, sejak masa 
sahabat hingga sekarang, meskipun tantangannya semakin berat, yaitu 
kelompok yang selalu menebarkan kebajikan dan memasyarakatkan syi’ar-
syi’ar islam. Para penegak kebenaran itu terdiri dari ahli hadits, fikih, tafsir, 
pejuang, zuhud, penyeru kebajikan dan pencegah kemungkaran dst. 

Ibnu ‘Adiy mengatakan, "Merekalah adalah kelompok ahli hadits yang 
setia memperjuangkan ajaran-ajaran Rasul dan belajar ilmu. Tanpa mereka 
kita tidak mengetahui tentang mu’tazilah, rafidhah, Al-jahmiyah, dan ahli 
ra’yi dan Sunan para Rasul.301 

Al-Hafizh Ibnu Hajr menjelaskan, "Imam Bukhari menegaskan bahwa 
yang dimaksud dengan mereka itu adalah ahli ilmu atsar –ucapan dan 
pendapat para sahabat-. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan jika yang 
dimaksud dengan mereka itu bukan ahli hadits maka aku tidak tahu siapa 
mereka itu?. Al-Qaadi ’Iyad menjelaskan, "Imam Ahmad menghendaki 
ahlus sunnah dan orang yang sependapat dengan mazhab ahlul hadits -
Mazhab SAlafiyah-.302 

Imam Nawawi menjelaskan, "mungkin yang dimaksud dengan 
kelompok terdiri dari berbagai komponen masyarakat, antara lain para 
pejuang, para ulama fikih, orang-orang zuhud, orang-orang yang menyeru 
kebajikan, orang-orang yang mencegah kemungkaran, juga kelompok 
lainnya yang menyeru pada kebaikan. Mereka tidak harus berada dalam 
satu daerah, melainkan mungkin terpisah di daerah yang berbeda di muka 
bumi ini. Hadits tersebut menunjukan mu’jizat, karena sampai dari zaman 
Nabi SAW Hingga kini terus berkelanjutan sampai Allah mendatangkan apa 
yang disebutkan dalam hadits303 –kiamat-.              

                                                      
301 . “Al-Kamil”, Ibnu ‘Adiy, juz 1, h. 131 
302 . “Fahul Baari”, juz 1, h. 64. 
303 . “Syarhun Nawawi Li Shahiihil Muslim”, juz 13, h. 66-67 
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26.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Ummat Nabi Saw 
Tidak Akan Sepakat dalam Kesesatan 

لَْن تْجتِمُع أُمَِّتي علَى : قَالَ رُسْولُ اهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عنِ اْبنِ ُعمر قَالَ
 الضَّالَلَِة أَبًدا فَعلَْيكُْم بِالْجماعِة فَإِنَّ يد اِهللا علَى الْجماعِة

Ath-Thabarani meriwayatkan hadits ini dalam “Al-Mu’jamul Kabiir”, ia 
menuturkan, "Abdullah bin Ahmad bin Hanbal telah menyampaikan 
kepada kami, dia berkata, "Muhamad bin Abu Bakar Al-Miqdami telah 
menyampaikan kepada saya dia berkata, "Mu’tamar bin Sulaiman telah 
menyampaikan kepada kami dari Marzuq Maula` Keluarga Thalhah dari 
Amr bin Dinar dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 
“Ummatku tidak akan sepakat pada kesesatan untuk selamanya, maka 
berpeganglah kepada jama’ah, karena sesungguhnya tangan Allah berada 
pada jama’ah”. 

Takhrij Hadits 

Hadits di atas diriwayatkan dari Nabi SAW melalu sejumlah sahabat 
seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik ra, Abdullah bin Abbas ra., Abu 
Malik Al-Asy’ari ra., Amr bin Qais ra. dan Ka’ab bin ‘Ashim RA.  

Hadits yang melalui sahabat Abdullah bin Umar RA diriwayatkan oleh 
Tirmidzi dalam “Sunan”nya pada bab “Al-Fitan”, bab ke-7 tentang 
“Kewajiban Mengikuti Jama’ah”, juz2, h. 466, hadits ke-2167. Abu Isa 
mengatakan, "Hadits ini sungguh aneh dari segi isinya." 

Hadits yang melalui sahabat Anas RA diriwayatkan oleh Ibnu Majah 
dalam “Sunan”nya pada bab “Al-Fitan” tentang “Kelompok Mayoritas”, juz 
2, h. 1303, hadits ke-3950. Al-Bushairi mengatakan, "Sanad hadits tersebut 
lemah karena kelemahan Abu Khalf Al-A’maa`, ia bernama,  Hazim bin 
Atha`. “Mishbaahuz Zujaajah”, juz 3, h. 228 

Hadits yang melalui sahabat Ibnu Abbas ra. diriwayatkan secara singkat 
oleh Al-Hakim dalam “Al-Mustadrak”nya, juz 1, h. 116. Al-Hakim 
mengatakan, "Ibrahim bin Maimun Al ‘Adani dianggap adil oleh 
Abdurrazak bahkan ia memuji periwayatannya. Penilaian adil tersebut 
dapat menjadikan tersebut dapat dijadikan hujah. Adz-Dzahabi berkata, 
"Penilaian adil Abdurrazak terhadap Ibrahim bahkan memujinya sedang 
dia seorang imam, maka pujian dan penilaian itu dapat dijadikan hujjah. 
Adz-Dzahabi berkata, “Ibrahim dinilai adil oleh Abdurrazak dan dinilai 
tsiqah oleh Ibnul Mu’in. 

Hadits yang melalui sahabat Abu Malik Al-Asy’ari RA diriwayatkan oleh 
Abu Dawud dalam “Sunan”nya pada bab “Al-Fitanu wal Malaahim”, bab 
ke-1 tentang “Fitnah dan Tanda-tandanya”, hadits ke-4252 dalam sebuah 
hadits yang panjang tapi Abu Dawud tidak mengoreksinya. Al-Mundziri 
mengatakan, "Pada sanad tersebut terdapat Muhamad bin Ismail bin Iyasy 
Al-Himshi, dari ayahnya. Abu Hatim menjelaskan, "Dia tidak mendengar 
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sedikitpun tentang hadits, maka para ulama hadits menganggap ayahnya 
sedang berbicara, kemudian ia meriwayatkan hadits itu dari ayahnya. 
Tentang ayahnya Ismail bin Iyasy hanya dinilai oleh seorang kritikus hadits 
saja. Abu Malik Al-Asy’ari nama aslinya ialah ‘Ubaid tapi ada ulama yang 
mengatakan, bahwa namanya ‘Amr, Ka’ab, Al-Harits. Ia mempunyai 
saudara di Syam, “Mukhtashar Sunan Abi Dawud”, juz 6, h. 129-130. 

Hadits yang melalui sahabat ‘Amr bin Qais r.a diriwayatkan oleh Ad-
Daarimi dalam “Muqaddimah Sunan”nya, bab ke-8 tentang “Apa yang 
diberikan Nabi SAW”, juz 1, h. 32, hadits ke-55. 

Hadits yang melalui sahabat Ka’ab bin ‘Ashim RA diriwayatkan oleh 
Ibnu Abi ‘Ashim dalam “As-Sunnah”, juz 1, h. 41, hadits ke-82, juz 1, h. 
44, hadits ke-92. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas dinilai shahih dari berbagai sudut sanad, “Takhriijul 
Hadits”. 

Terbuktinya Nubuat 

Benar apa yang disabdakan Nabi SAW, bahwa ummatnya tidak akan 
sepakat semuanya untuk melakukan kesalahan, sejak masa beliau hingga 
sekarang. Demikian juga dimasa yang akan dating, hingga kiamat nanti. 
Dari kenyataan tersebut para ulama menetapkan bahwa jama’ah dapat 
terlepas dari kesalahan, tapi mereka sepakat untuk melakukan kebenaran. 
Maka kesepakatan ummat itu dianggap sebagai hujjah. Inilah perbedaan 
ummat Muhammad SAW, mereka selalu berpedoman pada petunjuk yang 
benar, meskipun nafsu mereka menginginkan yang lain karena banyaknya 
perbedaan pendapat itu. Berbeda dengan keberadaan ummat sebelumnya, 
mereka sepakat atas kesucian ayah Siti Maryam dan keyakinan-keyakinan 
sesat lainya yang tidak pernah ditetapkan Allah, sehingga mereka sesat dan 
menyesatkan. 

27.     Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Perpecahan Umat 

ِافْترقَِت الْيُهْوُد علَى : قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عْن أَبِي ُهرْيرةَ قَالَ
 إِْحدى أَْوِثْنتْينِ وسْبِعْين ِفْرقَةً وتفْترُِق أُمَِّتي علَى ثَالَث وسْبِعْين ِفْرقَةً

Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dalam “Sunan”nya, ia 
menuturkan, "Wahb bin Baqiyah telah menyampaikan kepada kami dari 
Khalid dari Muhamad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah RA ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda, “Orang-orang Yahudi terbagi menjadi 
71 atau 72 golongan, orang-orang Nashrani terbagi menjadi 71 atau 72 
golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan”. 



 

188 Ramalan Rasulullah – yang sudah terjadi dan yang belum terjadi ________________________________  216

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW melalui sekelompok 
sahabat, yaitu Abu Hurairah ra., Mu’awiyah bin Abi Sufyan ra., Abdullah 
bin Amru ra., Anas bin Malik ra., ‘Auf bin Malik Al-Asyja’I ra., Abu 
Umaamah ra., ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzanni ra., Sa’ad bin Abi Waqqash RA. 

Hadits yang melalui sahabat Abu Hurairah RA diriwayatkan oleh Abu 
Dawud dalam “Sunan”nya pada bab ke-1 tentang “Syarhus Sunnah”, juz 5, 
h. 4, hadits ke-4596 dan dia tidak memberikan komentar mengenai hadits 
tersebut, kemudian dikuatkan oleh Al-Mundziri, “Mukhtashar Sunan Abi 
Dawud”, juz 7, h.3. 

Hadits yang melalui sahabat Mu’awiyah bin Abi Sufyan RA 
diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam “Musnad”nya, juz 4, h. 102.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daarimi dalam “Sunan”nya pada 
bab “As-Siar”, bab ke-75 tentang “Terpecahnya Umat“, juz 2, h. 158, 
hadits ke-2521 dengan sedikit penambahan. 

Hadits yang melalui sahabat Abdullah bin ‘Amru RA diriwayatkan oleh 
Tirmidzi dalam “Sunan”nya pada bab “Iman”, bab ke-18 tentang 
“Terjadinya Perpecahan Ummat”, juz 5, h. 26, hadits ke-2641 dalam hadits 
yang panjang. Abu Isa mengatakan, "Hadits ini hadits mufassar an gharib, 
kami tidak mengethuinya kecuali satu jalur riwayat ini saja. 

Hadits yang melalui sahabat Anas bin Malik RA diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah dalam “Sunan”nya pada bab “Al-fitan”, bab ke-17 tentang 
“Perpecahan Umat”, juz 2, h. 1322, hadits ke-3993 dengan tambahan 
“Semuanya masuk neraka kecuali satu yaitu Al-Jamaa’ah”. Al-Bushairi 
menjelaskan, "Sanad hadits ini shahih dan para perawinya juga terpercaya. 
“Mishbaahuz Zujaajah”, juz 3, h. 39. 

Hadits yang melalui sahabat ’Auf bin Malik Al-Asyja’i RA diriwayatkan 
oleh Ibnu Abi Ashim dalam “As-Sunnah”, juz 1, h. 239.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam “Al-Mu’jamul 
Kabiir”, juz 18, h. 70, hadits ke-129 dengan sedikit penambahan. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Adiy dalam “Al-Kamil”, juz 7, h. 
2483 

Hadits yang melalui sahabat Abu Umaamah RA diriwayatkan oleh Ibnu 
Abi ‘Ashim dalam “As-Sunnah”, juz 1, h. 34, hadits ke-68 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam “Al-Mu’jamul 
Kabiir”, juz 8, h. 338, hadits ke-8053-8054 

Hadits yang melalui sahabat ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzanni RA 
diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam “Al-Mu’jamul Kabiir”, juz 17, h. 
13, hadits ke-2 dalam hadits yang panjang. Al-Haitsami mengatakan, "Pada 
sanad hadits tersebut terdapat Katsir bin Abdillah, seorang perawi yang 
lemah ingatannya, tapi dinilai hasan oleh Tirmidzi dengan hadits lain 
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bahkan para perawi yang lain terpercaya. “Majma’uz Zawaa`id”, juz 7, h. 
260. 

Hadits yang melalui sahabat Sa’ad bin Abi Waqqash RA diriwayatkan 
oleh Al-Bazzaar dalam “Musnad”nya, sama seperti dalam “Kasyful Astaar”, 
juz 4, h. 97, hadits ke-3284. Al-Haitsami menyebutkan dalam “Majma’uz 
Zawaa`id”, juz 7, h. 259. Ia mengatakan, "Hadits tersebut diriwayatkan 
oleh Al-Bazzaar dan pada sanadnya terdapat ‘Ubaidah Az-Zabadzi, seorang 
perawi yang lemah ingatannya. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas dinilai sebagai hadits shahih, dinilai shahih oleh Tirmidzi, 
Ibnu Hibban, Al-Hakim, Adz-Dzahabi, dan Al-Bushairi sebagaimana 
kusebutkan dalam takhrij hadits. 

Terbuktinya Nubuat 

Demikianlah yang terjadi, sesuai dengan apa yang diprediksikan Nabi 
SAW Ummat Nabi SAW berbeda pendapat dalam masalah akidah atau 
keyakinan, banyak sekali sektenya seperti syi’ah, nashibah, murji`ah, 
qadariyah, jabariyah, mu’tazilah dan sekte lainnya. Kemudian sekte-sekte 
tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok yang berdiri sendiri dengan 
dasar dan acuan masing-masing. Diamping itu masih terdapat kelompok 
lain, kelompok moderat yang terlalu berlebihan dalam fanatisme kelompok 
sebagaimana syi’ah, juga tidak terlalu bebas dalam menggunakan rasio, 
yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jama’ah –kelompok yang selamat-, 
kelompok yang berpegang teguh dengan apa yang dilakukan Nabi SAW 
dan para sahabatnya RA. 

Syeikh Khalil Ahmad menjelaskan, “Yang dimaksud dengan perbedaan 
tercela ialah perbedaan dalam masalah akidah, sedangkan perbedaan-
perbedaan dalam masalah furu’ bukan hal tercela, melainkan sebagai 
rahmat Allah bagi ummat manusia. Kelompok-kelompok yang berbeda 
pendapat dalam masalah akidah saling mengkafirkan satu sama lain dan 
menganggap sesat kelompok yang tidak sealiran dan sefaham.304 

28. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Ummat Islam yang 
Mengikuti Langkah Yahudi dan Nasrani  

بِ أَْنعْيِعي سدِض ريلَ:الَلى اهللا عليه وسلم قَصي بِ النَّنَّ أَُهْن اهللا ع بِْتتُسنَّع نن 
رٍْبِشا بًِرْب ِشْمكُلَْب قَْنمِذ وِذا بِاًعراعٍرْو لَىتَّ حْحا ُجْوكُلَ سرلَبٍّ ض ُهْوُمُتكْلَس. 
 ْنم فَ:الَى قَارصالنَّ وُدْوُهي الْ اِهللالَْوُسا را ينلْقُ

                                                      
304 . “Badzlul Majhuud”, juz 18, h. 117 
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Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam kitab “Shahih”nya, dia 
berkata, "Sa’id bin Abi Maryam telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, "Ghassaan telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Zaid 
bin Aslam telah menyampaikan kepada saya dari Athaa bin Yasar dari Abi 
Sa’id RA Bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya kamu pasti mengikuti 
jejak langkah orang-orang sebelum kamu sedikit demi sedikit305 sehingga 
bila mereka berjalan memasuki lubang biawak306, niscaya kamu akan 
mengikuti mereka. Kami bertanya, Ya Rasulullah, maksudnya Yahudi dan 
Nasrani? Rasul menjawab, Siapa lagi”. 

Takhrij Hadits 

Hadits diatas diriwayatkan dari Rasulullah SAW melalui sejumlah orang 
sahabat, seperti Abu Sa’id Al-Khudri ra., Abu Hurairah ra., Abdullah bin 
‘Amr ra., Abu Waqid Al-Laitsi ra., Abdullah bin Abbas ra., Sahal bin Sa’ad 
ra. dan ‘Amr bin A’uf Al-Muzanni RA. 

Hadits yang melalui sahabat Abi Sa’id Al-Khudri RA diriwayatkan oleh 
Bukhari dalam kitab “Shahih”nya, bab ke-60 tentang hadits-hadits para 
Nabi”, bab ke-50 tentang hal-ihwal Bani Israil, juz 6. H. 495, hadits ke-
3456, bab ke-96 tentang berpegang teguh dengan Al-Kitab dan Al-Sunnah, 
bab ke-14 tentang sabda Nabi SAW “Kamu betul-betul akan mengikuti 
orang-orang sebelum kamu”, juz 13, h. 300, hadits ke-7320. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab 
“Shahih”nya bab ilmu, bab ke-3 tentang “Mengikuti kebiasaan Yahudi dan 
Nasrani, juz 4, h. 2054, hadits ke-2669.  

Hadits yang melalui sahabat Abi Hurairah ra. diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari dalam kitab “Shahih”nya, bab ke-96 tentang “Berpegang teguh 
pada Al-Qur’an dan Al-Sunnah”, bab ke-14 tentang Sabda Nabi SAW 
“Kamu pasti mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani”, juz 13, h. 300, 
hadits ke- 7319.  

Hadits yang melalui sahabat Abdullah dari ‘Amru RA diriwayatkan oleh 
Imam Tirmizi dalam “Sunan”nya pada bab “Iman” bab ke-18 tentang 
“Perpecahan ummat Islam”, juz 5, h. 26, hadits ke-2641 dalam hadits yang 
panjang. Abu ‘Isa menjelaskan hadits tersebut hadits “Mufassar Ghariib” 
karena kami tidak mengetahui hadits tersebut kecuali melalui riwayat ini. 

Hadits yang melalui sahabat Abi Waqid Al-Laitsi RA diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad bin Hanbal dalam “Musnad”nya, juz 5, h. 218, sebagian dari 
hadits yang panjang. 

                                                      
305 . Al-Hafizh Ibnu Hajr dan ‘Iyadh menjelaskan yang dimaksud dengan “Sybr, Ziraa’ dan Thariiq, 

Dukhuulul Hajar” sebagai perumpamaan terhadap sesuatu yang dilarang dan dicela oleh syara’. 
306 . Al-Hafizh Ibnu Hajr menjelaskan , jelasnya pentakhsisan itu hanya pada lubang biawak karena 

sempit dan buruknya lubang tersebut. Hal tersebut menunjukkan betapa buruknya sikap dan watak 
mengikuti langkah-langkah mereka. “Fathul Barrri”, juz 6, h.98. 
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hamidi dalam “Musnad”nya, juz 
2, h. 375, hadits ke-848, sebagian teks hadits dari sebuah hadits yang 
panjang. 

Hadits yang melalui sahabat Abdullah bin Abbas RA diriwayatkan oleh 
Al-Bazzaar dalam “Musnad”nya, sama seperti dalam “Kasyful Astar”, juz 4, 
h. 98, hadits ke-3285. Al-Haitsami mengatakan, "Para perawi hadits itu 
terpercaya, “Majma’uz Zawaa`id”, juz 7, h. 261. 

Hadits yang melalui sahabat Sahl bin Sa’ad RA diriwayatkan oleh Imam 
Ahmad dalam “Musnad”nya, juz 5, h. 340.  

Hadits yang melalui sahabat ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzanni RA 
diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam “Al-Mu’jamul Kabiir”, juz 17, h. 
13, hadits ke-3 dalam sebuah hadits yang panjang. Al-Haitsami 
mengatakan, "Pada sanad hadits tersebut terdapat Katsir bin Abdullah, 
seorang perawi yang lemah, tapi dinilai sebagai hadits hasan oleh Tirmidzi, 
karena mempunyai riwayat hadits yang diriwayatkan oleh para perawi 
yang terpercaya, “Majma’uz Zawaa`id”, juz 7, h. 260. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits shahih, disepakati keshahihannya oleh 
Imam Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Demikianlah yang terjadi kemudian, sesuai dengan apa yang 
diberitakan Nabi SAW, ummat Nabi SAW mengikuti jejak dan prilaku 
ummat-ummat terdahulu sehingga menjadi kebiasaan. Keadaan tersebut 
berlanjut hingga sekarang ini, mereka berpaling dari etika islam yang 
luhur dan terhormat, kemudian mengadopsi kebiasaan ummat-ummat 
terdahulu –kebudayaan asing- yang dapat merusak dan menurunkan moral 
ummat. Ummat islam sangat bangga dengan kebudayaan asing yang 
merusak tatanan kehidupan itu, sehingga mereka meniru cara berpakaian, 
makan, tempat tinggal, pergaulan bebas bahkan semua aspek 
kehidupannya, maka benarlah ketika Rasulullah SAW bersabda, “Jika 
mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kamu akan 
mengikutinya.” 

29. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Munculnya Para 
Dajjal yang Pembohong  

ُه ىبِ أَْنعْيرةَرالَ: الَى صلى اهللا عليه وسلم قَبِ النَّنِ ع السَُّمْوقُت ةُاعىتَّ ح 
  اِهللالُْوُس رُهنَّ أَُمُعْز يْمُهلُّ كُنْيِثالَ ثَْن ِمٌبْيرِقَ نَْواُبذَّ كَنَْوالُجَّ دثُعْبُي

Imam Muslim meriwayatkan hadits ini dalam “Shahih”nya ia berkata, 
"Zuheir bin Harb dan Ishak bin Mansur telah menyampaikan kepada saya, 
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Ishak dan Zuhair berkata, "Abdurrahman yaitu Ibnul Mahdi telah 
menyampaikan kepada kami dari Malik dari Abuz Zinad dari Al-A’raj dari 
Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Kiamat tidak akan 
terjadi sampai datang para dajjal yang pembohong, mereka hampir 
mencapai tiga puluh orang jumlahnya dan semua mengaku sebagai utusan 
Allah”. 

Takhrij Hadits 

Hadits diriwayatkan dari Rasulullah SAW melalui sejumlah sahabat 
seperti Abu Hurairah ra., Jabir bin Samurah ra., Tsauban ra., Abu Bakrah 
ra., Abdullah bin Zubair ra., Jabir bin Abdillah ra., Huzaifah bin Yaman ra., 
Samurah bin Jundub ra., Abdullah bin Umar RA. 

Hadits yang melalui sahabat Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari dalam “Shahih”nya, bab ke-61 tentang “Al-Manaaqib”, bab ke-25 
tentang “’Alaamatun Nubuwwah fil Islaam”, juz 6, h. 616, hadits ke-3609, 
bab ke-62 tentang “Al-Fitan”, juz 12, h. 81, hadits ke-7121 dalam hadits 
yang panjang. 

Hadits yang melalui sahabat Jabir bin Samurah RA diriwayatkan oleh 
Imam Muslim dalam “Shahih”nya pada bab “Al-Fitan wa Asyraatus 
Saa’ah”, bab ke-18 tentang “Tidak akan terjadi kiamat hingga seorang laki-
laki melintasi kuburan seseorang, maka dia berharap berada dalam kubur 
tersebut karena takut ujian yang berat”, juz 4, h. 2239, hadits ke-2923. 

Hadits yang melalui sahabat Tsauban RA diriwayatkan oleh Abu Dawud 
dalam “Sunan”nya pada bab “Al-Fitan”, bab ke-1 tentang “Al-Fitanu wa 
Dalaa`iluha”, juz 4, h. 452, hadits ke-4252 dalam hadits yang panjang, tapi 
Abu Dawud tidak mengomentarinya bahkan diperkuat oleh Al-Mundziri, 
“Mukhtashar Sunan Abi Dawud”, juz 6, h. 138. 

Hadits yang melalui sahabat Abi Bakrah RA diriwayatkan oleh Imam 
Ahmad dalam “Musnad”nya, juz 5, h. 41-46. Al-Haitsami berkata, "Salah 
satu sanad Imam Ahmad para perawinya shahih, “Majma’uz Zawaa`id”, 
juz 7, 232. 

Hadits yang melalui sahabat Abdullah bin Zubair RA diriwayatkan oleh 
Ibnu Abi Syaibah dalam “Mushannaf”nya, juz 11, h. 104, hadits ke-10639, 
pada akhir hadits ia menambahkan, “…di antara mereka ialah Al-‘Insi, 
Musailamah, dan Al-Mukhtar”. 

Hadits yang melalui sahabat Jabir bin Abdilah RA diriwayatkan oleh Al-
Bazzar dalam “Musnad”nya sama seperti dalam “Kasyfu Astaar”, juz 4, h. 
133, hadits ke-3375 dengan lafazh yang sama. Al-Haitsami mengatakan, 
"Pada sanad Al-Bazzar terdapat Abdurrahman bin Mighraa` yang dinilai 
tsiqah –terpercaya- oleh sejumlah kritikus hadits tapi juga ada 
kelemahannya sedang para perawi yang lain adalah para perawi yang 
shahih, “Majma’uz Zawaa`id”, juz 7, h. 332. 

Hadits yang melalui sahabat Huzaifah bin Yaman RA diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad dalam “Musnad”nya, juz 5, h. 396, ia menyebutkan 29 orang 
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sebagai pengganti 30 orang dan menambahkan, “Di antara mereka 
terdapat 4 orang perempuan”. 

Hadits yang melalui sahabat Samurah bin Jundub RA diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad dalam “Musnad”nya, juz 5, h. 16 dalam hadits yang panjang. 

Hadits yang melalui sahabat Abdullah bin Umar RA diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad dalam “Musnad”nya, juz 2, h. 118 dengan ringkas. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits shahih, disepakati oleh Imam Bukahri 
dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang disabdakan Nabi SAW karena para para dajjal yang 
tertipu rekayasa setan sehingga mereka mengaku sebagai Nabi dan Rasul. 
Untuk membenarkan pengakuannya mereka melakukan sihir, maka ikutlah 
orang-orang yang lemah imannya karena tertipu bayangan mimpi indah 
yang dijanjikan, namun Allah selAlu membuka kedok dan kebohongan 
mereka melAlui orang yang dipilih-Nya, maka mereka rugi dunia dan 
akhirat. Para dajjal yang pendusta itu jumlahnya tidak terhitung 
banyaknya, sejak masa Nabi SAW seperti Aswad Al-‘Insi dan Musailamah 
Al-Kazzaab sampai saat ini seperti Mirza Ghalam Ahmad Al-Qadiyani dan 
yang lainnya, namun berita yang menyebar dan suara yang ramai jumlah 
mereka hampir mencapai 30 orang, mereka itulah yang dimaksuid dalam 
sabda Nabi SAW pada hadits tersebut di atas. 

Al-Hafizh Ibnu Hajr mengatakan, "Jelas sekAli kebanaran hadits itu 
dengan munculnya Musailamah Al-Kazzab di Yamamah dan Al-Aswad Al-
‘Insi di Yaman pada masa terakhir Nabi SAW Pada masa Abu Bakar RA 
muncul Thulaiha bin Khuwailid di Bani Asad bin Khuzaimah dan Sajah At-
Tamiimah di Bani Tamiim. Al-Aswad telah terbunuh pada masa Nabi SAW 
dan Musailamah Al-Kazzaab terbunuh pada masa khalifah Abu Bakar. 
Sedangkan Thulaiha bertaubat dan wafat sebagai seorang muslim pada 
masa Pemerintahan Khalifah Umar RA, demikian juga dengan Sajah dan 
berita taubatnya tersebar luas di kalangan dunia pers pada saat itu. 
Kemudian muncul Al-Mukhtar bin Abi Ubeid Ats-Tsaqafi yang mengaku 
sebagai Nabi dan mengatakan, bahwa Jibril telah datang kepadanya dengan 
membawa wahyu, tapi dia terbunuh pada tahun enam puluhan. Dan di 
antara dajjal itu ialah Al-Harits yang muncul pada masa Pemerintahan 
Abdul Malik bin Marwan, maka iapun mati terbunuh. Pada masa Abbasiah 
terdapat kelompok dajjal tapi itu bukan dajjal yang dimaksud dalam hadits, 
“Siapa saja yang mengaku sebagai Nabi secara umum”, maka kapasitas 
mereka tidak terhitung jumlahnya, karena pada umumnya hal tersebut 
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terjadi akibat depresi dan putus asa. Dajjal yang paling berbahaya ialah 
dajjal besar307 yang muncul di akhir zaman. 

30.   Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Para Pemalsu 
Hadits  

ُه ىبِ أَْنعْيرةَرُسْولُ اِهللا  ْن عكُْونُ ِف:  أَنَُّه قَالَصلى اهللا عليه وسلمريي آِخرِ س
 أُمَِّتي أُناٌس ُيحدِّثُْونكُْم مالَْم تْسمُعْوا أَْنُتْم والَ آباُؤكُْم فَإِيَّاكُْم وإِيَّاكُْم

Imam Muslim meriwayatkan hadits ini dalam mukaddimah 
“Shahih”nya, ia mengatakan, "Muhamad bin Abdillah bin Numeir dan 
Zuheir bin Harb telah menyampaikan kepada saya, dia berkata, "Abdullah 
bin Zaid telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Sa’id bin Ayub 
telah menyampaikan kepada saya, dia berkata, "Abu Hani telah 
menyampaikan kepada saya dari Abi Usman Muslim bin Yasar dari Abu 
Hurairah dari Rasulullah SAW, bahwasannya beliau bersabda, “Pada masa 
akhir ummat akan terdapat manusia yang menyampaikan hadits, hadits 
yang belum pernah kamu dan orang tuamu dengar, hindari dan jauhi 
mereka”. 

Takhrij Hadits 

Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam pendahuluan 
“Shahih”nya, bab ke-4 tentang “Larangan meriwayatkan hadits dari para 
perawi yang dha’if dan selektiflah dalam menyampaikannya”, juz 1, h. 12, 
hadits ke-6 dan 7. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam “Musnad”nya, 
juz 2, h.321-349. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam “Syarhus Sunnah”, 
juz 1, h. 332, hadits ke-107. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits shahih, diriwayatkan oleh Muslim di 
dalam Muqaddimah Shahiih-nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa pada ummat 
islam terdapat orang yang suka membuat hadits palsu untuk menguatkan 
pendapat atau alasan mereka kemudian menisbatkannya kepada Rasulullah 
SAW Mereka melakukan pemalsuan yang keji dengan memyampaikan 
hadits-hadits yang belum pernah terdengar oleh para sahabat dan tabi’in, 
bahkan akal sehatpun tidak dapat menerimanya seperti ucapan mereka, 

                                                      
307 . “Fathul Bari”, juz 6, h. 117 
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“Sesungguhnya perahu Nabi Nuh berkeliling tawaf sebanyak tujuh kali di 
Ka’bah, shalat dua raka’at ketika di maqam Ibrahim”, “Sesungguhnya Allah 
menjadikan kuda kemudian melarikannya sehingga berkeringat, maka 
menjadikan dirinya dari keringat tersebut”,dst. Semua hadits tersebut di 
atas palsu, hadits palsu yang dibuat oleh para pemalsu hadits kemudian 
langkah mereka diikuti oleh generasi berikutnya, jahuilah dan hindarilah 
mereka.308 

31.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Fitnah Ingkarus 
Sunnah  

: عنِ الِْمقْدام ْبن مْعِد يكْرِب الِْكْنِدي أَنَّ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم قَالَ
بْيننا : ُيْوشُك الرَُّجلُ ُمتَِّكئًا علَى أَرِْيكَِتِه ُيحدِّثُ بِحِدْيث ِمْن حِدْيِثي يقُْولُ

فَما وجْدنا ِفْيِه حالَلٌ ِاْستْحلَلْنا وما وجْدنا ِفْيِه وبْينكُْم ِكتاُب اِهللا عزَّ وجلَّ 
أَالَ وإِنَّ ماحرَّم رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم ِمثْلَ ما . ِمْن حرامٍ حرْمناُه

 حرَّم اُهللا

Ibnu Majah meriwayatkan hadits inipada pendahuluan “Sunan”nya, ia 
mengatakan, "Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, "Zaid bin Habbab telah menyampaikan kepada kami dari 
Mu’awiyah bin Shaleh, dia berkata, "Al-Hasan bin Jabir telah 
menyampaikan kepada saya dari Jabir dari Al-Miqdad bin Ma’dikariba Al-
Kanadi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Seseorang hampir saja 
bersandar pada singgasananya309 akan menyampaikan hadits dari haditsku, 
maka dia berkata, “Di antara  kami dan kamu ada Al-Qur`an, apa yang 
dihalakan di dalamnya kita katakan halal dan apa yang diharamkan di 
dalamnya kita haramkan, bukankah apa yang diharamkan Rasul sama 
dengan apa yang diharamkan Allah?”. 

Takhrij Hadits 

Hadits di atas diriwayatkan dari Rasulullah SAW melalui beberapa 
orang sahabat, yaitu Al-Miqdam bin Ma’di Yakriba ra., Abu Rafi’ ra., dan 
Jabir RA. 

Hadits yang melalui sahabat Al-Miqdam bin Ma’di Yakriba RA 
diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam “Sunan”nya pada bab “Al-Sunnah”, 
bab ke-6 tentang “Kewajiban Berpegang Teguh Dengan Sunnah”, juz 5, h. 
10, hadits ke-4604, tapi Abu Dawud tidak memberikan komentar tentang 
hadits tersebut dan dikuatkan oleh Al-Mundziri. “Mukhtashar Sunan Abi 
Dawud”, juz 7, h. 9 

                                                      
308 . “Al-Wadh’u fil Hadits”, Dr. Umar Hasan Falatah. 
309 . “An Nihaayah”, juz 1, h. 40  
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam “Sunan”nya pada bab 
“Ilmu”, bab ke-10 tentang “Apa yang dilarang ketika menyampaikan hadits 
Nabi SAW, juz 5, h. 38, hadits ke-2664. Abu Musa berkata, “Hadits 
tersebut hadits hasan tapi gharib dari satu segi”. 

Hadits yang melalui sahabat Abu Rafi’ RA diriwayatkan oleh Abu 
Dawud dalam “Sunan”nya pada bab : “As-Sunnah”, bab ke-6 tentang 
“Wajib Berpegang teguh dengan Sunnah”, juz 5, h. 12, hadits ke-4605, 
tapi dia tidak mengomentari hadits tersebut kemudian diperkuat oleh Al-
Mundziri, “Mukhtashar Sunan Abi Dawud”, juz 7, h. 10. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam “Sunan”nya ada bab 
“Ilmu”, bab ke-10 tentang “Apa yang dilarang ketika menyampaikan hadits 
Nabi SAW”, juz 5, h. 37, hadits ke-2663. Abu Isa mengatakan, "Hadits 
tersebut di atas hadits hasan shahih. 

Hadits yang melalui sahabat Jabir RA diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar 
dalam “Jami’u Bayaanil Ilmi wa Fadhlihi”, juz 2, h. 231. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits shahih. Para perawi pada deretan 
sanad Tirmidzi310 pada hadits riwayat Abu Rafi’ adalah para perawi yang 
terpercaya hapalannya, karena mereka para perawi shahih Bukhari dan 
Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Al-‘Azhim Aabadi mengatakan, "Mu’jizat Nabi SAW benar-benar terjadi 
apa yang diberitakan beliau. Ada seorang laki-laki dari Punjab dari daerah 
bagian India, ia mengnggap dirinya sebagai ahli Al-Qur`an, padahal betapa 
jauhnya antara dia denga ahli Al-Qur`an, melainkan seorang ateis dan 
murtad karena sebelumnya dia seorang hamba Allah yang shaleh , 
kemudian disesatkan oleh setan dan tertipu oleh rekayasanya, sehingga ia 
jauh dari jalan yang benar. Setan membisikan agar ia mengatakan sesuatu 
yang tidak pernah dikatakan orang lain, maka ia berani menghina Nabi 
SAW, dengan mengatakan, “Apa yang berasal dari Nabi SAW adalah dusta 
dan rekayasanya kepada Allah, karena yang wajib diamalkan hanya Al-
Quran, bukan hadits-hadits Nabi SAW, meskipun hadits mutawatir –hadits 
yang diriwayatkan oleh sekelompok perawi yang tidak mungkin sepakat 
dusta, sejak sanad pertama sampai sanad terakhir, barangsiapa yang 
berhukum kepada selain Al-Qur`an termasuk dalam ancaman firman Allah 
“Siapa saja yang berhukum kepada selain yang diturunkan Allah, maka 
mereka adalah orang-orang kafir”. Dan masih banyak lagi pendapatnya 
yang mengkafirkan orang lain, ia banyak mendapat pengikut dari orang-
orang bodoh bahkan menjadikannya sebagai imam atau panutan. Para 
ulama yang hidup dimasa beliau telah memutuskan, bahwa beliau 

                                                      
310 . Deretan sanad Tirmidzi ialah Qutaibah meriwayatkannya kepada kami, Sufyan ibnu ‘Uyainah 

meriwayatkannya kepada kami, dari Muhamad bin al-Munkadir dan Salim Abin Nadhr, dari 
‘Ubaidillah bin Abi Rafi’, dari Abu Rafi’ r.a. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  225

termasuk sesat dan telah keluar dari batas keislaman, tapi kenyataannya 
tetap berjalan, hanya Allah yang mengetahui kebenarannya.311 

32.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Kemunculan Api di 
Tanah Air  Hijaz  

الَ تقُْوُم السَّاعةُ حىتَّ : عْن أَبِي ُهرْيرةَ  أنَّ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم قَالَ
 تْخُرج ناٌر ِمْن أَْرضِ الِْحجازِ ُتِضيُء أَْعناق اِْإلبِلِ بِبْصرى

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam kitab “Shahih”nya, ia 
berkata, "Abul Yaman telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Syu’aib mengabarkannya kepada kami dari Zuhri dari Sa’id bin Musayyab, 
dia berkata, "Abu Hurairah RA telah mengabarkan kepada saya bahwa 
Rasulullah SAW Bersabda, “Tidak akan terjadi kiamat hingga keluar api 
dari tanah Hijaz yang menerangi tempat peternakan unta di Basrah”.312 

Takhrij Hadits 

Hadits di atas diriwayatkan dari Rasulullah SAW melalui sejumlah 
sahabat seperti Abu Hurairah ra., Umar bin Khathab ra. dan Abu Dzar RA. 

Hadits yang melalui sahabat Abu Hurairah RA diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari dalam kitab “Shahih”nya pada bab ke-92 tentang “Al-Fitan”, bab 
ke-24 tentang “Keluarnya Api”, juz 12, h. 78, hadits ke-7118. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam “Shahih”nya 
pada bab “Al-Fitan wa-Asyraatu Saa’ah”, bab ke-14 tentang “Tidak akan 
terjadi kiamat sehingga keluar api dari tanah Hijaz”, juz 4, h. 2227, hadits 
ke-2902. 

Hadits yang melalui sahabat Umar bin Khathab RA diriwayatkan oleh 
Ibnu Adiy dalam “Al-Kaamil”, juz 5, h. 1718. 

Hadits yang melalui sahabat Abu Dzar RA diriwayatkan oleh Al-Hakim 
dalam “Al-Mustadrak”, juz 4, h. 442, Al-Hakim mengatakan hadits 
tersebut adalah hadits yang shahih sanadnya tetapi tidak diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari dan Muslim, pendapt ini disetujuioleh Adz-Dzahabi. 

Derajat Hadits  

Hadits di atas merupakan hadits Shahih, disepekati ole Imam Bukhari 
dan Imam Muslim. 

                                                      
311 . “’Aunul Ma’buud”, juz 12, h. 257. 
312 . Yaitu satu daerah di Syam yang merupakan daerah peternakan di Damascus, berupa tanah subur 

yang melingkar, daerah yang pernah dikunjungi Nabi SAW Ketika berniaga, “Mu’jamul Buldan”,juz 
1, h. 441, “Maraashidul Ithilaa’”, juz 1, h. 201. 
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Terbuktinya Nubuat 

Terbuktilah apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, yaitu terjadi pada 
tahun 654 H. ketika keluar api besar dari arah timur Madinah Al-
Munawarah, panjangnya 4 farsah (pos) dan lebarnya 4 mil serta dalamnya 
satu setengah orang berdiri. cahara api tersebut sampai ke daerah Tima’ 
sehingga banyak orang yang mencatat cahaya tersebut diwaktu malam dan 
banyak manusia yang menyaksikan percikan api tersebut dari Makkah Al-
Mukarramah, sebagaimana orang-orang yang berada di Basrah juga dapat 
menyaksikannya dan tempat peternakan mereka menjadi terang-benderang 
karena cahaya api tersebut.313 

Imam Nawawi mengatakan pada masa sekarang pernah keluar api di 
Madinah pada tahun 654 H., api tersebut sangat besar sekali berasal dari 
daerah timur Madinah, belakang Al-Harrah. Api tersebut dapat disaksikan 
oleh penduduk Syam (Syiria) dan negara-negara tetangga. Demikianlah 
berita yang aku terima dari orang-orang yang menyaksikannya dari 
penduduk Madinah.314 

Al-Hafidz Ibnu Hajr mengatakan, Al-Qurthubi menjelaskan dalam “At-
Tadzkirah”, api itu benar-benar keluar di Hijaz di Madinah. Api tersebut 
didahului oleh goncangan hebat yang terjadi pada malam Rabu minggu ke-
3 bulan Jumadil Akhir tahun 654 H. Api tersebut terus menyala sampai 
hari Jum’at siang. Api tersebut dapat disaksikan dengan jelas di Quraizhah, 
daerah pinggiran Harrah. Kamu dapat menyaksikannya bagaikan sebuah 
negara besar, dikelilingi benteng kuat, lampu-lampu gemerlapan dan 
menara-menara yang menjulang tinggi, dapat menyaksikan para prajurit 
yang berbaris tegak tidak melintasi bukit kecuali dengan langkah tegapnya. 
Dari kumpulan tersebut di atas keluarlah sesuatu bagaikan sungai merah 
dan biru yang memiliki gelombang seperti gelegar petir yang menyambar 
bebatuan yang ada dihadapannya, api tersebut memanjang sampai ke 
daerah Iraq sehinga api tersebut dapat menghalangi pemandangan bukit 
yang besar, maka api mengelilingi kota Madinah. Setelah itu kota Madinah 
mengalami musim dingin, meskipun sebelumnya telah terjadi percikan api 
yang sangat besar bagaikan besarnya gelombang lautan.315     

                                                      
313 .  “Al-Bidayah Wan-Nihayah”, juz 6, h. 287-288, juz 13, h. 187-192, “At-Tadzkirah Fi  Ahwaalil 

Mauta Waumuuril Aakhirah”, Imam Qurthubi, h. 721-722. 
314 . “Syarhun Nawawi Li Shahihi Muslim”, juz 18, h. 28. 
315 . “Fathul Bari”, juz 12, h. 79. 
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33. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Ikatan Islam 
Terlepas Satu Persatu 

لَيْنقُضنَّ ُعرى : عن أَبِي أُمامةَ الْباِهِلي عْن رُسْولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم قَالَ
اِْإلْسالَمِ ُعْروةً ُعْروةً فَكُلَّما اْنتقَضْت ُعْروةٌ تشبَّثَ النَّاُس بِالَِّتي تِلْيها وأَوَّلُُهنَّ 

  الصَّالَةُنقًْضا الُْحكُْم وآِخُرُهنَّ

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya, dia berkata, 
"Al-Walid bin Muslim telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
Abdul Aziz bin Ismail bin Ubaidillah telah menyampaikan kepada saya 
bahwa Sulaiman bin Habib meriwayatkan hadits itu kepada mereka dari 
Abu Umamah Al-Bahili dari Rasulullah saw, beliau bersabda, "Akan terjadi 
suatu masa, ikatan (Hadits hukum dan syari'at) Islam dilepas satu persatu, 
setiap satu ikatan terlepas, maka manusia bergantung pada yang 
selanjutnya. Ikatan yang pertama dilepas adalah masalah pemerintahan 
dan yang terakhir adalah shalat." 

Derajat Hadits 

Karena jalur sanad yang bermacam-macam, maka derajat hadits ini 
menjadi hasan. Perhatikan takhrij tentang hadits ini. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang pernah Rasulullah katakan, terbukti sudah. Banyak sekali 
ikatan, hukum Islam yang dilanggar dan dilepas. Banyak sekali cabang-
cabang hukum Islam yang dilanggar, dilepas dan dihancurkan. Hukum 
Islam yang pertama dilanggar adalah masalah pemerintahan. Hal ini 
nampak jelas, ketika sekelompok kaum muslimin meruntuhkan dan 
menghancurkan masalah ini. Syukur, Alhamdulillah, kita masih dapat 
melihat shalat ditegakkan di tengah-tengah kita. Karena memang masalah 
shalat merupakan masalah terakhir yang dilepaskan, dilanggar dan 
dihancurkan. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu kami sebagai 
orang-orang yang menegakkan shalat, menghidupkan syiar-syiar Islam 
serta terikat dengan hukum-hukum Islam. 

34.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Banyaknya Bangsa 
yang Mengepung Kaum Muslimin 

ُيْوشُك اُْألمُم أَنْ تداعى : قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم:  ثَْوبانَ قَالَعْن
وِمْن ِقلَّة نْحُن يْومِئذ؟ : علَْيكُْم كَما تداعى اَْألكْلَةُ إِلَى قَْصعِتها، فَقَالَ قَاِئلٌ

لَِكنَّكُْم غُثَاٌء كَُغثَاِء السَّْيلِ، ولَيْنزِعنَّ اَهللا ِمْن ُصُدْورِ بلْ أَْنُتْم يْومِئذ كَِثْيٌر و: قَالَ
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يارُسْولَ : عُدوِّكُْم الْمهابةَ ِمْنكُْم، ولَيقِْذفَنَّ اُهللا ِفي قُلُْوبِكُْم الْوْهُن، فَقَالَ قَاِئلٌ
 ْوِتُحبُّ الدُّْنيا وكَراِهيةُ الْم: اِهللا وما الْوْهُن؟ قَالَ

Di dalam Sunan-nya, Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits, dia 
berkata, "Abdurrahman bin Ibrahim Ad-Dimasyq telah menyampaikan 
kepada kami, dia berkata, "Basyar bin Bakar telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, "Ibnu Jabir telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, "Abu Abdus Salam telah menyampaikan kepada sayadari Tsauban, 
dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, '(Suatu ketika) hampir-hampir 
banyak bangsa yang mengepung kalian. Seperti orang yang kelaparan 
mengerumuni satu hidangan besar." Ada seorang sahabat yang bertanya, 
"Apakah pada saat itu, jumlah kita sedikit ya Rasulullah?" 

Beliau menjawab, "Tidak, jumlah kalian banyak. Namun kalian 
bagaikan buih di lautan. (Pada saat itu), Allah akan mencabut rasa takut 
dan hormat dari musuh-musuh kalian. Allah akan menanamkan pada hati 
kalian penyakit wahn." Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang 
dimaksud dengan wahn?" Beliau saw, "Cinta dunia dan takut mati." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Nabi saw melalui dua orang sahabat, 
mereka adalah Tsauban ra. dan Abu Hurairah ra.  

Adapun hadits yang melalui Tsauban ra. diriwayatkan oleh Abu Dawud 
di dalam Sunan-nya, Kitabul Malahim 5 – Bab fii tadaa'I Al-Umam 'alal 
Islam 4/483 (Hadits no. 4297) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 5/278 
dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam 
Mushannaf-nya 15/53 (Hadits no.19014) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh 
Ahmad di dalam Musnad-nya 2/359 dengan lafadz hadits yang berbeda.  

Derajat Hadits 

Derajat hadits ini hasan. Para perawi yang terdapat di dalam sanad 
riwayat Ahmad316 dapat dipercaya (tsiqaat), kecuali Marzuq Abu Abdullah 
Al-Himsha. Dia merupakan perawi yang jujur (Al-Kasyf 3/131 dan Taqriib 
At-Tahdziib 2/237). 

                                                      
316 Sanad riwayat Ahmad, dia berkata, "Abu Nadhar telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 

"Ibnul Mubarak telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Marzuq Abu Abdullah Al-Himsha 
telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Abu Asma' Ar-Rahbi telah mengabarkan kepada 
kami dari Tsauban, mantan budak Rasulullah SAW  
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Terbuktinya Nubuat  

Itulah yang terjadi, persis seperti yang diberitakan oleh Nabi kita. 
Dengan mata kepala sendiri, kita dapat menyaksikan kebenaran berita yang 
dijelaskan nabi SAW Banyak tragedi dan kejadian memilukan yang 
menimpa umat Islam. Banyak bangsa berkonspirasi melawan Islam. Rasa 
hormat, segan terhadap umat Islam, telah lenyap dari bangsa-bangsa 
tersebut. Sehingga umat Islam menjadi umat yang tidak dapat berbicara 
dan tidak lagi diperhitungkan. Semuanya itu telah pindah ke pihak lain. 
Bangsa-bangsa menguasai kaum muslimin. Mereka dengan seenaknya 
turut campur urusan dalam negri kaum muslimin. Mengatur urusan kaum 
muslimin sekehendak hatinya. Semoga Allah menyatukan barisan kita, 
meneguhkan kita dalam Islam. Karena Islam merupakan sumber kemulian 
dan sumber kebahagiaan kita. Semoga Allah menjadikan kita benci pada 
dunia dan tamak pada akhirat. 

35.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Kemenangan 
Kaum Muslimin Atas Orang Kafir dan Sebaliknya 

ُيْوشُك أَنْ يْمَأل اُهللا : عْن سُمرةَ ْبن ُجْنُدب عنِ الّنبِي صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم قَالَ
تبارك وتعالَى أَْيِديكُْم ِمن اَْألعاجِمِ ثُمَّ يْجعلُُهُم اهللا أَسًدا الَ يِفرُّْونَ فَيقُْتلُْونَ 

 لُْونَ فَْيئَكُْمُمقَاتلَِتكُْم ويأْكُ

Di dalam Musnad-nya, Imam Ahmad meriwayatkan hadits, dia berkata, 
"Aswad bin Amir telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Hamad 
bin Yunus telah menyampaikan kepada kami dari Al-Hasan dari Samrah 
bin Jandub dari Nabi saw, beliau bersabda, "Hampir saja Allah swt 
memberikan sepenuhnya kekuasaan kepada kalian atas orang-orang asing. 
Kemudian Allah menjadikan mereka (orang-orang asing itu) (seperti) singa 
yang tidak lari, bahkan membunuh dan pasukan kalian, kemudian 
memakan fa'i kalian." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Nabi saw melalui sejumlah orang sahabat, 
mereka adalah Samrah bin Jandub ra., Anas ra., Hudzaifah ra. dan 
Abdullah bin Amru ra. 

Adapun hadits yang melalui Samrah bin Jandub ra. diriwayatkan oleh 
Ahmad di dalam Musnad-nya 5/21 dengan lafadz hadits di atas, 5/11-17-
21 dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazaar di dalam Musnad-nya 
sebagaimana terdapat di dalam Kasyful Astar 4/129 (Hadits no. 2366) 
dengan lafadz hadits yang mirip. 
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Thabari di dalam Mu’jam Al-Kabir 
7/222 (Hadits no. 6921) 

Adapun hadits yang melalui Anas ra. diriwayatkan oleh Al-Bazaar di 
dalam Musnad-nya sebagaimana terdapat di dalam Kasyful Astar 4/128 
(Hadits no. 2364) dengan lafadz hadits yang mirip.   

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-'Uqaili di dalam Adh-Dhu'afa Al-
Kabir 2/16 dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Hudzaifah diriwayatkan oleh Al-Bazaar di 
dalam Musnad-nya sebagaimana terdapat di dalam Kasyful Astar 4/129 
(Hadits no. 2365) dengan lafadz hadits yang mirip.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak 4/519 
dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Amru diriwayatkan oleh Al-
Bazaar di dalam Musnad-nya sebagaimana terdapat di dalam Kasyful Astar 
4/128 (Hadits no. 2363) dengan lafadz hadits yang mirip.  

Derajat Hadits 

Derajat hadits ini shahih. Para perawi sanad riwayat Ahmad ini dapat 
dipercaya (tsiqaat) dan mereka adalah para perawi hadits shahih. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diucapkan Rasulullah SAW Allah swt memberikan 
kekuasaan pada kaum muslimin atas orang-orang asing kafir, baik dari 
kalangan Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin dan yang lainnya. Kaum 
muslimin memerangi negri-negri orang kafir. Mereka menguasainya dan 
memerangi bala tentara orang-orang kafir. Sejarah telah mencatat 
kemenangan gemilang kaum muslimin ini. Berbagai penaklukkan berhasil 
mereka peroleh. Namun, kemudian datang masa kemunduran kaum 
muslimin. Ini terjadi karena mereka malas, pasrah dan kelemahan akidah 
di dalam hati mereka. Kemudian semakin diperparah dengan peperangan 
dan pertentangan diantara mereka sendiri, sehingga posisi mereka (di mata 
dunia) menjadi tidak lagi diperhitungkan. Mereka kehilangan negri-
negrinya. Musuh-musuh menjadi berani terhadap mereka. Kaum muslimin 
menjadi berada di tapak kaki musuhnya, mereka diperangi di dalam 
negrinya. Di sana, harta milik mereka dirampas. Mereka harus tunduk dan 
patuh pada arahan musuhnya. Keadaan ini dapat dipahami dengan mudah, 
terutama bagi mereka pemerhati sejarah kaum muslimin.  
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36.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Umat Beliau yang 
Melampaui Batas dan Bersaing dalam Urusan Dunia 

سِمْعُت رُسْولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم : عْن أَبِي ُهرْيرةَ رضي اهللا عنه قَالَ
: يا رُسْولَ اِهللا وما داُء اُْألممِ؟ قَالَ: سُيِصْيُب أُمَِّتي داَء اُْألممِ فَقَالُْوا: يقُْولُ

 ِفي الدُّْنيا والتَّباغُُض والتَّحاُسُد حىتَّ يكُْونَ اَْألِشُر والْبطَُر والتَّكَاثُُر والتَّناُجُش
 الْبْغُي

Hadits ini diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak, dia 
berkata, "Abul Abbas Muhammad bin Ya'kub telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, "Muhammad bin Abdullah telah mengabarkan kepada 
kami, dia berkata, "Ibnu Wahhab telah mengabarkan kepada kami, dia 
berkata, "Abu Hani'i Humaid bin Hani'i Al-Khaulani telah mengabarkan 
kepada saya, dia berkata, "Abu Sa'id Al-Ghifari telah menyampaikan kepada 
saya, dia berkata, "Saya mendengar Abu Hurairah ra. berkata, "Saya 
mendengar Rasulullah saw bersabda, "Umatku akan menderita penyakit 
seperti yang diderita oleh umat-umat yang lain." Para sahabat bertanya,  
"Apa penyakit umat-umat itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Al-Asyr 
(amat melampaui batas), Al-Bathr (melampaui batas dalam hal 
kenikmatan), At-Takatsur (bermegah-megahan), At-Tanajusy (bersaing) 
dalam urusan dunia. Selain itu, saling membenci dan menghasud sehingga 
menjadi orang yang durhaka dan lalim." 

Takhrij Hadits 

(36) Hadits no. 36 ini, diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak 
4/168 dengan lafadz hadits di atas. Hakim berpendapat, "Sanad hadits ini 
shahih, meskipun tidak diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim." Imam Adz-
Dzahabi menyepakati pendapat ini. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Mu'jam Al-
Ausath. Di dalam sanadnya, terdapat perawi yang bernama Abu Sa'id Al-
Ghifari. Hanya Humaid bin Hani'I sajalah yang menerima riwayat dari Abu 
Sa'id Al-Ghifari. Sedangkan perawi yang lainnya, merupakan perawi yang 
dapat dipercaya. Demikianlah keterangan yang terdapat di dalam Majma' 
Az-Zawaid 7/308 

Derajat Hadits 

Hadits ini shahih. Hadits ini dikategorikan Hakim dan Adz-Dzahabi 
sebagai hadits shahih. Demikian pula dengan As-Suyuthi yang menilai 
hadits ini sebagai hadits shahih, sebagaimana keterangan yang terdapat di 
dalam Al-Jami' Ash-Shagir 2/61 
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Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diucapkan Rasulullah. Semua ini telah menimpa 
umat beliau. Tidak diragukan lagi, umat ini mengidap penyakit yang 
diderita umat-umat terdahulu. Umat Islam menjadi umat yang melampaui 
batas, melakukan kerusakan, saling bermusuhan, saling mendengki dalam 
urusan dunia. Kedengkian, melampaui batas-batas kewajaran, sebagaimana 
diketahui telah mendominasi masyarakat kita.  

Imam Al-Manawi –semoga Allah memberinya rahmat- berkata, "Di 
dalam hadits ini terdapat peringatan yang keras tentang persaingan dalam 
urusan dunia. Karena persaingan dalam urusan ini merupakan dasar dari 
semua penyakit, pokok dari fitnah, dari sinilah lahir berbagai kejahatan. Di 
dalam hadits ini jelas sekali terlihat tanda kenabian. Karena hadits ini 
merupakan berita tentang hal yang ghaib (dan sekarang telah terjadi)317. 

37. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai  Kesederhanaan 
Hidup 

إِنَّا لَُجلُْوٌس مع رُسْولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم : عْن عِلّي ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ يقُْولُ
ِفي الْمْسجِِد إِذْ طَلَع ُمْصعُب ْبن ُعمْير ما علَْيِه إِالَّ ُبْردةٌ لَُه مْرقُْوعةٌ بِفَْروٍ فَلَمَّا 

 علَْيِه وسلَّم بكَى ِللَِّذي كَانَ ِفْيِه ِمن النِّْعمِة والَِّذي ُهو رأَُه رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا
لَّمسلَْيِه ولَّى اُهللا عُسْولُ اِهللا صْوُم ِفْيِه، ثُمَّ قَالَ را : الْيبِكُْم إِذَا غَد كَْيف
 ُصْحفَةٌ وُرِفعْت أُْخرى أَحُدكُْم ِفي ُحلَّة وراح ِفي ُحلَّة ووضعْت بْين يدْيِه

وستْرُتْم ُبُيْوتكُْم كَما تْسُتُر الْكَْعبةَ، قَالُْوا يا رُسْولَ اِهللا نْحُن يْومِئذ خْيٌر ِمنَّا 
 لَّمسلَْيِه ولَّى اُهللا عُسْولُ اِهللا صةَ فَقَالَ ركِْفي الُْمْؤننِة وادفَرَّغُ ِللِْعبتن ْومالْي

"ِئذْومْيٌر ِمْنكُْم يخ ْوملَأَْنُتُم الْي" 

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, dia berkata, 
"Hanad telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Yunus bin Bakir 
telah menyampaikan kepada kami dari Muhammad Ibnu Ishaq, dia 
berkata, "Yazid bin Ziyad telah menyampaikan kepada saya dari 
Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdzi, dia berkata, "Seseorang telah 
menyampaikan kepada saya, dia berkata bahwa dirinya telah mendengar 
Ali bin Abu Thalib ra. berkata, "Kami sedang duduk bersama Rasulullah di 
masjid. Tiba-tiba muncul Mush'ab bin Umair. Dia hanya memakai pakaian 
yang bertambal dengan kain dari kulit binatang. Ketika Rasulullah 
melihatnya, beliau menangisi orang yang dulunya penuh dengan 

                                                      
317 Faidhul Qadir 4/126 
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kenikmatan, berbeda dengan keadaannya sekarang. Kemudian Rasulullah 
saw bersabda, "Bagaimana, jika di esok hari, kalian pergi di awal siang 
dengan mengenakan pakaian dan pergi di akhir siang dengan mengenakan 
pakaian. Di tanganmu, terdapat piring (makanan), di tangan yang satunya 
juga terdapat piring. Kalian menutup rumah kalian (menghias rumah) 
dengan kain, seperti Ka'bah ditutup dengan kain penutup." Para sahabat 
berkata, "Keadaan kami pada saat itu, lebih baik daripada keadaan saat ini. 
Kita dapat mencurahkan diri untuk beribadah dan kita telah memiliki 
makanan yang cukup. Rasulullah saw bersabda, "Kalian hari ini lebih baik 
dari keadaan kalian saat itu." 

Takhrij Hadits 

Hadits no. 37, diriwayatkan melalui sekelompok orang sahabat, mereka 
adalah Ali ra., Abdullah bin Yazid ra., Abdullah bin Mas'ud ra.. 

Adapun hadits yang diriwayatkan melalui Ali ra., diriwayatkan oleh 
Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitab Sifah Al-Qiyamah 35 – bab 4/647 
(Hadits no.adits no. 2476) dengan lafadz hadits di atas 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam Musnad-nya 
1/387 (Hadits no.adits no. 502)dengan lafadz yang berbeda. 

Adapun hadits yang diriwayatkan melalui Abdullah bin Yazid Al-
Khathmi ra., diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra 7/272 
dengan lafadz yang berbeda. 

Adapun hadits yang diriwayatkan melalui Abdullah bin Mas'ud ra. 
diriwayatkan oleh Al-Bazaar, sebagaimana terdapat di dalam Kasyfil Astar 
4/259 (Hadits no.adits no. 3672) dengan lafadz yang mirip. Hanya saja di 
dalam riwayat Bazaar tidak terdapat lafadz yang artinya, 'Kalian menutup 
rumah kalian (menghias rumah) dengan kain, seperti Ka'bah ditutup 
dengan kain penutup.' 

Derajat Hadits 

Hadits ini dengan seluruh sanadnya termasuk hadits shahih. Para 
perawi di dalam sanad Baihaqi dapat dipercaya (tsiqat) kecuali Umair bin 
Yazid Abu Ja'far Al-Khatmi. Dia merupakan perawi yang jujur. (Taqriib At-
Tahdzib) 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah sabda Rasulullah. Setelah beliau saw wafat, dunia diberikan 
untuk ummatnya. Harta rampasan perang dan kekayaan mereka berlimpah 
ruah. Banyak kota dan negara yang telah berhasil ditaklukkan. Kaum 
muslimin telah menyaksikan kemewahan dan kemakmuran dalam 
berpakaian, makanan dan tempat tinggal. Mereka menjadi orang yang 
dapat menikmati makan siang dan malam dengan berbagai macam jenis 
makanan. Padahal sebelumnya, mereka sulit sekali memperoleh makanan. 
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Itulah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki Allah 
swt, sebagai Pemilik karunia yang agung 

38. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Jarangnya Dirham 
yang Halal, Saudara yang Ramah dan Sunnah yang 
Diterapkan 

سيأِْتي علَْيكُْم : عْن ُحذَْيفَةَ ْبن الْيمان عْن رُسْولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم قَالَ
زُّ ِمْن ثَالَثَةْيٌء أَعكُْونُ ِفْيِه شانٌ الَ يمأْنُِس بِِه أَْو : زْستالَلٌ أَْو أٌَخ يٌم حِدْره

 ُسنَّةٌ يْعملُ بِها

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Mu'jam Al-Ausath, 
dia berkata, "Ahmad bin Yahya bin Khalid bin Hibban telah menyampaikan 
kepada kami, dia berkata, "Ruh bin Shalah telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, "Sufyan Ats-Tsauri telah menyampaikan kepada kami 
dari Manshur bin Al-Mu'tamir dari Rabi'I bin Harasy dari Hudzaifah bin 
Yaman dari Rasulullah, beliau bersabda, "Akan datang pada kalian suatu 
zaman yang tidak ada sesuatu yang berharga melainkan tiga hal berikut ini, 
yaitu, "Dirham yang halal, saudara yang ramah atau sunnah yang 
diterapkan." 

Takhrij Hadits 

(38) Hadits dengan no. ini, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam 
Al-Ausath 1/96 (Hadits no. 88) dengan lafadz hadits di atas. Ath-Thabrani 
berkata, "Hanya Ruh bin Shalah yang menerima hadits dari Sufyan." Al-
Haitsami berkata, "Di dalam sanad Ath-Thabrani terdapat perawi yang 
bernama Ruh bin Shalah yang dinilai Ibnu Adi sebagai perawi yang lemah 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Hilyah Al-
Auliya 4/370 dengan lafadz yang mirip 

Derajat Hadits 

Hadits ini dhaif. As-Suyuthi di dalam Al-Jami' Ash-Shagir 2/56 menilai 
hadits ini sebagai hadits yang lemah. Permasalahan hadits ini terletak pada 
perawi yang bernama Ruh bin Shalah bin Sibabah yang dinilai Ibnu Adi 
sebagai perawi yang lemah (dhaif). Ibnu Hibban mencantumkan perawi ini 
di dalam kitab Ats-Tsiqaat (kumpulan perawi yang dapat dipercaya). 
Hakim berpendapat, "Perawi yang dapat dipercaya dan tidak berbahaya. 
Ibnu Yunus berkata, "Banyak hadits mungkar diriwayatkan darinya." Ad-
Daruquthni berkata, "Terdapat perawi yang dhaif di dalam hadits ini." Ibnu 
Makulan berkata, "Mereka menilai perawi ini sebagai perawi yang lemah. 
(Al-Kamil 2/1006, Ats-Tsiqaat karya Ibnu Hibban 8/244, Al-Mughni fii 
Adh-Dhu'afa 1/233, Mizan Al-’Itidal 2/58, Lisan Al-Mizan 2/465-466) 
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Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang disabdakan Rasulullah. Ketiga hal diatas menjadi 
sesuatu yang amat berharga dan jarang di zaman seperti sekarang ini. 
Tidak ada lagi dirham yang halal, kecuali hanya sedikit. Hal ini terjadi 
karena banyaknya hal yang syubhat dan haram yang dilakukan oleh 
tangan-tangan manusia. Saudara yang lemah lembut, ramah dan kasih 
sayang juga jarang ditemukan. Hal ini terjadi, karena terlalu banyak 
pertengakaran, saling hasud dan dengki. Demikian pula dengan sunnah 
Rasulullah. Jarang sekali orang yang menerapkan sunnah beliau. Karena 
terlalu banyak hal-hal yang bid'ah dan khurafat. 

Imam Al-Manawi berkata, "Adapun dirham yang halal, keberadaannya 
amat dihargai beberapa abad, sebelum sekarang ini. Saudara yang dapat 
dipercaya juga amat dihormati." Az-Zamakhsyari berkata, "Teman adalah 
orang yang tulus dan jujur dalam kasih sayang. Dia akan merasakan sedih, 
karena engkau sedang bersedih. Adapun menerapkan sunnah adalah 
sesuatu yang amat berharga melebihi dirham yang halal serta teman yang 
tulus. Karena menerapkan sunnah di saat orang banyak melakukan bid'ah 
atau banyak orang yang berdiam diri tidak menerapkan sunnah, sehingga 
seolah-olah mengingkari sunnah.318"  

39.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Berkurangnya 
Kemuliaan, Banyaknya Pencela 

الَ تقُْوُم : سِمْعُت رُسْولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم يقُْولُ: عْن عاِئشةَ قَالَْت
السَّاعةُ حتَّى يكُْونَ الْولَُد غَْيظًا والْمطَُر قَْيظًا ويِفْيُض اللِّئَاُم فَْيًضا ويِغْيُض 

 ُئ الصَِّغْيُر علَى الْكَبِْيرِ واللَِّئْيُم علَى اْلكَرِْيمِالْكَرامِ غَْيضًَا ويْجترِ

Hadits yang Al-Qadha'I di dalam Musnad Asy-Syihab, dia berkata, 
"Ismail bin Raja Al-Khudhaib telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, 
"Abu Ahmad bin Muhammad Al-Quisarani telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, "Muhammad bin Ja'far Al-Kharaaithi telah 
menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Abul Ahwash Qadhi 'Akbaran 
telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Sa'id bin Ufair telah 
menyampaikan kepada kami, dia berkata, Al-Mu'mil bin Abdurrahman bin 
Abbas telah menyampaikan kepada kami dari Abu Umayyah bin Ya'la Ats-
Tsaqfi dari Ummu Isa dari Ummul Farraat dari Aisyah ra., dia berkata, 
"Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, "Hari kiamat tidak akan tiba 
hingga seorang anak datang membuat marah (orang tua), hujan yang 
berubah menjadi musim panas yang terik, orang yang suka mencela 
semakin banyak, orang-orang mulia berkurang. Anak kecil berlaku kurang 

                                                      
318 Faidhul Qadir 4/117 
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ajar terhadap orang dewasa, orang pencela kurang ajar terhadap orang 
mulia." 

Takhrij Hadits 

(39) Hadits no. 39 ini, diriwayatkan melalui dua orang sahabat, Aisyah 
ra. dan Abdullah bin Mas'ud ra. 

Adapun hadits yang melalui Aisyah ra. diriwayatkan oleh Al-Qadha'I di 
dalam Musnad Asy-Syihab 2/92 (Hadits no. 949) dengan lafadz hadits di 
atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Kharaithi fi Makarimil Akhlak 
1/739 (Hadits no. 351) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al-Ausath. 
Demikian pula terdapat di dalam Majma' Az-Zawaid 7/325. Al-Haitsami 
berkata tentang para perawi sanad hadits ini semuanya tidak saya kenal. 

Derajat Hadits 

Hadits ini dhaif. Al-Iraqi di dalam Al-Mughni 2/192 menilai hadits ini 
lemah. Al-Iraqi berkata, "Hadits yang diriwayatkan Al-Kharaithi di dalam 
Makarimil Akhlak berasal  dari Aisyah ra. Adapun hadits yang 
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani berasal dari hadits Ibnu Mas'ud. Sanad 
kedua hadits ini lemah (dhaif). 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diucapkan Rasulullah. Nubuatnabi saw ini telah 
terjadi. Kita sudah menyaksikan kebenaran Nubuatini, di zaman sekarang. 
Banyak anak melakukan perbuatan yang menimbulkan kemarahan 
ayahnya. Banyak pula negara yang mengalami kekeringan. Jangan ditanya 
berpa banyak orang yang suka mencela dan sedikitnya orang yang mulia. 
Demikian pula dengan kekurang ajaran anak kecil terhadap dewasa serta 
orang yang suka mencela terhadap orang yang mulia telah terjadi. Semoga 
Allah memberikan kita tingkah laku yang lurus. 

40.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Zaman, Dimana 
Seorang yang Berhutang Tidak Mau Membayar 
Hutangnya 

يأِْتي : قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عْن أَبِي ُهرْيرةَ رِضي اُهللا عْنُه قَالَ
علَى النَّاسِ زمانٌ الَ ُيْسِلُم ِلِذي دْينٍ دْيُنُه إِالَّ مْن هرب بِدْينِِه ِمْن شاِهقٍ إِلَى 

ذَا كَانَ ذَِلك الزَّمانُ لَْم تنلْ الْمِعْيشةَ إِالَّ بُِسْخِط شاِهقٍ وِمْن ُجْحرٍ إِىلَ ُجْحرٍ فَإِ
اِهللا فَإِذَا كَانَ ذَِلك كَذَِلك كَانَ هالَُك الرَُّجلِ علَى يِدي زْوجِتِه وولَِدِه فَإِنْ لَْم 
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لَْم يكُْن لَُه أَبواِن يكُْن لَُه زْوجةٌ والَ ولٌَد كَانَ هالَكُُه علَى يِدي أبوْيِه فَإِنْ 
كَْيف ذَِلك يا رُسْولَ اِهللا : كَانَ هالَكُُه علَى يِدي ِقرابِتِه أَوِ الْجِْيراِن، قَالُْوا

يِعْيُرْونُه ِلضيِّقِ الْمِعْيشِة فَِعْند ذَِلك ُيْورُِد نفْسُه الْموارِد الَِّتي تْهِلُك ِفْيها : قَالَ
 نفُْسُه

Hadits ini diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam kitab Az-Zuhud, dia 
berkata, "Abul Hasan bin Basyran telah mengabarkan kepada kami, dia 
berkata, "Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Mishri telah mengabarkan 
kepada kami, dia berkata, "Jami' bin Suwdah telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, "Abdullah bin Muslimah bin Qa'nab telah 
menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Al-Mubarak bin Fadhaalah telah 
menyampaikan kepada kami dari Al-Hasan dari Abu Hurairah ra., dia 
berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Akan datang kepada kalian suatu 
zaman, dimana orang yang berhutang tidak mau membayar hutangnya 
kecuali dia akan melarikan diri dari dataran tinggi yang satu ke dataran 
tinggi yang lain, dari gua yang satu ke gua yang lain. Jika zaman itu telah 
tiba, engkau hanya memperoleh pendapatan dengan disertai kemurkaan 
Allah. Jika seperti demikian, maka kebinasaan seorang terletak di tangan 
istri dan anaknya. Jika dia tidak memiliki anak dan istri, maka kebinasaan 
orang itu di tangan kedua orang tuanya. Jika orang tersebut tidak memiliki 
orang tua, maka orang itu binasa di tangan karib kerabat dan para 
tetangganya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana hal itu bisa terjadi ya 
Rasulullah?" Rasul menjawab, "Mereka memberikan pinjaman kepada 
orang itu, karena alasan sempitnya kehidupan, pada saat itulah dia 
menjadikan dirinya sebagai sumber untuk menghancurkan dirinya sendiri." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah saw melaluidua orang sahabat, 
mereka adalah Abu Hurairah ra. dan Abdullah bin Mas'ud ra. 

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra., diriwayatkan oleh 
Baihaqi di dalam Kitab Az-Zuhud hal. 214 (Hadits no. 436) dengan lafadz 
hadits di atas. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Mas'ud ra., diriwayatkan oleh 
Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Hilyah Al-Auliya 1/25, secara ringkas 

Derajat Hadits 

Hadits ini dhaif. Al-Iraqi di dalam Al-Mughni 2/24. Syaikhul Islam 
Ibnu Taimiyyah di dalam kitab Fatawa-nya 18/383, berkata, "Lafadz ini 
tidak diketahui dari Nabi SAW 
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Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diucapkan Rasulullah. Tanda-tanda yang 
diberitakan hadits di atas mulai terlihat di zaman sekarang ini. 

41.  Nubuat Nabi SAW Tentang Manusia dengan Wajahnya 
Sendiri, Namun dengan Hati Syetan 

ُء ِفي آِخرِ سيجِي: قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عنِ اْبنِ عبَّاسٍ قَالَ
الزَّماِن أَقْواٌم يكُْونُ ُوُجْوُهُهْم ُوُجْوُه اْآلِدِميِّْين وقُلُْوُبُهْم قُلُْوُب الشَّياِطْينِ أَْمثَالُ 
الذِّئَابِ الضَّوارِي، لَْيس ِفي قُلُْوبِهِْم شْيٌء ِمن الرَّْحمِة سفَّاكُْونَ ِللدِّماِء الَ 

إِنْ تابْعتُهْم وارُِبْوك، وإِنْ توارْيت عْنُهْم اغْتاُبْوك وإِنْ حدِّثُْوك يْرعْونَ عْن قَبِْيحٍ 
كَذَُّبْوك وإِِن ائْتمْنتُهْم خاُنْوك، صبِيُُّهْم عاِمٌر وشاُبُهْم شاِطٌر وشْيُخُهْم الَ يأُْمُر 

ْن ُمْنكَرٍ، اِْالْعِتزى عْنهالَ يو ْعُرْوفا ِفي أَْيِدْيهِْم فَقٌْر، بِمم طَلَباُز بِهِْم ِذلٌّ و
الْحِلْيُم ِفْيهِْم غَاوٍ، واْآلِمُر بِالْمْعُرْوِف ِفْيهِْم ُمتَّهٌم، الُْمْؤِمُن ِفْيهِْم ُمْستْضعٌف 

 فَِعْند ذَِلك ُيسلِّطُ والْفَاِسُق ِفْيهِْم ُمشرٌَّف، السُّنَّةُ ِفْيهِْم بِْدعةٌ والْبِْدعةُ ِفْيهِْم ُسنَّةٌ
 علَْيهِْم شراُرُهْم ويْدُعْو ِخياُرُهْم فَالَ ُيْستجاُب لَُهْم

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir, 
dia berkata, "Muhammad bin Ali bin Ash-Shaigh Al-Makiy telah 
menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Muhammad bin Mu'awiyyah 
An-Naisaburi telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Muhammad 
bin Maslamah Al-Harani telah menyampaikan kepada kami dari Khushaif 
dari Mujahid dari Ibnu Abbas ra., dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Di 
akhir zaman, akan datang sekelompok orang memiliki wajah manusia, 
namun hatinya hati syetan. Mereka seperti serigala. Di dalam hati mereka 
tidak ada sedikitpun rasa kasihan. Mereka suka menumpahkan darah dan 
tidak dapat dijauhkan dari keburukan. Jika engkau mengikutinya, maka 
mereka akan memperdayamu. Jika engkau bersembunyi dari mereka, maka 
mereka akan mengumpatmu. Jika mereka berbicara denganmu, maka 
mereka akan berkata dusta padamu. Jika engkau beri kepercayaan pada 
mereka, maka mereka akan mengkhianatimu. Anak mereka berumur 
panjang, pemuda mereka pandai, orang-orang tua mereka tidak 
memerintahkan hal yang ma’ruf dan tidak mencegah perbuatan yang 
mungkar. Merasa mulia dengan mereka adalah kehinaan. Meminta sesuatu 
yang ada di tangan mereka adalah kefakiran. Berbuat santun kepada 
mereka termasuk kesesatan. Memerintah mereka dengan hal yang mar’uf 
(baik) akan dituduh (bermaksud jahat, pentj). Orang beriman di tengah 
mereka, dianggap orang yang lemah. Orang yang fasik di tengah mereka, 
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dianggap sebagai orang yang dihormati. Sunnah bagi mereka adalah 
bid’ah. Bid’ah bagi mereka adalah sunnah. Pada saat itu berarti orang-
orang jahat mereka menguasai Hadits ini diriwayatkan oleh mereka. 
Orang-orang baik mereka memperingatkan mereka, namun tidak pernah 
didengar.” 

Takhrij Hadits 

(41) Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 
11/99 (Hadits no. 11.169) dengan lafadz hadits di atas. Selain itu terdapat 
di dalam Mu’jam Ash-Shagir 2/29 dengan lafadz yang mirip. Thabrani 
berkata, "Hanya Muhammad bin Maslamah saja yang menerima riwayat 
dari Khushaif." 

Yahya bin Al-Husain Asy-Syajari mencantumkan hadits ini di Amaliihi 
2/257, dengan lafadz yang mirip. 

Ibnul Jauzi di dalam Al-Maudhu'aat 3/190 mencantumkan hadits ini, 
dengan lafadz yang mirip. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dhaif. Permasalahannya terletak pada perawi Muhammad bin 
Mu'awiyyah An-Naisaburi, dia perawi yang riwayat haditsnya ditinggalkan 
(matruk). (Taqriib tahdziib 2/209). Ibnul Jauzi menilai hadits ini sebagai 
hadits palsu. Padahal permasalahannya tidak seperti itu. Hal ini 
sebagaimana yang jelas terlihat pada komentar Ibnu Iraq pada hadits ini. 
Beliau memastikan bahwa hadits ini mempunyai asalnya. Namun saya tidak 
menemukan dua jalur sanad yang disebutkan Ibnu 'Iraq. Lihat Takhriij 
hadits! 

Terbuktinya Nubuat 

Hadits ini merupakan cermin dari realita kehidupan kita sekarang. 

42.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Orang yang 
Menunjukkan Rasa Persaudaraan, Namun 
Menyembunyikan Rasa Permusuhan  

نُ ِفي آِخرِ الزَّماِن أَقْواٌم يكُْو: عْن ُمعاِذ أَنَّ النَّبِي صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم قَالَ
: إِْخوانُ الْعالَنِيِة أَْعداُء السَّرِْيرِة فَِقْيلَ يارُسْولَ اِهللا فَكَْيف يكُْونُ ذَِلك قَالَ

 ذَِلك بِرغْبِة بْعُضُهْم إِلَى بْعضٍ ورْهبِة بْعُضُهْم إِلَى بْعضٍ

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya, dia berkata, 
"Abul Yaman telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Abu Bakar 
bin Abdullah bin Abu Maryam Al-Ghasani telah menyampaikan kepada 
kami dari Habib bin Ubaid dari Mu'adz bahwa nabi saw bersabda, "Di akhir 
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zaman, ada sekelompok orang (kaum) yang suka menunjukkan rasa suka 
dan persaudaraan dan menyembunyikan rasa benci dan permusuhan di 
dalam hati.” Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa 
seperti itu?" Beliau menjawab, "Hal itu karena kecintaan mereka satu sama 
lain dan ketakutan satu sama lain." 

 Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 5/225 
dengan lafadznya. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazaar di dalam Musnad-nya 
4/104 (Hadits no. 3301) dengan lafadz yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Thabrani di dalam Mu'jam Al-Ausath 
1/272 (Hadits no. 437) dengan lafadz yang mirip 

Derajat Hadits  

Hadits ini dhaif. Permasalahannya terletak pada perawi Abu Bakar bin 
Abdullah bin Abu Maryam Al-Ghassani. Dia adalah perawi yang lemah 
(dhaif). (Taqriib tahdziib 2/398, Mizanul 'Itidal 4/497) 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diucapkan Rasulullah SAW Banyak sekali ditemukan 
manusia dengan sifat seperti yang digambarkan di dalam hadits di atas.  Di 
tengah-tengah kita, ada orang yang bertemu dengan saudaranya. Dia puji 
saudaranya itu, dia berikan seluruh kecintaannya. Namun tatkala 
saudaranya berpaling, dia mulai mencela dan mencaci. Dia hanya 
memberikan keburukan pada saudaranya. Semoga Allah memberi kita hati 
yang jernih, batin yang suci serta terbebas dari kemunafikan. 

43.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Munculnya Para 
Penguasa yang Dzalim serta Para Mentri Yang Fasik 

: قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عْن أَبِْي ُهرْيرةَ رِضي اُهللا عْنُه قَالَ 
رِ الزَّماِن أُمراُء ظَلَمةٌ وُوزراُء فَسقَةٌ وقُضاةٌ خونةٌ وفُقَهاُء كَِذبةٌ يكُْونُ ِفي آِخ

 فَمْن أَْدرك ِمْنكُْم ذَِلك الزَُّمن فَالَ يكُْوننَّ لَُهْم جابًِيا والَ عرِْيفًا والَ ُشْرِطًيا

Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani di dalam Mu’jam Ash-Shagir, dia 
berkata, "Ali bin Muhammad bin Ali Ats-Tsaqfi Al-Baghdadi telah 
menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Mu'awiyyah bin Al-Haitsim bin 
Ar-Rayyan Al-Khurasaani telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Dawud bin Sulaiman Al-Khurasaani telah menyampaikan kepada kami, 
dia berkata, "Abdullah bin Al-Mubarak telah menyampaikan kepada kami 
dari Sa'id bin Abu Urwah dari Qatadah dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  241

Hurairah ra., dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, "Di akhir zaman akan 
ada para penguasa yang dzalim, para mentri yang fasik, para hakim yang 
suka berkhianat dan para ahli fikih yang gemar berbohong. Barangsiapa 
diantara kalian yang menemukan zaman itu, maka jangalah mereka 
diangkat menjadi pemungut Kharaj (semacam pajak tanah), orang yang 
mengurus urusan masyarakat dan jangan pula diangkat menjadi polisi." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani di dalam Mu’jam Ash-Shagir 
1/204 dengan lafadz yang mirip. Thabrani berkata, "Ibnu Abu Urwah 
hanya menerima riwayat dari Qatadah. Abullah bin Al-Mubarak hanya 
menerima riwayat Ibnu Abu Urwah. Hanya Dawud bin Sulaiman sendiri 
yang meriwayatkan hadits ini (karena hanya dia satu-satunya yang 
menerima riwayat dari Abdullah bin Al-Mubarak, pentj). Dawud bin 
Sulaiman adalah perawi yang sudah lanjut usia dan perawi yang tidak 
bermasalah (la ba'sa bihi). 

Derajat Hadits  

Hadits ini dhaif. Permasalahannya terletak pada perawi yang bernama 
Dawud bin Sulaiman. Dia merupakan perawi yang lemah (dhaif). Adz-
Dzahabi berkata, "Al-Azdi berkata, 'Dia merupakan perawi yang lemah 
sekali (dhaif jiddan).'" (Mizanul 'Itidal 2/8). Adapun perawi Mu'awiyyah 
bin Al-Haitsam, tidak saya temukan riwayat hidupnya, mungkin dia dapat 
dikategorikan sebagai perawi yang tidak dikenal. 

 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang disampaikan Nabi saw ini, telah terbukti. Sifat-sifat yang 
digambarkan di dalam teks hadits di atas, dapat dilihat pada banyak diri 
manusia. Sejarah banyak mencatat kisah orang-orang yang memiliki sifat 
seperti ini. 

44. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Munculnya Tangan-
tangan Besi 

ُيْوِشُك إِنْ طاَلَْت : قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عْن أَبِي ُهرْيرةَ يقُْولُ
بِك ُمدَّةٌ أَنْ ترى قَْوماً ِفي أَْيِدْيهِْم ِمثْلُ أَذْناَبِ اْلبقَرِ يْغُدْونَ ِفْي غَضبِ اِهللا 

 ويُرْوُحْونَ ِفْي سخِط اِهللا

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Shahiih-nya, dia 
berkata, "Ibnu Numair telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Zaid yaitu Ibnu Habbab telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Aflah bin Sa'id telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Abdullah 
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bin Rafi' mantan budak Ummu Salmah telah menyampaikan kepada kami, 
dia berkata, "Saya mendengar Abu Hurairah ra. berkata, "Rasulullah 
bersabda, "Sebentar lagi, akan datang suatu masa, dimana engkau melihat 
suatu kaum yang ditangannya terdapat (cambuk) seperti ekor sapi, mereka 
pergi di awal siang dalam keadaan dimurkai Allah. Mereka pergi di akhir 
siang dalam keadaan dibenci Allah." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah saw melaluidua orang sahabat, 
mereka adalah Abu Hurairah ra. dan Abu Umamah ra. 

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh 
Muslim di dalam kitab Shahiih-nya, kitabul Jannah wa shifah na'imihaa wa 
ahlihaa 13 – Bab An-Naar yadkhuluhaa Al-Jabbaruun wal jannah 
yadkhuluhaa Adh-Dhu'afaa 4/2193 (Hadits no. 2857) dengan lafadz 
hadits di atas.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 2/308-
323 dengan lafadz yang mirip 

Adapun hadits yang melalui Abu Umamah ra. diriwayatkan oleh Hakim 
di dalam Al-Mustadrak 4/436 dengan lafadz yang berbeda. Hakim berkata, 
"Sanad hadits ini shahih, meskipun hadits ini tidak diriwayatkan oleh 
Bukhari dan Muslim." Pendapat ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. 

Derajat Hadits  

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Shahiih-
nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diucapkan Rasulullah SAW Sejak abad-abad 
pertama, sifat ini telah nampak di dalam diri sebuah kaum. Mereka tak 
ubahnya seorang polisi yang gemar mencambuk. Di tangan mereka 
terdapat pecut. Dengan pecut itu mereka mencambuk masyarakat di waktu 
pagi, sore karena sesuatu perkara yang sepele maupun besar. 

Imam Al-Manawi –semoga Allah memberinya rahmat- berkata, 
"Peristiwa yang diceritakan di dalam hadits di atas terjadi setelah generasi 
pertama. Mereka adalah orang yang senantiasa menggenggam cambuk. 
Cambuk dilarang untuk digunakan, bila dimaksudkan untuk menyiksa 
orang, walaupun dalam menegakkan had (sanksi hukum). Mereka adalah 
kaki tangan polisi yang biasa dikenal dengan istilah algojo pencambuk. Jika 
diperintah untuk mencambuk, mereka melampui batas dari yang telah 
ditentukan, baik dari sisi cara dan jumlah cambukan. Diri mereka dipenuhi 
dengan hawa nafsu. Sehingga mereka berlaku dzalim, menyiksa dan 
membinasakan orang yang dicambuk. Al-Qurthubi berkata, "Pendek kata, 
mereka adalah orang-orang yang mendapat murka Allah, mendapat 
hukuman Allah. Mereka adalah hamba Allah yang paling jahat. Kami 
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memohon perlindungan pada Allah dari murka-Nya. Ada yang 
berpendapat, "Yang dimaksud hadits di atas adalah mereka gemar berbuat 
dzalim. Ditangan mereka terdapat cambuk yang digunakan untuk 
menyiksa umat manusia319. 

45. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Dua Sifat Penduduk 
Neraka 

ى ُهبِ أَْنعْيرلَقاَ: الَ قَةَراِهللالُْوُس ر ى اهللاُ لَّ صِهْيلَعو لَّسلِْه أَْن ِماِنفَْن ِص:م 
 اٌءسنِ واسا النَّه بِنَْوُبرِْض يرِقَلب اْبِناَذْأَكَ طٌياَ ِسْمُهع مٌمْوا قَمُهرأَْ  ملَارِالنَّ
  الَِةلَاِئم الِْتْخلُب اِْةمنِْسأَكَ نَُّهسْوُء ُرٌتالَاِئ مٌتالَْيِم ُماٌتيارِ عاٌتياِسكَ
لُْخْديالْن ةَنَّجالَ وْي رِنَْدجِ يحهْي رِنَّإِا وحْوُيا لَهْن ِمُدجْيِس مذَكَ ِةراذَكَا و 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Shahiih-nya, dia 
berkata, "Zuhair bin Harb telah menyampaikan kepada saya, dia berkata, 
"Jarir telah menyampaikan kepada kami dari Suhail dari ayahnya dari Abu 
Hurairah ra., dia berkata, "Rasulullah bersabda, "Dua jenis orang yang 
termasuk penduduk neraka yang saya belum pernah melihat mereka 
berdua. (Pertama adalah) kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. 
Mereka menyiksa manusia dengan cambuk itu. (Kedua adalah) wanita 
yang berpakaian tapi telanjang, jalan berlenggak-lenggok, mengenakan 
tutup kepala yang tinggi seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk 
surga, tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga dapat tercium 
dari jarak perjalanan sekian dan sekian." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, kitabul 
Libas waz Ziynah 34 – Bab An-Nisaa Al-Kaasiyaat Al-'Aariyaat Al-Maailaat 
Al-Mumilaat 3/1680 (Hadits no. 2128) dengan lafadz hadits di atas. Selain 
itu terdapat di dalam Kitabul Jannah, sifah na'imihaa wa ahlihaa 13 – Bab 
An-Naar yadkhuluhaa Al-Jabbaruun wal jannah yadkhuluhaa Adh-
Dhu'afaa 4/2192 (hadits no. 2128) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 2/356 
dengan lafadz yang mirip di awal dan di akhir (teks hadits). 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Shahiih-
nya, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Ihsan 9/275 (hadits no. 7418) 
dengan lafadz yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Thabrani di dalam Mu'jam Al-Ausath 
2/482 (hadits no. 1832) dengan lafadz yang mirip. 
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Derajat Hadits  

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diberitakan Nabi saw di dalam hadits di atas, sudah terlihat 
jelas di depan mata kita. Dua jenis manusia. Yang satu, seorang pria 
menggenggam cambuk dan mencambuk masyarakat dengan alasan yang 
tidak jelas. Mereka seperti polisi, tentara dan sebagainya. Sedangkan jenis 
yang kedua adalah wanita yang berpakaian namun seperti telanjang, 
berjalan melenggak-lenggok dan berhias mengundang fitnah. 

Imam Nawawi –semoga Allah memberinya rahmat- berkata, "Hadits ini 
termasuk bukti kemukjizatan Nabi SAW Apa yang diberitakan oleh beliau 
terjadi di saat ini. Mereka yang gemar menyiksa dan mencambuk orang 
lain, mereka adalah kaki tangan dan algojo para polisi. Sedangkan 
pengertian Kaasiyaat (kata yang terdapat di dalam hadits) memiliki 
beberapa pengertian. Kaasiyaat (berpakaian) adalah berpakaian 
(memperoleh) nikmat Allah. 'Aariyaat (bertelanjang) adalah bertelanjang 
(melepas atau tidak) bersyukur atas nikmat Allah. Sedangkan pengertian 
yang berikutnya adalah Kaasiyaat berarti berpakaian. Aariyaat 
(bertelanjang atau tidak) melakukan perbuatan baik, tidak memperhatikan 
urusan akhirat, tidak mempedulikan ketaatan pada Allah dan rasul. 
Pengertian yang ketiga adalah menanggalkan pakaian dari badan, sehingga 
kelihatan kecantikannya. Itulah yang dinamakan Kaasiyaat-'Aariyaat. 
Pengertian keempat adalah mengenakan pakaian tipis, sehingga kelihatan 
bagian tubuh di bagian dalam. Itulah makna Kaasiyaat 'aariyaat. Adapun 
kata Maailaat mumiilaat ada yang berpendapat berarti menyimpang dari 
ketaatan pada Allah SWT Selain itu, menyimpang dari ketentuan menjaga 
kehormatan, kemaluannya dan yang lainnya. Mumilaat adalah 
mengajarkan wanita lain untuk melakukan segala perbuatan yang telah 
mereka lakukan. Ada yang berpendapat bahwa pengertian Maailaat adalah 
berjalan dengan lenggak-lenggok dan menggerakkan bahunya ke kanan 
dan ke kiri. Adapula yang berpendapat bahwa pengertian Maailaat 
menyisir orang lain, wanita penata rambut. Ada yang mengatakan bahwa 
pengertian Maailaat adalah memperlihatkan perhiasan wanita kepada pria. 
Adapun pengertian ru'usuhunna kaasnimah al-bukht adalah menjadikan 
rambut wanita menjadi tinggi dan besar dengan meletakkan kerudung dan 
surban di atas kepala. Mereka menutup kepala sehingga menyerupai punuk 
untuk. Pemahaman seperti ini telah masyhur. Al-Mazari berkata, 
"Pengertian ini juga dapat diartikan mereka (para wanita) berhasrat pada 
pria, mereka tidak menundukkan pandangannya terhadap pria serta tidak 
menutup kepala mereka dengan kerudung320.  

Imam Al-Manawi berkata, "Hadits ini menjelaskan dua jenis aib yang 
akan dapat dilihat dalam kehidupan. Ini terjadi setelah masa generasi 
pertama. Kaum atau orang-orang yang kerap menggenggam cambuk. 
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Mereka adalah kaki tangan dan para pembantu polisi atau biasa disebut 
dengan istilah algojo pencambuk. Yang kedua adalah para wanita yang 
berpakaian, namun pada hakekatnya mereka telanjang. Karena mereka 
mengenakan pakaian yang transparan atau tipis sehingga nampak lekuk 
tubuhnya. Mengenakan (kaasiyaat) pakaian untuk berhias, namun 
melepaskan ('aariyaat) pakaian takwa. Kaasiyaat adalah berpakaian 
(memperoleh) nikmat Allah. 'Aariyaat (bertelanjang) adalah bertelanjang 
(melepas atau tidak) bersyukur atas nikmat Allah. Al-Manawi berkata, "Ini 
merupakan salah satu mukjizat nabi SAW Dapat kita lihat pada diri para 
mubaligah di zaman kita sekarang ini, mereka senantiasa menambah 
penutup kepalanya. Setiap kali mereka melakukan hal itu, para wanita 
lainnya mengikuti. Semoga yang mereka lakukan ini tidak menjadikannya 
menjadi sombong321." 

46. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Para Suami Bersama 
Istri Pergi Ke Masjid dengan Mengendarai Kendaraan 

: سِمْعُت رُسْولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم يقُْولُ: عْن عْبِد اِهللا ْبنِ عْمرٍو يقُْولُ
سيكُْونُ ِفي آِخرِ أُمَِّتْي رِجالٌ يْركَُبْونَ علَى السُُّرْوجِ كَأَْشباِه الرِّجالِ يْنزِلُْونَ 

ِسياٌت عارِياٌت علَى ُرُؤْوِسهِنَّ كَأَْسنِمِة علَى أَْبوابِ الْمْسجِِد نِساُؤُهْم كَا
الُْبْخِت الِْعجاِف الْعُنْوُهنَّ فَإِنَُّهنَّ ملُْعْوناٌت لَْوكَانْت وراَءكُْم أُمَّةً ِمن اُْألممِ 

 لَخِدْمن نِساُؤكُْمِ نِساَءُهْم كَما يْخِدمنَّكُْم نِساُء اُْألممِ قَْبلَكُْم

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya, dia berkata, 
"Abdullah bin Yazid telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Abdullah bin 'Iyyasy bin Abbas Al-Qathbani telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, "Saya mendengar ayahku berkata, "Saya mendengar Isa 
bin Hilal Ash-Shadfi dan Abu Abdurrahman Al-Habali berkata, "Kami 
mendengar Abdullah bin Amru, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah 
bersabda, "Di akhir zaman umatku, terdapat para pria yang turun dari 
kendaraan tunggangannya seperti para pria yang datang ke masjid. Para 
istri mereka di masa itu, berpakaian namun sebenarnya telanjang. Kepala 
mereka seperti punuk unta. Laknatlah mereka, karena mereka pantas untuk 
dilaknat. Seandainya setelah masa kalian terdapat umat, niscaya para istri 
kalian akan membantu para istri mereka, sebagaimana para istri umat-
umat sebelum kalian membantu kalian." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 2/222, 
dengan lafadz yang sama dengan di atas. Al-Haitsami berpendapat, "Para 
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perawinya merupakan para perawi hadits shahih. (Majma' Az-Zawaid 
5/137) 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shahiih-nya, 
sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Ihsan 7/502 (Hadits no. 5723), 
dengan lafadz yang mirip. Selain itu terdapat juga di dalam Mawarid Adz-
Dzam'an hal. 351 (Hadits no. 1454) dengan lafadz yang mirip 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak 4/436 
dengan lafadz yang mirip 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits hasan. Para perawi sanad hadits 
riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dapat dipercaya (tsiqaat) kecuali Abdullah 
bin 'Iyyasy Al-Qathbani Abu Hafsha Al-Mishri. Perawi Abdullah bin 'Iyyasy 
adalah yang jujur dan terkadang melakukan kesalahan. Imam Muslim 
mencantumkan nama perawi ini di dalam Asy-Syawahid. (Taqriib At-
Tahdziib 1/439). Hadits ini dikategorikan shahih oleh Ibnu Hibban dan 
Hakim 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diucapkan Nabi SAW Orang-orang yang 
digambarkan di dalam hadits di atas nampak jelas terlihat di hadapan kita. 
Mobil serta kendaraan-kendaraan canggih lainnya mengantikan kuda, unta 
atau kendaraan tunggangan lainnya. Mereka datang ke masjid dengan 
menggunakan kendaraan atau mobil. Sementara itu, istri mereka berada di 
sisinya dengan penampilan seperti yang digambarkan di dalam hadits di 
atas. 

47. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Zaman Dimana Para 
Pria Tidak Lagi Mempedulikan dari Mana Dia 
Memperoleh Harta 

يأِْتي علَى النَّاسِ : قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم : عْن أَبِي ُهرْيرةَ  قَالَ 
 زمانٌ ما ُيباِلي الرَُّجلُ ِمْن أَْين أَصاب الْمالَ ِمْن حالَلٍ أَْم حرامٍ

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam Sunan-nya, dia 
berkata, "Al-Qasim bin Zakaria bin Dinar telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, "Abu Dawud Al-Hafri telah menyampaikan kepada kami 
dari Sufyan dari Muhammad bin Abdurrahman dari Al-Maqbari dari Abu 
Hurairah ra., dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Akan datang suatu 
masa, dimana para pria tidak lagi peduli dari mana dia memperoleh harta, 
apakah dari yang halal atau dari yang haram.'" 
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Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya 34 – Kitabul 
Buyu' 7 – Bab Man lam yubali min haitsu kasabal maala 4/296 (Hadits no. 
2059) dengan lafadz yang mirip. Selain itu terdapat di dalam 23 – Bab 
Qaulullahi 'azza wa jalla, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
memakan riba dengan berlipat ganda." (QS Ali Imran (3):130) 4/313 
(Hadits no. 2083) dengan lafadz yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasaa’i di dalam Sunan-nya di 
dalam Kitabul Buyu' 2 – Bab Ijtinaab Asy-Syubhaat fil kasab 7/243 (Hadits 
no. 4454) dengan lafadz yang sama. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam Sunan-nya di 
dalam Kitabul Buyu' 5 – Bab fit Tasyhiid fi akli Ar-Ribaa 2/162 (Hadits no. 
2539) dengan lafadz yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 2/435-
452-505 dengan lafadz yang mirip. 

Derajat Hadits  

Hadist ini dikategorikan sebagai hadits shahih. Hadits ini diriwayatkan 
oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diberitakan Nabi saw telah terbukti. Banyak sekali harta yang 
diperoleh oleh manusia, namun mereka tidak ragu-ragu dan tidak pernah 
memikirkan darimana sumber harta itu, apakah halal atau haram. Al-
Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Ibnu At-Tiin berkata, 'Nabi saw telah 
memberitahukan kita agar berhati-hati dengan ujian atau fitnah harta. 
Hadits ini termasuk salah satu yang menunjukkan kenabiannya. Karena 
kejadian seperti itu tidak pernah terjadi di masanya. Bentuk celaan 
terhadap perilaku atau sikap orang yang tidak peduli dengan sumber 
hartanya terletak pada kata 'apakah dari yang halal atau dari yang haram.' 
Hanya saja, harta yang diperoleh secara halal tidak termasuk perbuatan 
yang dicela. Wallahu 'alam322.  

48. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Maraknya Suap 

ُخذُْوا : سِمْعُت رُسْولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم يقُْولُ: عْن ُمعاِذ ْبنِ جبل قَالَ
إِذَا صار رِْشوةً ِفي الدِّْينِ فَالَ تأُْخذُْوُه ولَْسُتْم بِتارِِكْيِه الْعطَاَء ما دام عطَاًء فَ

يْمنُعكُم الفَقُْر والْحاجةُ أَالَ إِنَّ رحى اِإلْسالَمِ داِئرةٌ فَُدْوُرْوا مع الِْكتابِ حْيثُ 
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رِقَاِن فَالَ تفْتيالسُّلْطَانَ سو ابأَالَ إِنَّ الِْكت اركُْونُ ديأَالَ إِنَُّه س ابقُْوا الِْكتفَار
علَْيكُْم أُمراٌء يقُْضْونَ َألْنفُِسهِْم ماالَ يقُْضْونَ لَكُْم إِن عصْيُتُمْوُهْم قَتلُْوكُْم وإِنْ 

كَما صنع : كَْيف نْصنع؟ قَالَ: أَطَْعُتُمْوُهْم أَضلُّْوكُْم، قَالُْوا يارُسْولَ اِهللا
ْصحاُب ِعْيسى ابن مْريم ُنِشُرْوا بِالْمناِشْيرِ وحملُْوا علَى الْخشبِ، مْوٌت يفِ أَ

 طَاعِة اِهللا خْيٌر ِمْن حياة ِفي مْعِصيِة اِهللا

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir, 
dia berkata, "Al-Qasim bin Yusuf bin Ya'kub Al-Balkhi telah menyampaikan 
kepada kami, dia berkata, "Ali bin Hajar Al-Maruzi telah menyampaikan 
kepada kami, dia berkata, "Khathab bin Sa'id Ad-Dimasyq dan Al-Husain 
bin Ishaq At-Tastari telah menyampaikan kepada kami, mereka berkata, 
"Hisyam bin 'Amar telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Abdullah bin Abdurrahman bin Yazid bin Jabir telah menyampaikan 
kepada kami dari Al-Wadhin bin 'Athaa dari Yazid bin Mursyid dari 
Mu'adz bin Jabal ra., dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah saw 
bersabda, "Ambillah pemberian itu, selama itu dalam bentuk pemberian. 
Namun jika pemberian itu berubah menjadi suap menurut agama, maka 
janganlah kalian ambil. Meninggalkan suap, tidak akan menghalangi 
kalian dari kefakiran dan kebutuhan. Ketahuilah Islam berputar mengikuti 
putarannya, oleh karena itu berputarlah bersama Al-Kitab (Al-Qur'an) 
kemana saja Islam berputar. Ketahuilah Al-Qur'an dan kekuasaan adalah 
dua hal yang terpisah. Oleh karena itu, janganlah kalian memisahkan diri 
dari Al-Qur'an. Akan datang menemui kalian, para penguasa yang 
memutuskan perkara untuk diri mereka sendiri, sesuatu yang diputuskan 
bukan untuk kepentingan kalian. Jika kalian membangkang mereka, maka 
mereka akan membunuh kalian. Jika kalian mentaati mereka, maka mereka 
akan menyesatkan kalian." Para sahabat bertanya, "Bagaimana kami harus 
berbuat, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Seperti yang dilakukan 
para sahabat nabi Isa bin Maryam, mereka digergaji dengan gergaji dan 
tubuh mereka dihimpit dengan kayu balok. Kematian dalam rangka 
ketaatan kepada Allah lebih baik daripada hidup dalam kemaksiatan pada 
Allah." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 
20/90 (Hadits no. 172), dengan lafadz hadits di atas. Selain itu, Ath-
Thabrani mencantumkan hadits ini di dalam Mu'jam Ash-Shagiir 1/624 
dengan lafadz yang mirip. Al-Haitsami berkata, "Perawi Yazid bin Mursyid 
tidak mendengar dari Mu'adz. Sedangkan perawi Al-Wadhin bin 'Atha' 
dinilai sebagai perawi yang dapat dipercaya (tsiqah) oleh Ibnu Hibban dan 
yang lainnya. Namun dinilai lemah (dhaif) oleh Jama'ah. Sedangkan perawi 
yang lain dapat dipercaya (tsiqaat)" (Majma' Az-Zawaid 5/228-238) 
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Hilyah Al-
Auliya 5/165, dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam 
Tarikhnya 3/298, dengan lafadz yang mirip dan diriwayatkan secara 
ringkas 

Derajat Hadits  

Hadits ini lemah (dhaif). Karena di dalam hadits ini, terdapat sanad 
yang putus antara Yazid bin Mursyid dan Mu'adz ra. 

Terbuktinya Nubuat 

Perkara ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan, sebagaimana 
yang diberitakan oleh Nabi SAW Kita menerima suap, bahkan sudah 
terbiasa menerima suap. Semua itu dilakukan, karena kita takut miskin dan 
karena kita banyak mempunyai kebutuhan. Kita lebih mengutamakan 
dunia yang fana daripada akhirat yang kekal. Sehingga kita mengalami 
kerugian dunia dan akhirat. 

49.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Maraknya Riba 

لَيأِْتينَّ علَىالنَّاسِ : قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عْن أَبِْي ُهرْيرةَ  قَالَ
 زمانٌ الَ يْبقَى ِمْنُهْم أَحٌد إِالَّ آِكلَ الرِّبا فَمْن لَْم يأْكُلْ أَصابُه ِمْن غُبارٍ

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya, dia 
berkata, "Abdullah bin Sa'id telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Ismail bin Aliyyah telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Dawud 
bin Abu Hind telah menyampaikan kepada kami dari Sa'id bin Abu Khirah 
dari Al-Hasan dari Abu Hurairah ra., dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, 
'Akan datang suatu zaman menemui umat manusia. Pada saat itu, tidak 
seorangpun dari mereka yang tidak makan harta riba, sehingga 
barangsiapa tidak memakannya, maka dia hanya akan mendapat debu (riba 
itu)." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan-nya, Kitabul 
Buyu' wal ijaaraat 3 – Bab fi Ijtinaab Asy-Syubhaat 3/627 (Hadits no. 
3331) dengan lafadz yang mirip. Abu Dawud tidak mengomentari hadits 
ini. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasaa'i di dalam Sunan-nya, 
Kitabul Buyu' 2 – Bab Ijtinaab Asy-Syubhaat fil Kasab 7/243 (hadits no. 
4455) dengan lafadz yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya, 
Kitabut Tijaraat 58 – Bab At-Taghlidz fir Riba 2/765 (Hadits no. 2278) 
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 2/494, 
dengan lafadz yang mirip 

Derajat Hadits  

Hadits ini shahih. Para perawi yang terdapat di dalam sanad An-Nasaai 
dan Ibnu Majah merupakan para perawi yang dapat dipercaya (tsiqaat). 
Adapun perawi Sa'id bin Abu Khirah, Al-Hafidz mengomentarinya, "Dia 
merupakan perawi yang dapat diterima (maqbul). (At-Taqriib 1/294. Adz-
Dzahabi mengomentari perawi ini, "Dia merupakan perawi yang dapat 
dipercaya (tsiqah). (Al-Kasyf 1/359). Hakim meriwayatkan hadits ini 
dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi Dawud bin Abu Hind dari 
Al-Hasan secara langsung tanpa melalui perawi Sa'id bin Abu Khirah (lihat 
perbandingannya pada jalur sanad di atas). Sehingga Dawud juga 
mendengar dari Al-Hasan." (Lihat Tahdziib Al-Kamaal 1/391). Adapun Al-
Hasan mendengar langsung dari Abu Hurairah ra. adalah sesuatu yang 
memang benar. Hal ini nampak –wallahu 'alam- bahwa beliau memang 
mendengar beberapa hal dari Abu Hurairah ra.. Untuk itu, mari kita 
perhatikan perinciannya berikut ini, 

Pertama, Ibnu Abu Hatim menyebutkan di dalam kitab Al-Marasil 
bahwa riwayat Al-Hasan dari Abu Hurairah merupakan riwayat mursal. 
Beliau menyebutkan tentang Syu'bah yang berkata, "Saya berkata pada 
Yunus bin Ubaid, "Al-Hasan mendengar langsung dari Abu Hurairah ra." 
Yunus bin Ubaid menanggapinya, "Tidak, Al-Hasan tidak sama sekali 
mendengar riwayat itu darinya." (Al-Marasil, hal. 34) 

Kedua, Adz-Dzahabi berpendapat, "Al-Hasan adalah perawi yang 
menipu (Tadliis). Terlebih lagi ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak 
mendengar dari Abu Hurairah ra. dan dari yang lainnya. Sehingga hadits 
yang diriwayatkan Al-Hasan dari Abu Hurairah sebagai hadits munqathi'. 
(Mizan Al-’Itidal 1/527) 

Ketiga, Adz-Dzahabi dalam ringkasan koreksinya, berkata, "Al-Hasan 
mendengar hadits ini dari Abu Hurairah ra. adalah benar. Adz-Dzahabi 
adalah orang yang ahli dalam hal yang berkaitan dengan para perawi, jarh 
wat ta'dil. Sehingga ucapannya adalah sesuatu yang penting. Ini 
menunjukkan bahwa Adz-Dzahabi berpendapat bahwa Al-Hasan 
mendengar beberapa riwayat dari Abu Hurairah ra. Menurut Adz-Dzahabi, 
"Pendapat yang mengatakan bahwa Al-Hasan sama sekali tidak pernah 
mendengar dari Abu Hurairah adalah pendapat yang lemah." Sampai disini 
dapat disimpulkan bahwa ungkapan Adz-Dzahabi di dalam kitab Mizan 
mengisyaratkan bahwa ungkapan dengan lafadz qiila (katanya) adalah 
bahwa orang itu tidak mendengar langsung dari seorang perawi, seperti 
mendengar dari Abu Hurairah. 

Keempat, Pendapat Adz-Dzahabi tentang bahwa Al-Hasan memang 
benar mendengar langsung dari Abu Hurairah ra. diperkuat dengan 
ungkapan Ibnu Abu Hatim di dalam Al-Marasil dari Syu'bah dari Qatadah, 
dia berkata, "Al-Hasan menerima hadits dari Abu Hurairah ra." (Al-Marasil 
hal. 35) Ini menunjukkan bahwa Adz-Dzahabi tidak seorang diri 
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berpendapat demikian. Tetapi dia mempunyai pendapat pendahulunya dan 
dia mempunyai dasar atas pendapat yang diucapkannya. 

Kelima, Seandainya kita ingin mendebat bahwa Al-Hasan tidak pernah 
mendengar hadits sedikitpun dari Abu Hurairah ra. dan riwayat dari Al-
Hasan adalah mursal. Jika demikian, mari kita perhatikan pendapat Ibnu 
Al-Mudaini –termasuk orang yang paling tahu mengenai cacat (ilal) 
hadits-, dia berkata, "Dikatakan mursalat Al-Hasan, jika hadits mursal itu 
diriwayatkan para perawi (tsiqah) hadits shahih darinya (dari Al-Hasan), 
tidak seorang perawipun gugur dari hadits mursal itu." Abu Dzar'ah 
berkata, "Segala sesuatu, Al-Hasan berkata, 'Rasulullah saw bersabda', saya 
menemukan ucapannya ini memiliki sumber yang tetap, kecuali 4 hadits. 
(Hamisy Al-Kasyf 1/220) 

Adapun pendapat tentang Al-Hasan sebagai perawi yang penipu 
(mudallis), di dalam hadits di atas, tidak jelas apakah dia meriwayatkan 
atau tidak. Oleh karena itu, Al-Hafidz Ibnu Hajar menganggapnya sebagai 
perawi mudallis lapis/tingkat kedua. Untuk tingkat ini, Al-Hafidz berkata, 
"Para imam itu kemungkinan melakukan tadlis (penipuan). Namun hadits 
itu diriwayatkan/dimasukkan di dalam shahih. Ini semua, karena 
keimaman mereka, sedikitnya tadlis (penipuan) dari sisi yang diriwayatkan 
atau mereka hanya melakukan tadlis (penipuan) dari perawi yang dapat 
dipercaya/tsiqah. (Ta'rif Ahlut taqdiis hal. 49-56) 

Terbuktinya Nubuat 

Apa yang diberitakan Nabi saw di dalam hadits di atas telah terbukti 
kebenarannya di masa sekarang ini. Praktek-praktek riba telah banyak 
ditemukan di bank-bank yang tersebar ke seluruh dunia. Bank-bank itu 
berjalan, beroperasi dan melakukan transaksi berdasarkan ketentuan riba, 
kecuali beberapa bank Islam saja. Mayoritas kaum muslimin di zaman 
modern ini, bertransaksi dengan bank-bank riba. Sehingga mereka 
memakan riba. Hanya beberapa gelintir orang saja yang tidak melakukan 
transaksi dengan bank sama sekali atau mereka bertransaksi dengan bank 
Islam. Mereka inilah yang memperoleh debu dari riba, melalui pembelian 
kebutuhan dan sarana kehidupan mereka. Karena orang-orang yang 
membeli berbagai macam kebutuhan, terkadang bertransaksi dengan bank 
riba." 

Semoga Allah memberikan kita keselamatan dan kesehatan. 

50. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Banyaknya Orang 
yang Meminum Keras, Namun Bukan dengan Nama 
Khamar 

: عْن أَبِي ماِلِك اَألْشعرِي أَنَُّه سِمع رُسْولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم يقُْولُ
 لَيْشربنَّ ناٌس ِمْن أُمَِّتْي الْخْمر ُيسمُّْونها بِغْيرِ اْسِمها
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Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan-nya, dia 
berkata, "Ahmad bin Hambal telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, "Zaid bin Al-Hubab telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, "Mu'awiyyah bin Shalih telah menyampaikan kepada kami dari 
Hatim bin Harits dari Malik bin Abu Maryam, dia berkata, "Abdulllah bin 
Ghanim menemui kami. Kami bertanya tentang Thila'. Abdullah bin 
Ghanim berkata, "Abu Malik Al-Asy'ari telah menyampaikan kepada saya 
bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, "Sekelompok orang dari 
ummatku meminum khamar, namun bukan dengan nama khamar." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah saw melaluisekelompok orang 
sahabat, mereka adalah Abu Malik Al-Asy'ari ra., Abu Umamah Al-Bahili 
ra., Ubadah bin Shamit ra., Aisyah ra. dan Abdullah bin Umar ra.. 

Hadits yang melalui sahabat Abu Malik Al-Asy'ari ra., diriwayatkan 
oleh Abu Dawud di dalam Sunan-nya, Kitabul Asyribah 6 – Bab fid Dadzi 
4/92 (Hadits no. 3688) dengan lafadz hadits seperti di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya, 
kitabul fitan 22 – bab Al-'Uqubaat 2/1333 (Hadits no. 4020) dengan lafadz 
yang mirip dalam hadits yang panjang 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 5/342 
dengan lafadz yang mirip 

Adapun hadits yang melalui sahabat Abu Umamah Al-Bahili ra., 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2/1123 (Hadits no. 3384), Kitabul Asyribah 
8 – Bab Al-Khamar yasummunaha bi ghairi Ismiha, dengan lafadz yang 
mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Mu’jam Al-
Kabir 8/112 (Hadits no. 7474) dengan lafadz yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam AL-Kamil 5/1967 
dengan lafadz yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui sahabat Ubadah bin Shamit ra., 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya, Kitabul Asyribah 8 – 
Bab Al-Khamar yasummunaha bi ghairi Ismiha, 2/1133 (hadits no. 3385) 
dengan lafadz yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 5/318, 
dengan lafadz yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui sahabat Aisyah ra., diriwayatkan oleh Ad-
Darimi di dalam sunnannya, kitabul Asyribah 8- Bab Maa Qiila fil Muskir 
2/39 (hadits no. 2106) dengan lafadz yang berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak 4/147 
dengan lafadz yang mirip 
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-
Kubra 8/295 dengan lafadz yang mirip 

Adapun hadits yang melalui sahabat Abdullah bin Umar ra., 
diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikhihi 6/205, 
dengan lafadz yang mirip 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasaai di dalam Sunan-nya, 
Kitabul Asyribah 41 – Bab Manzilatul Khamri 8/312 (hadits no. 5658) 
dengan lafadz yang mirip 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan-nya, 
Kitabut Tarajul 20 – Bab Maa jaa'a fii khidhaab Al-Waad 4/419 (Hadits no. 
4212) dengan lafadz hadits yang sama. 

Derajat Hadits  

Hadits ini shahih. Perawi sanad hadits An-Nasaa’i merupakan para 
perawi yang dapat dipercaya (tsiqaat) dan merupakan para perawi hadits 
shahih. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan Nabi SAW Di zaman sekarang ini, telah 
tersebar khamar dengan berbagai macam jenisnya, dalam bentuk yang 
bermacam-macam serta dengan nama yang bermacam-macam pula. 
Seperti whisky, Sampagne, sari buah, beer dan vodka. Banyak sekali orang 
yang mengkonsumsi minuman keras dengan nama-nama ini. Dengan ini, 
mereka menemukan jalan untuk memenuhi hawa nafsu dan syahwat 
mereka. Semoga Allah memberikan kita hidayah. 

51. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Manusia yang 
Mencat Rambutnya dengan Cat Hitam 

يكُْونُ قَْوٌم : قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عنِ اْبنِ عبَّاسٍ قَالَ
 يْخِضُبْوِن ِفْي آِخرِ الزَّماِن بِالسَّواِد كَحواِصلِ الْحمامِ الَ يرِْيُحْوِن راِئحةَ الْجنَِّة

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan-nya, dia 
berkata, "Abu Taubah telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Ubaidillah telah menyampaikan kepada kami dari Abdul Karim dari Sa'id 
bin Jubair dari Ibnu Abbas ra., dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Di 
akhir zaman, sekelompok orang mencat rambutnya dengan warna hitam, 
seperti hitam dada burung dara. Mereka tidak akan mencium bau surga." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan-nya, 
Kitabut Tarajul 20 – Bab Maa jaa'a fii khidhaab Al-Waad 4/419 (Hadits no. 
4212) dengan lafadz hadits yang sama.  
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasaai di dalam Sunan-nya, 
Kitabuz Ziinah 15 –Bab An-Nahyuu 'anil Khidhaab bis sawaad 8/138 
(Hadits no. 5075) dengan lafadz yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 1/273 
dengan lafadz yang mirip 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam Musnad-nya 
4/471 (hadits no. 2603), dengan lafadz yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Yahya bin Al-Husain Asy-Syajari fi 
Amaaliihi 2/250, dengan lafadz hadits yang sama 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi di syarh As-Sunnah 
12/92 (hadits no. 3180) dengan lafadz yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam kitabul Adab hal. 
378 (Hadits no. 822) dengan lafadz yang mirip. 

Derajat Hadits  

Hadits ini shahih. Perawi sanad hadits Abu Dawud merupakan para 
perawi yang dapat dipercaya (tsiqaat) dan merupakan para perawi hadits 
shahihain.  

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan oleh Nabi SAW Banyak orang yang 
menyembunyikan ubannya dengan cara mencat rambutnya dengan warna 
hitam. Sehingga mereka tampil seperti layaknya anak muda. 

52. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Sedikitnya Pria dan 
Banyaknya Wanita 

أَْنع نِ ْبسِناِل مُأل: الَ قَكْمكُنَّثَدِّحُيا الَثًْيِد ح أَْمكُثُدِّح ٌدحْيِدْع بُتْعِم س 
اِهللالَْوُسر ى اُهللالَّ صِهْيلَ عو لَّسمْش أَْنِم: لُْوقُ يالسَّاِطر نْ أَِةاعُملِْع الْلَِّق ي 
وظْيهالْر لُْهج َظْويهالزِّر نا وثُكْتالنِّر اُءسو الرِّلَِّقي الُجتَّ حِلنَْوكُى ي ْيِسْمخن 
 ُداِحو الُْميِّقَلْ اةًأَراْم

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Musaddid telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Yahya telah 
menyampaikan kepada kami dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas ra., dia 
berkata, "Saya akan menceritakan sebuah hadits kepada kalian yang mana 
hadits ini tidak pernah diriwayatkan oleh siapapun selain diri saya. Saya 
mendengar Rasulullah saw bersabda, "Salah satu tanda-tanda hari kiamat 
adalah sedikitnya ilmu dan maraknya kebodohan serta perzinahan. Selain 
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itu, jumlah wanita amat banyak, sedangkan jumlah pria sangat sedikit, 
sehingga perbandingannya mencapai 50 berbanding 1 orang pria." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya 3 – Kitabul 
Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut 21 – Bab raf'ul Ilmi wa dzuhuurul Jahli 
1/178 (hadits no. 81) dengan lafadz hadits di atas. Selain itu, terdapat di 
Kitabunnikah 110 – Bab Yaqillu Ar-Rijal wa yaktsuru An-Nisaa 9/330 
(Hadits no. 5731) dengan lafadz yang mirip 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya Kitabul 
Ilmi5 – Bab raf'ul Ilmi wa Qabdihi wa dzuhuurul Jahli wal fitan fii akhiiruz 
zaman 4/2056 (hadits no. 2671), dengan lafadz yang mirip 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabul 
Fitan 34 – Bab Maa jaa'a fii asyraathis sa'ah 4/499 (Hadits/2205) dengan 
lafadz yang mirip 

Derajat Hadits  

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Asy-Bukhari dan Muslim 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan Rasulullah. Kita dapat melihat 
kenyataannya persis seperti yang diberitakan beliau SAW Ilmu telah lenyap 
dan kebodohan merajalela di tengah-tengah umat manusia, sehingga 
agama menjadi sesuatu hal yang aneh. Minuman keras diminum, sampai-
sampai meminumnya tidak dianggap suatu perbuatan dosa. Bahkan 
melakukannya termasuk salah satu kebanggaan. Sedikitnya keturanan 
berjenis kelamin pria dan banyaknya keturunan berjenis kelamin wanita. 
Hal ini terus berlangsung sehingga wanita mencapai jumlah yang amat 
fantatis, sampai-sampai 1 pria berbanding 50 wanita, sebagaimana yang 
diberitakan Nabi SAW 

Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Imam Qurthubi berkata, 'Hadits ini 
menunjukkan ilmu atau kenabian Muhammad SAW Karena beliau 
mengabarkan beberapa hal yang akan terjadi dan pada saat ini, hal itu 
terjadi.'" Hafidz berkata, "Adapun penyebab banyaknya jumlah wanita 
adalah fitnah yang banyak. Dari banyak fitnah ini, banyaklah kaum pria 
yang terbunuh. Karena kaum pria adalah orang-orang yang turut 
berperang, sedangkan wanita tidak. Abu Abdul Malik berkata, "Hadits ini 
merupakan isyarat banyaknya penaklukkan (peperangan), sehingga jumlah 
tawanan perang (wanita) banyak jumlahnya. Walhasil seorang pria 
dijadikan tempat berpijak bagi sejumlah orang." Hafidz berkata, "Di dalam 
hadits itu, ada hal yang harus diperhatikan. Karena kata-kata 'sedikit' jelas 
sekali di dalam hadits Abu Musa. Kata-kata itu adalah, "Sedikitnya jumlah 
pria dan banyaknya jumlah wanita." Jelas sudah bahwa ini hanyalah tanda 
dan bukan karena sebuah sebab. Di akhir zaman, Allah swt menakdirkan 
bahwa sedikit sekali wanita yang melahirkan anak laki-laki dan banyak 
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sekali yang melahirkan anak perempuan. Banyaknya wanita termasuk 
salah satu tanda mengapa kebodohan semakin meningkat, sedangkan ilmu 
semakin sedikit323. 

53. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Budak Melahirkan 
Tuannya 

كَانَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم يْوًما بارًِزا ِللنَّاسِ : عْن أَبِْي ُهرْيرةَ  قَالَ
ما الْمْسئُْولُ عْنها بِأَْعلَم : يا رُسْولُ اِهللا متى السَّاعةُ فَقَالَ: فَقَالَ: فَأَتاُه رُجلٌ

أُْخبُِركلَِكْن سالسَّاِئلِ و اِمناِطهْن أَْشرِمْن :  ع ا فَذَاكهبَّتْت اَْألمَّةُ رلَدإِذَا و
أَْشراِطها، وإِذَا كَانْت الُْحفَاةُ الُْعراةُ ُرُؤْوس النَّاسِ فَذَاك ِمْن أَْشراِطها وإِذَا 

 الَ يْعلَُمُهنَّ إِالَّ اهللا تطَاولَ رعاُء الْغنمِ ِفي الُْبْنياِن فَذَاك ِمْن أَْشراِطها ِفي خْمسٍ
لَّمسلَْيِه ولَّى اُهللا عُسْولُ اِهللا صالَ رزِّلُ ﴿ : فَتُينِة وِعلُْم السَّاع ُ إِنَّ اُهللا ِعْنده

 ﴾الْغْيثَ ويْعلَُم ما ِفي اَْألْرحامِ 
Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya, dia 

berkata, "Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, "Ismail Ibnu Aliyyah dari Abu Hayyan dari Abu Zar'ah dari Abu 
Hurairah ra., dia berkata, "Suatu hari, Rasulullah muncul dihadapan 
orang-orang. Seorang pria datang menghampiri beliau dan bertanya, "Ya 
Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" Beliau menjawab, "Bukan 
merupakan kewenangan saya untuk memberitahukan orang yang bertanya. 
Namun, saya akan memberitahukan tanda-tanda datangnya hari kiamat. 
(Pertama), Jika budak melahirkan tuannya, hal itu merupakan salah satu 
tanda-tandanya. Jika orang yang tidak beralas kaki, telanjang menjadi 
pemimpin masyarakat, maka hal itu merupakan salah satu tanda-tandanya. 
Para gembala binatang ternak saling berlomba memperindah rumahnya. 
Hal itu merupakan salah satu tanda-tandanya diantara lima hal yang hanya 
diketahui Allah SWT.” Kemudian Rasulullah membacakan ayat berikut ini, 
"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang 
Hari Kiamat;  dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa 
yang ada dalam rahim." (QS Lukman (31):34) 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah saw melaluisejumlah sahabat, 
nabi saw, mereka adalah Abu Hurairah ra., Umar bin Khaththab ra., Ibnu 
Abbas ra. dan Abu Dzar ra.. 
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Hadits yang melalui Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari di dalam 
Shahiih-nya 2 –Bab Kitabul Iman 37 – Bab Sual Jibril Nabi saw 'anil Iman 
wal Islam wal Ihsan wal ilmis sa'ah wa bayaanin Nabi 1/114 (Hadits no. 
50) dengan lafadz yang mirip di dalam hadits yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya Kitabul 
Iman 1 – Bab Bayaan Al-Iman wal Islam wal Ihsan wa wujubul Iman bi 
itsbaat qadarillah swt 1/39 (hadits no. 9), 1/40 (Hadits no. 10) dengan 
lafadz yang mirip dalam sebuah hadits yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasaa’i di dalam Sunan-nya, 
Kitabul Iman dan syari'atnya 6 – Bab sifatul Iman wal Islam 8/101 (hadits 
no. 4991) dengan lafadz yang mirip dalam sebuah hadits yang panjang. 

Adapun hadits yang melalui Umar bin Khaththab ra. diriwayatkan oleh 
Muslim di dalam Shahiih-nya Kitabul Iman 1 – Bab Bayaan Al-Iman wal 
Islam wal Ihsan wa wujubul Iman bi itsbaat qadarillah swt 1/38 (hadits no. 
8) dengan lafadz yang mirip dalam sebuah hadits yang panjang.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan-nya 
Kitabus Sunnah 17 – Bab fil Qadr 5/73 (hadits no 4695) dengan lafadz 
yang mirip dalam sebuah hadits yang panjang 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabul 
Iman 4 – Bab Maa Jaa'a fi washfi Jibril lin Nabi saw Al-Iman wal Islam 5/7 
(Hadits no. 2610), dengan lafadz yang mirip 

Adapun hadits yang melalui Abu Dzar diriwayatkan oleh An-Nasaai di 
dalam Sunan-nya Kitabul Iman wa syara'ihi 6 Bab Sifatul Iman wal Islam 
8/101 (hadits no. 4991) dengan lafadz yang mirip di dalam sebuah hadits 
yang panjang 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Yahya bin Al-Husain Asy-Syajari di 
dalam Amaliihi 2/255 dengan lafadz hadits yang mirip di dalam sebuah 
hadits yang panjang. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Abbas ra. diriwayatkan oleh 
Ahmad di dalam Musnad-nya 1/319 dengan lafadz yang mirip di dalam 
sebuah hadits yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazaar di dalam Musnad-nya 
sebagaimana terdapat di dalam Kasyful Astar 1/22 (hadits no. 22) dengan 
lafadz yang mirip. 

Derajat Hadits  

Hadits ini shahih. Hadits ini disepakati oleh Asy-Syaikhani. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan Rasulullah SAW Di zaman sekarang ini, 
banyak terjadi kedurhakaan terhadap ibu yang dilakukan oleh anak-anak 
muslim, termasuk anak-anak perempuan mereka. Mereka durhaka pada 
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ibunya, seolah-olah mereka adalah nyonya dan pendidik ibu-ibu mereka. 
Seolah-olah merekalah yang melahirkan ibu-ibu. Ini merupakan pertanda 
yang jelas tentang adanya perubahan keadaan, bergantinya kebiasaan. 
Perubahan ini muncul karena ada perubahan yang besar pada keadaan 
dunia yang selanjutnya akan menyebabkannya lenyapnya dunia. 

Hafidz Ibnu Hajar –setelah menyebutkan berbagai sudut pandang yang 
berkaitan dengan hadits ini-, dia berkata, "Banyaknya kedurhakaan yang 
dilakukan seorang anak terhadap ibunya, menjadikan seorang anak 
memperlakukan ibunya, seperti perlakuan seorang tuan terhadap 
budaknya. Ibu mereka dihina, dicaci, dipukul bahkan diperlakukan sebagai 
seorang pembantu. Oleh karenanya, anak itu dikatakan sebagai tuannya. 
Ini merupakan ungkapan kiasan. Sehingga yang dimaksud dengan tuan 
adalah budak. Menurut saya, ini merupakan salah satu sisi yang 
menunjukkan keumuman. Kedudukan menunjukkan tentang suatu 
keadaan. Keadaan ini menunjukkan betapa rusak dan anehnya keadaan 
yang terjadi. Ini merupakan isyarat bahwa kiamat sudah dekat, ketika 
semuanya menjadi terbalik, budak menjadi tuan, yang di bawah menjadi di 
atas324." 

54.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Berlomba-Lomba 
Mendirikan Bangunan 

ْن أَبِْي ُهرةَ قَالَعًزا ِللنَّاسِ : ْيرارْوًما بي لَّمسلَْيِه ولَّى اُهللا عُسْولُ اِهللا صكَانَ ر
ما الْمْسئُْولُ عْنها بِأَْعلَم : يا رُسْولَ اِهللا متى السَّاعةُ فَقَالَ: فَقَالَ: فَأَتاُه رُجلٌ

اِطهْن أَْشرع أُْخبُِركلَِكْن سالسَّاِئلِ و ِمْن : اِمن ا فَذَاكهبَّتةُ رْت اَألملَدإِذَا و
أَْشراِطها، وإِذَا كَانِت الُْحفَاةُ الُْعراةُ ُرُؤْوس النَّاسِ فَذَاك ِمْن أَْشراِطها وإِذَا 

إِالَّ اُهللا تطَاولُ رِعاُء الْغنم ِفي الُْبْنياِن فَذَاك ِمْن أَْشراِطها ِفي خْمسِ الَ يْعلَُمُهنَّ 
لَّمسلَْيِه ولَّى اُهللا عُسْولُ اِهللا صالَ رزِّلُ ﴿ : فَتُينِة وِعلُْم السَّاع ُ إِنَّ اُهللا ِعْنده

 ﴾الْغْيثَ ويْعلَُم ما ِفي اَْألْرحامِ 
Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya, dia 

berkata, "Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, "Ismail bin Aliyyah telah menyampaikan kepada kami dari Abu 
Hayyan dari Abu Dzar'ah dari Abu Hurairah ra., dia berkata, "Suatu hari, 
Rasulullah muncul dihadapan orang-orang. Seorang pria datang 
menghampiri beliau dan bertanya, "Ya Rasulullah, kapan datangnya hari 
kiamat?" Beliau menjawab, "Bukan merupakan kewenangan saya untuk 
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memberitahukan orang yang bertanya. Namun, saya akan memberitahukan 
tanda-tanda datangnya hari kiamat. (Pertama), Jika budak melahirkan 
tuannya, hal itu merupakan salah satu tanda-tandanya. Jika orang yang 
tidak beralas kaki, telanjang menjadi pemimpin masyarakat, maka hal itu 
merupakan salah satu tanda-tandanya Para gembala binatang ternak saling 
berlomba memperindah rumahnya. Hal itu merupakan salah satu tanda-
tandanya diantara lima hal yang hanya diketahui Allah SWT.” Kemudian 
Rasulullah membacakan ayat berikut ini, "Sesungguhnya Allah, hanya pada 
sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat;  dan Dia-lah Yang 
menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim." (QS 
Lukman (31):34) 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah saw melaluisejumlah sahabat, 
nabi saw, mereka adalah Abu Hurairah ra., Umar bin Khaththab ra., Ibnu 
Abbas ra. dan Abu Dzar ra.. 

Hadits yang melalui Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari di dalam 
Shahiih-nya 2 –Bab Kitabul Iman 37 – Bab Sual Jibril Nabi saw 'anil Iman 
wal Islam wal Ihsan wal ilmis sa'ah wa bayaanin Nabi 1/114 (Hadits no. 
50) dengan lafadz yang mirip di dalam hadits yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya Kitabul 
Iman 1 – Bab Bayaan Al-Iman wal Islam wal Ihsan wa wujubul Iman bi 
itsbaat qadarillah swt 1/39 (hadits no. 9) dengan lafadz yang mirip dalam 
sebuah hadits yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasaa’i di dalam Sunan-nya, 
Kitabul Iman dan syari'atnya 6 – Bab sifatul Iman wal Islam 8/101 (hadits 
no. 4991) dengan lafadz yang mirip dalam sebuah hadits yang panjang. 

Adapun hadits yang melalui Umar bin Khaththab ra. diriwayatkan oleh 
Muslim di dalam Shahiih-nya Kitabul Iman 1 – Bab Bayaan Al-Iman wal 
Islam wal Ihsan 1/38 (hadits no. 8) dengan lafadz yang mirip dalam 
sebuah hadits yang panjang.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan-nya 
Kitabus Sunnah 17 – Bab fil Qadr 5/73 (hadits no 4695) dengan lafadz 
yang mirip dalam sebuah hadits yang panjang 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabul 
Iman 4 – Bab Maa Jaa'a fi washfi Jibril lin Nabi saw Al-Iman wal Islam 5/7 
(Hadits no. 2610), dengan lafadz yang mirip di dalam sebuah hadits yang 
panjang 

Adapun hadits yang melalui Abu Dzar diriwayatkan oleh An-Nasaai di 
dalam Sunan-nya Kitabul Iman wa syara'ihi 6 Bab Sifatul Iman wal Islam 
8/101 (hadits no. 4991) dengan lafadz yang mirip di dalam sebuah hadits 
yang panjang 
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Yahya bin Al-Husain Asy-Syajari di 
dalam Amaliihi 2/255 dengan lafadz hadits yang mirip di dalam sebuah 
hadits yang panjang. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Abbas ra. diriwayatkan oleh 
Ahmad di dalam Musnad-nya 1/319 dengan lafadz yang mirip di dalam 
sebuah hadits yang panjang. 

Derajat Hadits  

Hadits ini shahih. Hadits ini disepakati oleh Asy-Bukhari dan Muslim 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan Nabi SAW Dengan mata kepala sendiri, 
kita menyaksikan perubahan berbagai keadaan. Punggung berbalik 
menjadi perut, karena 1 dan lain halnya. Dulu para penggembala ternak 
tinggal di sebuah tenda atau gubuk, sekarang mereka saling berlomba 
mendirikan bangunan pencakar langit. Benarlah apa yang disampaikan 
oleh Rasulullah. 

Imam Nawawi berkata, "Makna hadits di atas adalah semula penduduk 
Badui dan sejenisnya termasuk orang-orang yang memiliki kehidupan yang 
sulit, papa dan miskin. Kemudian mereka memperoleh harta yang 
berlimpah sehingga mereka bermegah-megahan dalam membangun 
rumah. Wallahu 'alam325.  

Ibnu Hajar berkata, "Imam Qurthubi berpendapat bahwa maksud dari 
berita tentang adanya perubahan adalah orang Badui memegang tampuk 
pemerintahan, mereka memerintah negara dengan tangan besi, sehingga 
harta mereka menjadi banyak. Mereka salurkan harta itu untuk 
membangun dan merenovasi bangunan. Sehingga mereka berbangga-
banggan dengan bangunan itu. Pemandangan ini sudah dapat disaksikan 
pada zaman ini326.   

55.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Manusia 
Berbangga-banggaan dengan Bangunan Masjid 

الَ تقُْوُم السَّاعةُ حتَّى يتباهى : عْن أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم قاَلَ
 النَّاُس ِفي الْمساجِِد

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan-nya, dia 
berkata, "Muhammad bin Abdullah Al-Khuza'I telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, "Hamad bin Salmah telah menyampaikan kepada kami 
dari Ayub dari Abu Qilabah dari Anas ra. bahwa Nabi saw bersabda, "Hari 
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kiamat tidak akan tiba hingga manusia berbangga-banggan dengan 
masjidnya. 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan-nya, Kitabush 
Shalah 12 – Bab fi binaa Al-Masjid 1/311 (Hadits no. 449) dengan lafadz 
yang sama. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasaai di dalam Sunan-nya, 
Kitabul Masajid 2 – Bab Al-Mubaahah fil Masajid 2/32 (hadits no. 689) 
dengan lafadz yang mirip 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya, 
Kitabul Masajid wal Jamaa'at 2 –Bab Tasyiid Al-Masajid 1/244 (hadits no. 
739), dengan lafadz yang sama. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam Sunan-nya, 
Kitabush Shalah 123 – Bab fii Tazwiiq Al-Masajid 1/268 (hadits no. 1915) 
dengan lafadz yang sama. 

Derajat Hadits  

Hadits ini shahih. Perawi sanad hadits riwayat An-Nasaa'i dan Abu 
Dawud merupakan para perawi yang dapat dipercaya. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Sejak dulu hingga sekarang, 
kaum muslimin amat suka merenovasi dan memperindah masjid-masjid 
mereka. Setelah itu, mereka memperlihatkan dan merasa bangga dengan 
masjid-masjid itu. Oleh karenanya, saat ini kita dapat menyaksikan berapa 
banyak masjid yang megah dan indah. Semoga Allah swt menjadikan kita 
sebagai hamba-hamba yang memiliki niat yang baik dan ikhlas dalam 
berbuat. 

56.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Kemunculan 
Hamba-hamba Allah yang Bodoh dan Para Qori Fasik 

يكُْونُ ِفي آِخرِ الزَّماِن : قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عْن أَنسٍ قَالَ
 ِعباٌد ُجهالٌ وقُرَّاٌء ِفْسقَةٌ

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi di dalam Al-Kamil, dia berkata, 
"Muhammad bin Sa'id bin Mahran Al-Abili telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, "Syaiban telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Yusuf bin 'Athiyyah telah menyampaikan kepada kami dari Tsabit dari 
Anas ra, dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, "Di akhir zaman, banyak 
sekali ditemukan orang-orang yang bodoh serta para qori' yang fasik." 
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Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi di dalam Al-Kamil 7/2610, 
dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak 
4/315, dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Hilyah Al-
Auliya 2/331, dengan lafadz hadits di atas. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dhaif. Permasalahannya terletak pada perawi Yusuf bin 
'Athiyyah bin Tsabit Al-Anshari As-Sa'di Al-Bashri. Banyak orang yang 
sepakat tentang kelemahan perawi ini. (Lisanul Mizan 7/447) 

Di dalam At-Talkhish, Imam Adz-Dzahabi menilai hadits ini sebagai 
hadits yang lemah (dhaif). Pendapat beliau ini didasarkan kitab Al-
Mustadrak karya Hakim dan Al-Mughni 'an hamli al-asfar fil asfar 1/58 
karya Al-Mughni. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Di zaman sekarang ini, kita 
melihat dua jenis orang yang digambarkan di dalam hadits di atas. Berapa 
banyak orang yang tidak memahami sedikitpun mengenai Islam. Terlebih 
lagi, di daerah subur atau desa. Biasanya penduduk daerah subur dan desa 
memiliki tabiat dan kecendrungan kepada kebaikan. Namun, amat 
disayangkan mereka tidak memiliki orang yang menuntun, mengarahkan 
dan mengajarkan mereka tentang agama Islam. Kenapa? Karena lokasi dan 
tempat tinggal mereka jauh dari sekolah dan pusat pendidikan lainnya. 
Oleh karenanya, tanggung jawab para da'i dan ulama yang telah 
dianugrahi pemahaman Islam oleh Allah SWT Mereka diharuskan untuk 
mengadakan perjalanan dalam waktu yang cukup lama, dari satu desa ke 
desa lain. Di desa-desa itu, mereka mendatangi para penduduknya, 
mengajarkan dan memberikan pemahaman yang benar tentang Islam, 
sehingga para penduduk dapat beribadah kepada Allah dengan cara yang 
benar. 

Di zaman sekarang ini, kita dapat menyaksikan berapa banyak para 
qori' yang membaca, mengetahui dan memahami Al-Qur'an, namun 
mereka tidak pernah mengamalkannya. Bahkan mereka berbuat fasik dan 
menyimpang. Semoga Allah memberi kita pemahaman yang benar tentang 
Islam dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendengar dan 
mengikutinya dengan baik. 
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57.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Kaum yang 
Menjadikan Lidah Mereka Sebagai Sarana Untuk 
Memperoleh Makanan  

الَ تقُْوُم : قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عْن سعِد ْبنِ أَبِي وقَّاص قَالَ
 السَّاعةُ حتَّى يْخُرج قَْوٌم يأْكُلُْونَ بِأَلِْسنِتهِْم كَما يأْكُلُ الْبقَُر بِأَلِْسنِتها

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya, dia berkata, 
"Suraij bin An-Nu'man telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Abdul Aziz atau Ad-Darawardi telah menyampaikan kepada kami dari 
Zaid bin Aslam dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata, "Rasulullah saw 
bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi hingga suatu kaum yang makan 
dengan menggunakan mulutnya, seperti sapi makan menggunakan 
mulutnya.327" 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah saw melaluidua orang sahabat 
Rasulullah saw, mereka adalah Abdullah bin Amru ra. dan Sa'ad bin Abu 
Waqqash ra. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Amru ra., diriwayatkan oleh 
Abu Dawud di dalam Sunan-nya, Kitabul Adab 94 – Bab Maa jaa'a fil 
mutasyaddaq fil kalaam 5/374 (Hadits no. 5005) dengan lafadz hadits di 
atas 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabul 
Adab 73 – Bab Maa jaa'a fil fashahah wal bayaan 5/141 (hadits no. 2853) 
dengan lafadz yang mirip dengan lafadz hadits riwayat Abu Dawud. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 2/165 
-187 dengan lafadz yang mirip dengan lafadz hadits riwayat Abu Dawud. 

Adapun hadits yang melalui Sa'ad bin Waqqash ra., diriwayatkan oleh 
Ahmad di dalam Musnad-nya, 1/184 dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazaar di dalam Musnad-nya, 
sebagaimana yang terdapat di dalam Kasyf Al-Astaar 2/448 (hadits no. 
2080), dengan lafadz yang mirip 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi di dalam Syarh As-
Sunnah 12/368 (hadits no.3398) dengan lafadz hadits yang sama.  

                                                      
327 Ibnu Atsir berkata, "Maksud dari lafadz hadits di atas adalah orang yang berpidato dengan gembar 

gembor. Lidahnya mengagung-agungkan ucapannya dan memutarnya dan menggerak-gerakkannya, 
seperti sapi menggerak-gerakkan mulutnya (An-Nihayah 2/73). Al-Manawi berkata, "Makna hadits 
bahwa mereka menjadikan mulutnya sebagai sarana untuk memperoleh makanan, sebagaimana sapi 
menggunakan mulutnya. (Faidhul Qadir 4/131) 
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Derajat Hadits  

Hadits ni dikategorikan sebagai hadits hasan. Perawi sanad hadits 
Tirmidzi merupakan para perawi yang dapat dipercaya (tsiqaat) kecuali 
'Ashim bin Sufyan. Namun dia merupakan perawi yang jujur (Taqriib At-
Tahdziib 1/383). Adapun perawi Umar bin Ali Al-Muqaddami, walaupun 
dia merupakan perawi yang penipu (mudallis), hanya saja di dalam hadits 
ini dia merupakan perawi yang benar-benar meriwayatkan hadits. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Sebagian orang diberikan 
Allah kelebihan dalam bercakap-cakap, petah lidahnya. Kemudian mereka 
menjadikan kecakapannya dalam berbicara sebagai sarana untuk mencari 
makan, namun dengan cara yang tidak dibenarkan syari'at Islam. Karena 
dengan kepetahan lidah, mereka memutar balikkan fakta, mengatakan 
yang hak sebagai yang batil, yang batil dikatakan sebagai yang hak. Mereka 
tidak pernah terlambat menolong orang yang berlaku dzalim dan dengan 
kepandaiannya berbicara, dia mengalahkan orang yang teraniaya 
(mungkin pekerjaan seorang pengacara yang dzalim, pentj). Jika orang 
yang berbuat dzalim merasa puas dengan kepandaian berbicara mereka, 
maka mereka akan memperoleh dunia. Semoga Allah memberikan taufik 
kepada kita.  

58. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Kesabaran Orang 
yang Istiqamah dalam Menjalankan Ajaran Islam 
Seperti Orang yang Menggenggam Bara Api 

ياِْتي علَى : قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عْن أَنسِ ْبنِ ماِلك قَالَ
 النَّاسِ زمانٌ الصَّابُِر ِفْيهِْم علَى ِدْينِِه كاَلْقَابِضِ علَى الْجْمرِ

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, dia berkata, 
"Ismail bin Musa Al-Fazari bin Bintu As-Sadi Al-Kufi telah menyampaikan 
kepada kami, dia berkata, "Umar bin Syakir telah menyampaikan kepada 
kami dari Anas bin Malik ra., dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Akan 
datang suatu zaman, di tengah-tengah manusia terdapat seorang yang 
sabar dalam menjalankan ajaran agamanya, seperti seseorang yang 
menggenggam bara api.'" 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok orang sahabat, mereka adalah 
Anas bin Malik ra., Abu Tsa'labah Al-Khasyani ra., Abu Hurairah ra., dan 
Abdullah bin Mas'ud ra. 

Adapun hadits yang melalui Anas ra. diriwayatkan oleh Tirmidzi di 
dalam Sunan-nya, Kitabul Fitan 73 – Bab 4/526 (hadits no. 2260) dengan 
lafadz hadits di atas. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  265

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi di dalam Al-Kamil 5/1711 
dengan lafadz hadits yang mirip fi tarjamah Umar bin Syakir 

Adapun hadits yang melalui Abu Tsa'labah Al-Khasyani diriwayatkan 
oleh Abu Dawud di dalam Sunan-nya di dalam Kitabul Mulaham 17 – Bab 
Al-Amru wan Nahyu 4/512 (hadits no. 4341) dengan lafadz hadits yang 
mirip di dalam sebuah hadits yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabut 
Tafsir Al-Qur'an 6 – Bab wa min suratul Maaidah 5/257 (hadits no. 3058) 
dengan lafadz hadits yang mirip.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya, 
Kitabul Fitan 21 – Bab firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, 
jagalah dirimu." 

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh 
Ahmad di dalam Musnad-nya 2/390-391 dengan lafadz hadits yang mirip 
di dalam sebuah hadits yang panjang.  

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Al-
Bazaar di dalam Musnad-nya sebagaimana terdapat di dalam Kasyful Astar 
4/131 (Hadits no. 3370) dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Mu’jam Al-
Kabir 10/225 (hadits no. 10394) dengan lafadz yang berbeda. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dengan semua jalur sanadnya dikategorikan sebagai hadits 
hasan. Tirmidzi menilai hadits ini sebagai hadits hasan, sebagaimana 
terdapat di dalalm Jami'. Demikian pula dengan pendapat Suyuthi di dalam 
Al-Jami' Ash-Shagir 2/759 (hadits no. 9988). 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Kita dapat menyaksikan 
dengan mata kepala sendiri di zaman sekarang ini. Kemaksiatan dan 
kekufuran banyak sekali terjadi, sudah menjadi sesuatu yang umum terjadi. 
Sehingga berpegang teguh pada agama, sebagai sesuatu yang memberatkan 
umat manusia. 

Imam Al-Manawi berkata, "Adalah suatu hal yang dapat diindera oleh 
indera dan akal manusia bahwa orang yang sabar dan tetap berada di 
dalam garis-garis yang telah ditentukan Al-Qur'an dan As-sunnah 
dibandingkan dengan kesusahan dan hal-hal memberat yang dilakukan 
oleh orang gemar berbuat bid'ah dan kesesatan. Kemudian semua itu 
dibandingkan dengan orang yang mengambil bara api dengan tangannya, 
kemudian digenggamnya, tentunya akan terasa panas dan menyulitkan. Ini 
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semua merupakan salah satu mukjizat nabi saw yang menjelaskan tentang 
hal yang ghaib dan sekarang telah terjadi328. 

Al-Mubarakfuri berkata, "Ath-Thibi berkata, 'seorang yang 
menggenggam bara api tidak akan mampu bersabar, karena akan membuat 
tangannya menjadi terbakar. Begitu pula dengan orang-orang yang agamis, 
relegius pada saat itu, mereka tidak mampu berpegang teguh pada 
agamanya, karena banyaknya orang yang berbuat maksiat dan tersebarnya 
kefasikan serta lemahnya keimanan." 

Al-Qari berkata, "Dzahir makna hadits di atas adalah seseorang tidak 
mungkin menggenggam bara api, kecuali dia memiliki kesabaran yang 
kokoh dan siap menanggung resiko yang terburuk sekalipun. Demikian 
pula yang terjadi di masa itu, kesabaran orang untuk menjaga agamanya, 
sinar keimanan merupakan kesabaran yang kokoh329." 

59. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Tahun-Tahun 
Penuh dengan Tipu Muslihat 

ْيرْن أَبِْي ُهرةَ  قَالَع :لَّمسلَْيِه ولَّى اُهللا عُسْولُ اِهللا صلَى النَّاسِ : قَالَ رأِْتْي عيس
سنواٌت خدَّاعاُت ُيصدُِّق ِفْيها الْكَاِذُب وُيكَذُِّب ِفْيها الصَّاِدُق وُيْؤتمُن ِفْيها 

: ما الرُّوْيبِضةُ؟ قَالَ: الرُّوْيبِضةُ، ِقْيلَالْخاِئُن وُيخوِّنُ ِفْيها اَألِمْيُن  ويْنِطُق ِفْيها 
 الرَُّجلُ التَّاِفُه ِفْي أَِمر العامَِّة

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya, dia 
berkata, "Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, "Yazid bin Harun telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Abdul Malik bin Quddamah Al-Jamhi telah menyampaikan kepada kami 
dari Ishaq bin Abul Furat dari Al-Maqbari dari Abu Hurairah ra., dia 
berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Akan datang suatu masa, tahun-tahun 
yang penuh dengan hujan, namun sedikit sekali musim semi. Pada saat itu, 
pembohong dianggap jujur. Orang jujur dinilai sebagai pendusta. 
Pengkhianat dipercaya. Orang amanah dikhianati. Pada tahun itu Ar-
Rubiyadhah berbicara.” Ada seorang sahabat yang bertanya, "Apa yang 
dimaksud dengan Rubiyadhah?" Rasulullah menjawab, "Seseorang yang 
bodoh di dalam urusan umumnya." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah saw melaluisejumlah sahabat, 
mereka adalah Abu Hurairah ra., Anas bin Malik ra., Auf bin Malik ra. ra. 

                                                      
328 Faidhul Qadir 6/456 
329 Tuhfah Al-ahwazi 6/539 
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Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah di dalam Sunan-nya, Kitabul Fitan 24 – Bab Syiddah Az-Zaman 
2/1339 (Hadits no. 4036) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 2/291-
338 dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Yahya bin Al-Husain Asy-Syajari di 
dalam Amalihi 2/256-273, dengan lafadz hadits yang mirip, 2/265 
dengan lafadz hadits di atas. 

Adapun hadits yang melalui Anas ra. diriwayatkan oleh Ahmad di 
dalam Sunan-nya 3/220 dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam Misykal Al-
Aatsar 1/193, dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Auf bin Malik ra, diriwayatkan oleh Al-
Bazaar di dalam Musnad-nya, sebagaimana yang terdapat di dalam Kasyful 
Astar 4/132 (Hadits no. 3373) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam Misykal Al-
Aatsar 1/193 dengan lafadz hadits yang berbeda.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazaq di dalam Mushannaf-nya 
11/382 (hadits no. 20803) dari Abdullah bin Dinar diriwayatkan secara 
mursal. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dengan semua jalur sanadnya dikategorikan sebagai hadits 
shahih. Hadits ini dikategorikan Hakim dan Adz-Dzahabi sebagai hadits 
shahih. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Masa-masa penuh tipu daya 
telah tiba. Sehingga nilai-nilai menjadi berubah. Pendusta dianggap sebagai 
orang yang jujur. Orang yang benar-Benarlah apa yang diberitakan nabi 
SAW jujur dianggap pendusta. Pengkhianat dianggap orang yang dapat 
dipercaya dan sebaliknya. Semoga Allah memberi kita petunjuk dan 
hidayah. 

60.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Seorang Istri yang 
Membantu Suaminya dalam Berdagang 

بْين يدي السَّاعِة : قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عْن عْبِد اِهللا قَالَ
تْسِلْيُم الْخاصَّةُ وتفُْشْوا التِّجارةُ حتَّى ُتِعْيُن الْمْرأَةُ زْوجها علَى التِّجارِة وُتقْطَُع 

 اَألْرحاُم
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Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya, dia berkata, 
"Yahya bin Adam telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Abu 
Basyir Abu Ismail telah mengabarkan kepada kami dari Sayyar Abul Hakam 
dari Thariq dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Salah satu 
tanda-tanda datangnya kiamat diantaranya adalah memberi salam kepada 
orang yang dikenal saja, perdagangan telah tersebar, sampai-sampai 
seorang istri membantu suaminya dalam berdagang. Selain itu, 
memutuskan hubungan silaturrahmi." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah saw melaluidua orang sahabat, 
mereka Abdullah bin Mas'ud ra. dan Al-'Ada bin Khalid ra. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Mas'ud ra. diriwayatkan oleh 
Ahmad di dalam Musnad-nya 1/407 dengan lafadz hadits yang mirip dan 
1/419 dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad 
halaman 349 (hadits no. 1053) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Mu’jam Al-
Kabir 9/343 (hadits no. 9486) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Al-'Ada bin Khalid diriwayatkan oleh Ath-
Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 18/13 (hadits no. 17) dengan lafadz 
hadits yang mirip. 

Derajat Hadits  

Hadits dengan semua jalur sanadnya dikategorikan sebagai hadits 
hasan. Sanad-sanadnya saling menguatkan 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Perdagangan telah 
berkembang, merambah ke pelosok-pelosok sampai-sampai seorang suami 
dan istrinya bahu membahu dalam berdagang. Mereka mengatur 
perdagangan secara bersama. 

61.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Memberi Salam 
Hanya Kepada Orang yang Dikenal     

إِنَّ ِمْن أَْشراِط : قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عنِ اْبنِ مْسُعْود قَالَ
  الرَُّجلِ الَ ُيسلُِّم علَْيِه إِالَّ ِللْمْعرِفَِةالسَّاعِة أَنْ ُيسلِّم الرَُّجلُ علَى

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya, dia berkata, 
"Abun Nadhr telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Syuraik telah 
menyampaikan kepada kami dari 'Iyyasy Al-Amiri dari Al-Aswad dari Hilal 
dari Ibnu Mas'ud ra., dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, "Diantara 
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tanda-tanda hari kiamat seorang pria memberi salam kepada pria yang 
lainnya. Dia hanya memberi salam kepada orang yang dikenalnya saja.” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah saw melaluidua orang sahabat, 
mereka adalah Abdullah bin Mas'ud ra. dan Al-'Ada bin Khalid. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Mas'ud ra. diriwayatkan oleh 
Ahmad di dalam Musnad-nya 1/406, dengan lafadz hadits di atas dan 
1/387-407 dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam Shahiih-
nya 2/283 (hadits no. 1326) dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Adabul Mufrad hal. 
349 (hadits no. 1053) dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Adapun hadits yang melalui Al-'Ada bin Khalid diriwayatkan oleh Ath-
Thabrani di Mu’jam Al-Kabir 18/13 (hadits no. 17) dengan lafadz hadits 
yang berbeda. 

Derajat Hadits  

Hadits dengan semua jalur sanadnya dikategorikan sebagai hadits 
hasan. Sanad-sanadnya saling menguatkan. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Di saat-saat itu, kaum 
muslimin melupakan dan sengaja melupakan ucapan salam. Seorang 
muslim tidak lagi mengucapkan salam kepada yang lainnya. Selain itu, 
ucapan salam hanya diucapkan oleh mereka yang sebelumnya telah saling 
mengenal. Banyak diantara kita yang lewat di muka saudaranya yang 
muslim, namun dia tidak mengucapkan salam pada saudaranya itu. Karena 
alasan tidak saling mengenal. Keadaan ini bertentangan dengan perintah 
Rasul kepada kita untuk menebarkan salam. 

62.  Nubuat Nabi SAW Mengenai Banyaknya Terjadi 
Pembunuhan 

الَ تقُْوُم السَّاعةُ حتَّى : عْن أَبِْي ُهرْيرةَ أن رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم قال
 اَلْقَْتلُ، اَلْقَْتلُ: ما الْهْرُج يا رُسْولَ اهللا؟ قَالَ: ، قَالُْوايكْثُر الْهرُج

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Qutaibah bin Sa'id telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Ya'kub 
yaitu Ibnu Abdurrahman telah menyampaikan kepada kami dari Suhail 
dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda, "Hari 
kiaamat tidak akan terjadi hingga banyak sekali terjadi Al-Harj." Para 
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sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud dengan Al-Harj, ya Rasulullah?" 
Beliau menjawab, "Pembunuhan. Pembunuhan." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah saw melaluisejumlah orang 
sahabat, mereka adalah Abu Hurairah ra., Abu Musa Al-Asy'ari dan 
Abdullah bin Mas'ud ra. 

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh 
Bukhari di dalam Shahiih-nya 3 – Kitabul Ilmi 24 – Bab Man ajaaba Al-
Fatya bi Isyarah Al-Yad war Ra'si 1/182 (hadits no. 85)dengan lafadz 
hadits yang mirip. Selain itu, di dalam 15 - Kitabul Istisqa 27 – Bab Maa 
qiila fil zalazil wal ayaat 2/521 (hadits no. 1036) dengan lafadz hadits 
yang mirip. Di dalam 78 – Kitabul Adab 39 – Bab Husnul Khuluq was 
sakha wa maa yakrahu minal bukhli 10/456 dengan lafadz hadits yang 
mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, Kitabul 
ilmi 5 – Bab Raf'ul ilmi wa qabdau wa dzuhurul Jahli wal fitan fii akhiriz 
zaman 4/2057 (hadits no. 157) dengan lafadz hadits yang mirip/ 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan-nya, 
Kitabul Fitan wal Malahim 1 – Bab dzikrul fitan wa dalaailuhu 4/54 
(hadits no. 4255) dengan lafadz hadits yang mirip  

Adapun hadits yang melalui Abu Musa Al-Asy'ari ra. diriwayatkan oleh 
Bukhari di dalam Shahiih-nya 92 – Kitabul Fitan 5 – Bab dzuhurul fitan 
13/13 (Hadits no. 7063) dan 13/14 (hadits no. 7064-7065) dengan lafadz 
hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya Kitabul 
ilmi 5 – Bab Raf'ul ilmi wa qabdau wa dzuhurul Jahli wal fitan fii akhiriz 
zaman 4/2056 (hadits no. 157) dengan lafadz hadits yang mirip dengan 
tambahan.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabul 
Fitan 31 – Bab Maa Ja'a fil Haraj wal ibadah fiih 4/489 (hadits no. 2200) 
dengan lafadz hadits yang mirip dengan tambahan. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh 
Bukhari di dalam Shahiih-nya 92 – Kitabul Fitan 5 – Bab dzuhurul fitan 
13/13 (Hadits no. 7062) dan 13/14 (hadits no. 7066) dengan lafadz 
hadits yang mirip dengan disertai tambahan. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya Kitabul 
ilmi 5 – Bab Raf'ul ilmi wa qabdau wa dzuhurul Jahli wal fitan fii akhiriz 
zaman 4/2056 (hadits no. 2672) dengan lafadz hadits yang mirip dengan 
tambahan. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 1/389 
- 402 – 405 – 439 – 450 dengan lafadz hadits yang mirip. 
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Derajat Hadits  

Hadits ini shahih. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Bukhari dan 
Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Di zaman sekarang ini, 
banyak sekali terjadinya pembunuhan. Kerusakan telah terjadi di setiap 
tempat. Setiap hari, kita mendengar puluhan kasus pembunuhan sampai-
sampai hati kita tidak lagi merasa bergetar, tidak lagi merasakan kengerian. 
Telinga sudah tidak dapat menolak berita-berita pembunuhan, bahkan 
kasus pembunuhan menjadi kasus harian yang biasa terjadi di tengah-
tengah umat manusia. Semoga Allah memberikan keselamatan dan 
keamanan pada diri kita semua. 

63.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Pendeknya Waktu 

 تقُْوُم الَ: قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عْن أَنسِ ْبنِ ماَِلك قَالَ 
السَّاعةُ حتَّى يتقَارب الزَّمانُ فَتكُْونَ السَّنَّةُ كَالشَّْهرِ والشَّْهُر كَالُْجْمعِة وتكُْونُ 

 الُْجْمعةُ كَالْيْومِ ويكُْونُ الْيْوُم كَالسَّاعِة وتكُْونُ السَّاعةُ كَالضَّْرمِة ِمن النَّارِ

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, dia berkata, 
"Abbas bin Muhammad Ad-Dauri telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, "Khalid bin Mukhlid telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, "Abdullah bin Umar Al-Umri dari Sa'ad bin Sa'id Al-Anshari dari 
Anas bin Malik ra., dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, "Hari kiamat 
tidak akan terjadi hingga waktu terasa pendek. Tahun terasa seperti 
sebulan. Sebulan seperti seminggu. Seminggu terasa seperti sehari. Sehari 
terasa seperti sejam. Sejam terasa seperti api yang sedang menyala." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah saw melaluidua orang sahabat, 
mereka adalah Anas bin Malik ra. dan Abu Hurairah. 

Adapun hadits yang melalui Anas bin Malik ra. diriwayatkan oleh 
Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabuz Zuhd 24 – Bab Maa jaa'a fi taqurub 
Az-Zaman wa Qashrul Amal 4/567 (hadits no. 2332) dengan lafadz hadits 
di atas. 

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh 
Ahmad di dalam Musnad-nya 3/538 dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shahiih-nya 
sebagaimana terdapat di dalam Al-Ihsan 8/297 (hadits no. 6803) dan juga 
terdapat di dalam Mawarid Adz-Dzam'an hal. 465 (hadits no. 1887) 
dengan lafadz hadits yang mirip. 
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi fi Misykal Al-Aatsar 
4/123 dengan lafadz hadits yang mirip. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits hasan330. Perawi yang terdapat 
di dalam sanad Ahmad331 merupakan para perawi yang dapat dipercaya, 
kecuali Suhail bin Abu Shalih. Dia merupakan perawi yang jujur (Taqriib 
At-Tahdziib 1/338) 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Waktu terasa pendek, 
keberkahan waktu telah hilang dan karena itulah waktu terasa pendek. 
Hari, minggu, bulan bahkan setahun berlalu bagaikan kedipan mata. 

Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Ibnu Abu Jamrah berkata, 'Yang dimaksud 
waktu saling mendekat adalah waktu pendek. Yang dimaksud waktu 
pendek, kemungkinan adalah pendek secara inderawi dan maknawi. 
Adapun waktu pendek secara inderawi belum terjadi, barangkali termasuk 
salah satu tanda menjelang datangnya hari kiamat. Adapun waktu pendek 
secara maknawi adalah waktu sesaat sejak waktu dzuhur. Hal ini 
didefinisikan oleh orang-orang yang memiliki ilmu agama yang luas dan 
mereka yang mempunyai kecerdasan, seperti ahli dalam hal keduniawian. 
Mereka yang ahli keduniawian bercerita bahwa mereka mendapatkan 
dirinya tidak mampu untuk menyelesaikan tugasnya. Padahal sebelumnya 
mereka pernah mengerjakan hal itu. Mereka mengaku tidak mengerti apa 
penyebabnya. Barangkali penyebabnya adalah kelemahan keimanan 
terhadap perkara-perkara yang bertentangan dengan syari'at Islam dari 
beberapa aspek. 

Al-Khathabi berkata, "Waktu terasa pendek, karena kehidupan yang 
terasa nyaman –walllahu 'alam-. Hal ini terjadi di saat Imam Mahdi 
muncul,  rasa aman memenuhi bumi dan keadilan telah ditegakkan, oleh 
karenanya kehidupan terasa nyaman. Pada saat itu, waktu terasa singkat. 
Manusia senantiasa merasa waktu singkat, ketika merasakan kebahagiaan, 
padahal waktu yang berlalu cukup lama. Mereka senantiasa merasasa 
waktu teramat lama, di saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, 
padahal waktu yang berlalu hanyalah sebentar." 

Al-Karmani berkata, "Yang dimaksud adalah hilangnya keberkahan 
dari segala sesuatu, termasuk hilangnya berkah di dalam waktu. Hal itu 
merupakan salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat." 

                                                      
330 Juga terdapat hadits tentang nubuat pendeknya waktu yang diriwayatkan di dalam Ash-Shahihain. 

Diriwayatkan secara global, bersama dengan hal-hal lain yang menandakan hari kiamat akan tiba 
331 Sanad hadits Ahmad adalah sebagai berikut, "Hasyim telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 

"Zuhair telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Suhail telah menyampaikan kepada kami 
dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. 
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64.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Keimanan Bersatu 
dengan Madinah 

إِنَّ : عْن أَبِْي ُهرْيرةَ رِضي اُهللا عْنُه أن رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم قَالَ
 اِإلْيمانَ لَيأْرُِز إِلَى الْمِدْينِة كَما تأْرُِز الْحيَّةُ إِلَى ُجْحرِها

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Ibrahim bin Al-Mundzir telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Anas bin 'Iyyadh telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Ubaidillah bin Khubaib bin Abdurrahman telah menyampaikan kepada 
saya dari Hafsha bin 'Ashim dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw 
bersabda, "Keimanan bersatu dengan Madinah, seperti ular bersatu dengan 
sarangnya." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah saw melaluisejumlah orang 
sahabat, mereka adalah Abu Hurairah ra., Abdullah bin Umar ra., Amru bin 
Auf ra. dan Sa'ad bin Abu Waqqash ra.  

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh 
Bukhari di dalam Shahiih-nya 29 – Kitab Fadhail Al-Madinah 6 – Bab Al-
Iman Ya'rizu ilal Madinah 4/93 (hadits no. 1876) dengan lafadz hadits di 
atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, Kitabul 
Iman 65 – Bab Bayaan annal Islama yaddan ghariban wa saya'udu ghariba 
wa annahu ya'rizu  bainal majidain 1/131 (hadits no. 147) dengan lafadz 
hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya, 
Kitabul Manasik 104 – bab Fadhlul Madinah 2/1038 (hadits no. 3111) 
dengan lafadz hadits di atas. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Umar ra. diriwayatkan oleh 
Muslim di dalam Shahiih-nya, Kitabul Iman 65 – Bab Bayaan annal Islama 
yaddan ghariban wa saya'udu ghariba wa annahu ya'rizu  bainal majidain 
1/131 (hadits no. 146) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shahiih-nya, 
sebagaimana terdapat di dalam Al-Ihsan 6/17 (hadits no. 3719) dengan 
lafadz hadits di atas. Dan juga terdapat di dalam Mawarid Adz-Dzam'an 
hal. 255 (hadits no. 3033) dengan lafadz hadits di atas.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam Dalail An-
Nubuwwah 2/520 dengan lafadz hadits yang mirip. Juga terdapat Az-Zuhd 
Al-Kabir hal. 148 (hadits no. 203) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Amru bin Auf ra. diriwayatkan oleh 
Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabul Iman 13 – Bab Maa jaa'a anna Islama 
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bada'a ghariiban wa saya'udu ghariiban 5/18 (hadits no. 2630), dengan 
lafadz hadits yang berbeda di dalam sebuah hadits yang panjang.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Thabrani di Mu’jam Al-Kabir 17/16 
(hadits no. 11) dengan lafadz hadits yang berbeda di dalam sebuah hadits 
yang panjang. 

Adapun hadits yang melalui Sa'ad bin Abu Waqaash ra. diriwayatkan 
oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 1/184, dengan lafadz hadits yang 
berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam Musnad-nya 
2/184 dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih. Hadits ini disepakati 
Asy-Bukhari dan Muslim.  

Terbuktinya Nubuat 

Imam An-Nawawi berkata, "Keimanan bersatu dengan Madinah, seperti 
ular bersatu dengan sarangnya artinya adalah keimanan dari awal hingga 
akhir seperti demikian. Karena keimanan di awal kemunculan Islam seperti 
itu. Semua orang yang keimanannya murni, keislamannya benar datang ke 
Madinah, karena ingin menjadi penduduk Madinah, karena rindu ingin 
bertemu dengan Rasulullah, ingin belajar dari beliau dan ingin dekat 
dengannya. Setelah itu, di masa kekhilafahan, demikian pula. Mereka 
datang ke Madinah untuk mengikuti perjalanan keadilan dan meneladani 
seluruh para sahabat ra. Setelah masa mereka muncullah para ulama yang 
mengisi waktu dengan indah. Mereka adalah para imam yang memberi 
petunjuk. Mereka datang ke Madinah untuk mengumpulkan hadits-hadits 
yang tersebar di Madinah. Semua orang yang memiliki keimanan yang 
kokoh hatinya akan terbuka untuk melakukan perjalanan ke Madinah. 
Kemudian setelah itu hingga ke masa kita sekarang ini, orang-orang pergi 
ke Madinah untuk mengunjungi makam Nabi saw dan mengambil berkah 
dengan menyaksikan peninggalan beliau dan para sahabat ra. Hanya orang 
beriman yang datang ke Madinah. Ini merupakan ucapan Qadhi, wallahu 
'alam bishshawab332.        

Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Sebagaimana ular yang dekat dengan 
sarangnya. Dia keluar dari sarang untuk mencari makanan. Dia akan 
kembali ke sarangnya, bila ada sesuatu yang menakutinya. Demikian pula 
orang yang pergi ke Madinah. Setiap orang yang beriman memiliki 
pemandu atau alasan untuk pergi ke kota Madinah. Ada yang karena 
kecintaan kepada Nabi SAW Ini mencakup seluruh waktu. Karena di zaman 
Nabi saw, orang yang pergi ke kota Madinah untuk belajar pada beliau. 
Petunjuk para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in dapat dijadikan teladan. 

                                                      
332 Syarah An-Nawawi, syarah shahih Muslim 2/177 
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Orang-orang yang hidup setelah mereka pergi ke Madinah untuk 
mengunjungi makam Rasulullah saw, shalat di dalam masjidnya, 
mengambil berkah menyaksikkan peninggalan beliau saw dan peninggalan 
para sahabat. Ad-Dawudi berkata, "Hal ini terjadi di masa kehidupan Nabi 
saw dan di masa orang-orang yang hidup setelah beliau (para sahabat) dan 
orang-orang setelah mereka (tabi'in)333.   

65.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Kota Madinah 
Tidak Akan Diserang Penyakit Pes 

الَ يْدُخلُ الْمِدْينةَ : قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عْن أَبِْي ُهرْيرةَ قَالَ
 الْمِسْيُح والَ الطَّاُعْونُ

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Abdullah bin Yusuf telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Malik 
telah mengabarkan kepada kami dari Nu'aim Al-Majmar dari Abu Hurairah 
ra. darinya, dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, "Isa al-Masih dan 
penyakit pes tidak akan masuk ke kota Madinah." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah saw melaluisejumlah orang 
sahabat, mereka adalah Abu Hurairah ra., Anas bin Malik ra., Sa'ad bin Abu 
Waqash ra. dan Jabir ra. 

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh 
Bukhari di dalam Shahiih-nya 29 – Kitab Fadhail Al-Madinah 9 – Bab laa 
yadkhulu Ad-Dajjalu Al-Madinah 4/95 (hadits no. 1880) dengan lafadz 
hadits yang berbeda, selain itu terdapat di dalam 76 – Kitab Ath-Thib 30 – 
Bab Maa Yudzkaru fit Tha'un 10/179 (hadits no. 5731) dengan lafadz 
hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, Kitabul 
Hajj 87 – Bab Shiyanah Al-Madinah min dkhuul Ath-Tha'un wad Dajjal 
ilaiha 2/1005 (hadits no. 1379) dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik di dalam Muwattha 45 – 
Kitabul Jami' 4 – Bab Maa Jaa'a fii wabaa'I Al-Madinah 2/890 (hadits no. 
16) dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Adapun hadits yang melalui Anas bin Malik ra. diriwayatkan oleh 
Bukhari di dalam Shahiih-nya 92 – Kitabul Fitan 27 – Bab laa yadkhulu Ad-
Dajjal Al-Madinah 13/101 (hadits no. 7134) dengan lafadz hadits yang 
berbeda. 

                                                      
333 Fathul Bari 4/93-94 
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabul 
Fitan 61 – Bab maa jaa'a fid Dajjal laa yadkhulu Al-Madinah 4/514 (hadits 
no. 2242) dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 3/123-
202-277 dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Adapun hadits yang melalui Sa'ad bin Abu Waqash ra. diriwayatkan 
oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 1/184 dengan lafadz hadits yang 
berbeda di dalam sebuah hadits yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak 4/542 
dengan lafadz hadits yang berbeda di dalam sebuah hadits yang panjang. 

Adapun hadits yang melalui Jabir ra. diriwayatkan oleh Ahmad di 
dalam Musnad-nya, 3/293 dengan lafadz hadits yang berbeda di dalam 
sebuah hadits yang panjang. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih. Hadits ini disepakati 
oleh Asy-Syaikhani. 

Terbuktinya Nubuat 

Demikianlah yang terjadi, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi 
SAW Allah swt melindungi Madinah Munawwarah sejak nabi saw 
mengucapkan hadits ini hingga saat ini dan hingga hari kiamat kelak. Kota 
Madinah tidak akan dimasukkan penyakit pes. Ini merupakan salah satu 
tanda kenabian beliau. Tidak seorangpun yang menolak wabah dari kota 
manapun. 

 Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Ini merupakan salah satu mukjizat nabi 
Muhammad SAW Karena para dokter dari awal hingga akhir tidak mampu 
menolak dari suatu negara, bahkan dari suatu desa. Namun penyakit pes 
tidak pernah masuk ke kota Madinah dalam waktu yang panjang.334" 

66. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Meningkatnya 
Jumlah Orang yang Miskin di Kota Madinah 
Munawwarah 

قُلُْت : وقَالَ ُزهْيٌر. تْبلُغُ الْمساِكُن إِهاب أَْو يهاب: عْن أَبِْي ُهرْيرةَ قاَلَ
 كَذَا وكَذَا ِميالً: فَكَْم ذَِلك ِمن الْمِدْينِة قَالَ: ِلُسهْيلٍ

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Amru bin An-Naqid telah menyampaikan kepada saya, dia berkata, "Al-

                                                      
334 Fathul Bari 10/191 
 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  277

Aswad bin 'Amir telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Zuhair 
telah menyampaikan kepada kami dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya 
dari Abu Hurairah ra., dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Orang-orang 
miskin sampai di Ihab (suatu tempat dekat dengan Madina).'" 

Zuhair berkata, "Saya bertanya kepada Suhail, 'Berapa jarak kota itu ke 
Madinah?'" Dia menjawab, "Sekian, sekian mil." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, Kitabul 
Fitan dan Asyraathu As-Saa'ah 15 – Bab fii Suknaa Al-Madinah wa 
imaaratuha qabla As-Sa'ah 4/2228 (hadits no. 2903) dengan lafadz hadits 
di atas. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih. Hadits ini diriwayatkan 
Imam Muslim di dalam Shahiih-nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Orang-orang miskin telah 
sampai di Madinah Munawwarah, tepatnya di daerah Ihaab, bahkan 
melampaui daerah Ihaab. 

67.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Munculnya Barang 
Tambang 

أَتى النَّبِي صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم بِِقطْعة ِمْن ذَهبٍ وكَانْت : عْن اْبنِ ُعمر قَالَ
يا رُسْولَ اِهللا هِذِه ِمْن : أَوَّلُ صدقَة جاَءْت بِِه بُنْو سِلْيمٍ ِمْن مْعدن لَُهْم فَقَاُلْوا

تكُْونُ معاِدنٌ ويكُْونُ ِفْيها : ى اُهللا علَْيِه وسلَّممْعدن لَنا فَقَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّ
 ِشراُر خلْقِ اِهللا

Hadits ini diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam Dalail An-Nubuwwah, 
dia berkata, "Abu Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, 
"Abul Abbas Muhammad bin Ya'kub telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, "Abu Usamah Abdullah bin Usamah Al-Kalbi telah menyampaikan 
kepada kami, dia berkata "'Ashim bin Yusuf telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, "Sa'ir bin Al-Khams telah menyampaikan kepada kami 
dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar ra., dia berkata, "Nabi saw datang 
membawa sepotong emas –saat itu merupakan pertama kalinya zakat 
diterapkan-. (Kabilah) Banu Sulaim datang menghampiri beliau dengan 
membawa hasil tambang milik mereka dan berkata, "Ya Rasulullah, ini 
termasuk hasil tambang milik kami." Rasulullah menjawab, "Barang 
tambang ini nanti akan diolah oleh manusia Allah terburuk (di dunia)." 
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Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 5/430 
dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam Dalail An-
Nubuwwah 6/530 dengan lafadz hadits di atas. 

Derajat Hadits 

Hadits ini dengan kedua jalur sanadnya dikategorikan sebagai hadits 
shahih.  

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Banyak sekali barang 
tambang yang terdapat di dunia Islam saat ini. Karena kelemahan dan 
keterbatasan ahli dari kalangan kaum muslimin untuk mengatur dan 
mengelola barang tambang ini, maka barang tambang dikelola oleh orang-
orang terburuk. Mereka adalah orang-orang non muslim. Fakta ini tidak 
dapat lagi di bantah. 

68. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Islam di Awal dan 
Akhir Zaman 

إِنَّ ِلهذَا الدِّْينِ إِقْباالً : قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عْن أَبِي أُمامةَ قاَلَ
وإِْدباًرا أَالَ وإِنَّ ِمْن إِقْبالِ هذَا الدِّْينِ أن تفَقَّه الْقَبِْيلَةُ بِأُْسرِها حتَّى الَ يْبقَى إِالَّ 

فَاِسقَاِن ذَِلْيالَِن ِفْيها إِنْ تكَلَّما قُهِرا واْضطُهِدا وإِنَّ ِمْن إِْدبارِ هذَا الْفَاِسُق والْ
الدِّْينِ أَنْ تْجفُْو الْقَبِْيلَةُ بِأُْسرِها فَالَ يْبقَى إِالَّ الْفَِقْيُه والْفَِقْيهاِن فَُهما ذَِلْيالَِن إِنْ 

ا واْضطُهِدا وا قُهِركَلَّمةُ تلَِّت اللَّْعنلَْيهِْم حعا أَالَّ وِذِه اُْألمَِّة أَوَّلَهُن آِخُر هلْعي
حىتَّ يْشرُبْوا الْخْمر عالَنِيةً حىتَّ تُمرُّ الْمْرأَةُ بِالْقَْومِ فَيقُْوُم إِلَْيها بْعُضُهْم فَيْرفَُع 

قَاِئلٌ يقُْولُ أَالَ وارْيتها وراَء الْحاِئِط فَُهو بِذَْيِلها كَما يْرفَُع بِذَنبِ النَّْعجِة فَ
يْومِئذ ِفْيهِْم ِمثْلُ أَبِي بكْرٍ وُعمُر ِفْيكُْم، فَمْن أَمر يْومِئذ بِالْمْعُرْوِف ونهى عنِ 

 تَّبعنِيالُْمْنكَرِ فَلَُه أَْجُر خْمِسْين ِممَّْن رآنِي وآمن بِي وأَطَاعنِي وا

Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir, dia 
berkata, "Muhammad bin Abbas Al-Muaddib telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, "Dawud bin Mahran Ad-Dibagh telah menyampaikan 
kepada kami, dia berkata, "Al-Musyma'il bin Mulhan telah menyampaikan 
kepada kami dari Mathrah bin Yazid dari Ali bin Yazid dari Al-Qasim dari 
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Abu Umamah ra., dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, “Agama ini ada 
awal dan akhirnya. Awal dari agama ini adalah ketika Islam dipahami oleh 
seluruh kabilah, sehingga yang tersisa hanya 1 atau 2 orang fasik saja. 
Mereka adalah orang yang hina yang terdapat di dalam kabilah. Jika 
mereka berdua bicara mereka memaksa dan menindas. Sedangkan akhir 
dari agama ini adalah ketika seluruh kabilah meninggalkan perbuatan baik. 
Sampai-sampai yang tersisa di dalam kabilah hanya 1 atau 2 orang fakih 
(yang memahami agama Islam). Mereka adalah orang yang hina yang 
terdapat di dalam kabilah. Jika mereka berdua bicara mereka memaksa dan 
menindas. Umat yang terakhir akan melaknat umat terdahulu. Ketahuilah 
umat yang terakhir itulah yang harus dilaknat. Mereka minum minuman 
keras (khamar) secara terang-terangan. Seorang wanita lewat di muka 
sekelompok orang. Kemudian sebagian dari mereka berdiri 
menghampirinya. Kemudian dia mengangkat ekor si wanita, seperti 
mengangkat ekor sapi yang galak.” Dia (perawi) berkata, “Rasulullah saw 
bersabda, ‘Ketahuilah engkau bersembunyi dari balik tembok menghindari 
wanita itu, maka dia pada saat itu seperti pahala Abu Bakar dan Umar di 
tengah-tengah kalian. Sehingga barangsiapa pada saat itu melakukan amar 
ma’ruf dan nahi mungkar, maka dia memperoleh pahala 50 lebih banyak 
dari orang yang melihatku, beriman padaku, mentaatiku dan 
mengikutiku.”  

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 8/234 
(hadits no. 7807) dan 8/254 (hadits no. 7863) dengan lafadz hadits di 
atas.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Yahya bin Al-Husain Asy-Syajari di 
dalam Amaliihi 2/278 dengan lafadz hadits yang mirip. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits dhaif (lemah). Permasalahannya 
terletak pada perawi Ali bin Yazid Al-Alhani Ad-Dimasyq, dia merupakan 
perawi yang lemah. Imam An-Nasaa’i mengomentari hadits ini, "Hadits ini 
dikategorikan sebagai hadits matruk (kitab Adh-Dhu'afa wal Matruukiin 
hal 78). Bukhari berkata, "Hadits ini dikategorikan sebagai hadits mungkar 
(kitab Adh-Dhu'afa Ash-Shagir hal. 82). Ad-Daruquthni berkata, "Hadits 
ini dikategorikan sebagai hadits matruuk (kitab Adh-Dhu'afa wal 
Matruukiin hal. 134). Abu Dzar'ah berkata, "Hadits ini tidak kuat (kitab 
Mizan Al-’Itidal 3/161). 

Terbuktinya Nubuat 

Benarlah apa yang diberitakan nabi SAW Agama Islam di masa generasi 
pertama dianut oleh masyarakat Islam yang memiliki sifat seperti 
disebutkan dalam hadits di atas. Setelah itu di saat sekarang ini, mereka 
menambah-nambahkan (ajaran Islam) hingga seperti yang digambarkan di 
dalam hadits di atas. Na'udzu billahi min dzalik           
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Bab 3. Nubuat yang Belum Terjadi 

Terdiri Dari 28 Nubuat 

 

1. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Tanah Arab yang 
Kembali Menjadi Tanah Luas yang Ditumbuhi dengan 
Berbagai Macam Tanaman serta Banyaknya Sungai 

الَ تقُْوُم السَّاعةُ : قَالَ رُسْول اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عْن أَبِْي ُهرْيرةَ قَالَ
 حتَّى تُعْود أَْرُض الْعربِ ُمُرْوًجا وأَْنهاًرا

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya, dia berkata, 
"Muhammad bin Ash-Shabah telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, "Ismail yaitu Ibnu Zakaria telah menyampaikan kepada kami dari 
Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah ra., dia berkata, "Rasulullah saw 
bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi hingga tanah Arab kembali 
menjadi tanah luas yang ditumbuhi dengan berbagai macam tanaman dan 
banyaknya sungai yang mengalir.” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, Kitabuz 
Zakah 18 – Bab At-Targhib fish shadaqah qabla an laa yuwjada man 
yaqbiluha 2/701 (hadits no. 157) dengan lafadz hadits di atas di dalam 
sebuah hadits yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 2/370-
417 dengan lafadz hadits di atas dengan disertai tambahan.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak 4/477 
dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Hilyah Al-
Auliyaa 7/141 dan terdapat pula di dalam Tarikh Ashbahaan 1/275 
dengan lafadz hadits di atas. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih. Hadits ini diriwayatkan 
oleh Muslim di dalam Shahiih-nya. 
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Terbuktinya Nubuat 

Imam Al-Qurthubi berkata, "Hadits ini mengabarkan tentang adat 
bangsa Arab yang keluar dari kebiasaannya. Seperti mereka menghasilkan 
rumput, banyak sekali memiliki padang rumput, menggali sungai, 
menanam banyak pohon dan membangun rumah.335"  

Menurut saya (penulis), "Apa yang diberitakan Nabi saw nampaknya 
sudah mulai terlihat, di jazirah Arab. Negara yang dulu dianggap gersang, 
tidak ada tanaman, mulai menjadi produsen gandum. Padang pasir sedikit 
demi sedikit berubah menjadi taman-taman. Semoga kita dapat 
membuktikan kebenaran hadits ini dan melihat secara langsung bagaimana 
kondisi tanah Arab pada saat itu. 

2. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Munculnya 
Berbagai Fitnah Seperti Malam yang Amat Gelap 

تكُْونُ بْين يدْي : عْن أَنسِ ْبنِ ماِلك عْن رُسْولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم قَالَ
السَّاعِة ِفتٌن كَقَطْعِ اللَّْيلِ الُْمظِْلمِ ُيْصبُِح الرَُّجلُ ِفْيها ُمْؤِمًنا وُيْمِسى ُمْؤِمًنا 

 نُهْم بِعرضٍ ِمن الدُّْنياوُيْصبُِح كَاِفًرا يبِْيُع أَقْواٌم ِدْي

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, dia berkata, 
"Qutaibah telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Al-Laits bin 
Sa'ad telah menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib dari 
Sa'ad bin Sinan dari Anas bin Malik ra. dari Rasulullah saw, beliau 
bersabda, "Menjelang kiamat tiba akan terjadi berbagai macam fitnah, 
seperti malam yang amat gelap gulita. Seseorang yang di pagi harinya 
beriman, namun di sore harinya menjadi kafir. (Sebaliknya), di sore 
harinya beriman, namun di pagi harinya menjadi kafir.  Banyak orang yang 
menjual agamanya demi perhiasan dunia." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah saw melaluisejumlah orang 
sahabat, mereka adalah Anas bin Malik ra., Abu Hurairah ra., Abu 
Umamah ra., An-Nu'man bin Basyir ra. dan Jundab bin Sufyan ra. 

Adapun hadits yang melalui Anas bin Malik ra. diriwayatkan oleh 
Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabul Fitan 30 – Bab maa Jaa'a satakuunu 
fitanun kaqath'i Al-laili Al-Mudzlim 4/488 (hadits no. 2197) dengan 
lafadz hadits di atas. 

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh 
Muslim di dalam kitab Shahiih-nya, Kitabul Iman 51 – Bab Al-Hatstsi 'Alal 

                                                      
335 At-Tadzkirah fi ahwal Al-Mauta wa umuur al-akhirah hal. 723  
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Mubadarah bil 'Amaal qabla tadzahuril Fitan 1/110 (hadits no. 186) 
dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabul 
Fitan 30 – Bab maa Jaa'a satakuunu fitanun kaqath'i Al-laili Al-Mudzlim 
4/487 (hadits no. 2195) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 2/304 
– 372 – 390 – 523 dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Abu Umamah ra. diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah di dalam Sunan-nya, Kitabul Fitan 9 – Bab Maa yakuunu minal fitan 
2/1305 (hadits no. 3954) dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam muqaddimah 
kitab Sunan-nya 32 – Bab fil Fadhli Al-Ilmi wal 'Aalim 1/79 (hadits no. 
345) dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 
8/278 (Hadits no. 7910) dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Adapun hadits yang melalui An-Nu'man bin Basyir ra. diriwayatkan 
oleh Ibnul Mubarak di dalam Sunan-nya halaman 152 (hadits no. 248) 
dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Jundab bin Sufyan ra. diriwayatkan oleh 
Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 2/177 (hadits no. 1724) dengan 
lafadz hadits yang mirip di dalam sebuah hadits yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam 
Mushannaf-nya 15/121 (hadits no. 19277) dengan lafadz hadits yang 
berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Yahya bin Al-Husain Asy-Syajari di 
dalam Amaliihi 2/259 dengan lafadz hadits yang mirip di dalam sebuah 
hadits yang panjang. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih. Hadits ini diriwayatkan 
oleh Imam Muslim di dalam kitab Shahihnya. 

Terbuktinya Nubuat 

Imam Nawawi berkata, "Makna hadits ini adalah dorongan untuk 
segera melakukan amal shaleh sebelum muncul udzur atau kesibukan yang 
menghalanginya, seperti fitnah yang bertubi-tubi yang tak ubahnya dengan 
kegelapan malam yang amat sangat, malam yang tanpa bulan. Rasulullah 
saw menggambarkan salah satu contoh betapa dahsyatnya fitnah yang 
terjadi. Seseorang yang di sore hari beriman, namun di pagi harinya 
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menjadi kafir atau sebaliknya, perawi ragu. Karena dahsyatnya fitnah yang 
terjadi, dalam hari yang sama, manusia dapat berubah-ubah.336 

3. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Munculnya Imam 
Mahdi337 

الَ تذْهُب الدَّْنيا حتَّى : م قَالَ رُسْول اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّ: عْن عْبِد اِهللا قَالَ
 يْمِلك الْعرب رُجلٌ ِمْن أَْهلِ بْيِتْي ُيواِطئُ ِاْسُمُه ِاْسِمْي

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, dia berkata, 
"Ubaid bin Asbath bin Muhammad Al-Qursyi Al-Kufi telah menyampaikan 
kepada kami, dia berkata, "Ayahku telah menyampaikan kepada saya, dia 
berkata, "Sufyan Ats-Tsauri telah menyampaikan kepada kami dari 'Ashim 
bin Bahdalah dari Zir dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, 
'Dunia tidak akan lenyap hingga bangsa Arab memiliki seorang pria dari 
Ahli bait. Namanya persis seperti nama saya." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan-nya, Kitabul 
Mahdi 1 – Bab 4/473 (hadits no. 4382) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabul 
Fitan 52 – Bab Maa jaa'a fil Mahdi 4/505 (hadits no. 2230) dengan lafadz 
hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam 
Mushannaf 15/198 (hadits no. 19493) 

Derajat Hadits  

Dengan seluruh sanadnya, hadits ini dikategorikan sebagai hadits 
shahih. Hadits ini dikategorikan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. 

Terbuktinya Nubuat 

Hadits ini mengandung penjelasan tentang munculnya seorang pria 
dari kalangan keluarga Nabi saw (ahlu bait). Dia menggenggam dunia. Dia 
mengisi dunia dengan keadilan. Pria ini dikenal oleh Ahlus Sunnah wal 
Jamaah sebagai 'Al-Mahdi', sebagaimana dijelaskan di dalam hadits-hadits 

                                                      
336 Syarah Nawawi terhadap shahih Muslim 3/133 
337Sebagian orang yang memiliki ilmu baik di masa lalu hingga kini terpengaruh pada ketidakjelasan 

munculnya Imam Mahdi. Mereka menikam hadits-hadits yang membahas masalah ini. Sebagian yang 
lain berpendapat bahwa hadits-hadits tentang munculnya imam Mahdi ini harus ditakwil. Mereka 
berpendapat, "Kemunculan imam Mahdi merupakan pertanda dari kemenangan kebaikan atas 
kejahatan." Barangsiapa yang ingin mengetahui secara rinci tentang hal ini, maka silahkan 
membacanya tentang Akidah Ahlis Sunnah wal jama'ah tentang Imam Mahdi, bacalah kitab "Ar-Rad 
'ala Kadzabin bil Ahadits Ash-Shahihah Al-Waridah fil Mahdi, karya Syaikh Abdul Muhsin bin 
Hamad Al-Ibad 
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lainnya. Al-Mahdi akan muncul di akhir zaman ketika terjadi pertentangan 
dan terdapat berbagai kelompok di dalam diri umat Islam. Sehingga kendali 
dipegang oleh beliau. Beliau menyatukan umat Islam di bawah satu panji. 
Ketika beliau berkuasa dan memerintah, muncul Dajjal dan nabi Isa as. 
Banyak sekali hadits yang membahas tentang kemunculan Imam Mahdi, 
sifatnya dan kekuasaanya. Berikut ini saya sebutkan beberapa diantaranya, 

a. Dari Ali ra. diriwayatkan secara marfu', "Seandainya hari kiamat 
tinggal sehari, maka pasti Allah akan mengirim seorang pria dari kalangan 
keluargaku (Ahli Bait). Dia akan mengisi dunia dengan keadilan seperti 
dosa yang telah memenuhi dunia.338" 

b. Dari Ummu Salmah ra. diriwayatkan secara marfu', "Al-Mahdi dari 
garis keturunanku dari anak cucu Fatimah.339" 

c. Dari Ali ra. diriwayatkan secara marfu', "Al-Mahdi dari garis 
keturunan kami, Ahlul Bait. Allah menjadikan alam ini menjadi baik di 
suatu malam.340" 

d. Dari Abdullah bin Harits bin Juz'I Az-Zubaidi ra. diriwayatkan secara 
marfu', "Umat manusia berangkat dari daerah timur. Mereka mengikuti Al-
Mahdi, penguasanya.341"  

e. Dari Abu Sa'ad ra. diriwayatkan secara marfu', "Al-Mahdi berasal 
dari garis keturunanku. Keningnya luas, hidungnya mancung. Dia mengisi 
bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi pernah dipenuhi dengan dosa 
dan kedzaliman. Dia berkuasa selama 7 tahun.342" 

f. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra., dia berkata, "Kami khawatir setelah 
Nabi kami tiada, akan terjadi berbagai bid'ah. Oleh karena itu, kami 
bertanya pada Nabi SAW Beliau menjawab, "Di tengah-tengah umatku 
akan hadir Imam Mahdi yang akan hidup selama lima, tujuh atau 
sembilan. Dia berkata, "Kami bertanya, 'Lima, tujuh atau sembilan apa, Ya 
Rasulullah. Beliau menjawab, "tahun" Beliau bersabda, " Suatu ketika, 
seorang pria datang menghampiri Imam Mahdi dan berkata, "Wahai 
Mahdi, berilah saya, berilah saya. Dia berkata, "Imam Mahdi menuangkan 
ke baju pria itu, seberat yang dia mampu343." 

                                                      
338 HR Abu Dawud di dalam sunannya 4/474 (hadits no. 4283), HR Ahmad di dalam musnadnya 1/99 

dengan sanad yang hasan 
339 HR Abu Dawud di dalam sunannya 4/474 (hadits no. 4284) HR Ibnu Majah di dalam sunannya 

2/1368 (hadits no. 4086) 
340 HR Ibnu Majah di dalam sunannya 2/1367 (hadits no. 4085), HR Ahmad di dalam musnadnya 1/84 

dan Abu Ya'la di dalam musnadnya 1/259 (hadits no. 465) 
341 HR Ibnu Majah di dalam sunannya, 2/1368 (hadits no. 4088). Al-Busairi berkata, "Sanadnya lemah, 

karena kelemahan perawi Amru bin Jabir dan perawi Ibnu Luhai'ah (Misbah Az-Zujajah 3/265) 
342 HR Abu Dawud di dalam sunannya 4/475 (hadits no. 4285), HR Ahmad di dalam musnadnya 3/17. 

Di dalam Al-Mustadrak 4/557. Hakim (di dalam Al-Mustadrak) berkata, "Hadits ini shahih dengan 
syarat Muslim, namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadits ini. Adz-Dzahabi 
mengomentari hadits ini, "Imran merupakan perawi yang lemah (dhaif), Imam Muslim tidak 
mencantumkan nama Imran di dalam kitabnya.  

343 HR Tirmidzi, di dalam sunannya, 4/506 (hadits no. 2222). Imam Tirmidzi berkata, "Hadits ini 
dikategorikan hadits hasan. Hadits juga diriwayatkan Ibnu Majah di dalam sunannya 2/1366 (hadits 
no. 4083), HR Hakim di dalam Al-Mustadrak 4/558. Hakim berkata, "Sanad hadits ini shahih, hadits 
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g. Dari Ummu Salmah ra. diriwayatkan secara marfu', "Akan terjadi 
perbedaan pendapat (antara ahlu halli wal aqdi, lihat syarah) ketika 
khalifah wafat. Kemudian seorang pria salah seorang penduduk Madinah 
pergi keluar (karena tidak ingin menduduki jabatan sebagai khalifah baru 
atau takut fitnah yang terjadi, lihat syarah)  menuju Mekkah. Penduduk 
Mekkah menemuinya, memintanya untuk keluar dari rumah, padahal dia 
tidak menyukainya (lihat syarah). Kemudian mereka membai'at pria itu di 
antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Kemudian datang satu pasukan 
dari Syam untuk memerangi pria itu. Pasukan itu dirobohkan di padang 
pasir yang tandus, yang terletak di antara Mekkah dan Madinah. Ketika 
orang-orang shaleh  Syam dan sekelompok orang Irak mengetahui itu, 
mereka mendatangi pria itu dan membai'atnya di antara Hajar Aswad dan 
Makam Ibrahim. Kemudian muncul seorang pria dari Quraisy yang 
memiliki garis keturunan dari pihak ibu, Bani Kalb. Kemudian pria Quraisy 
itu mengirimkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang membai'at 
pria tadi. Namun ternyata orang-orang yang membai'at berhasil 
mengalahkan pasukan yang dikirim oleh pria Quraisy itu. Pasukan pria 
Quraisy itu merupakan pasukan anjing (mereka bergerak berdasarkan 
dorongan hawa nafsu anjing, lihat syarah). Merugilah orang-orang yang 
tidak menyaksikan rampasan perang (bani) Kalb. Kemudian pria itu 
membagikan harta itu. Dia menerapkan sunnah Nabi SAW Sehingga Islam 
dapat menjadi terhormat di bumi ini. Pria itu memerintah selama 7 tahun, 
kemudian wafat dan kaum muslimin menyalatkannya. (Dikatakan pria itu 
adalah imam Mahdi, lihat syarah)344." 

4. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Munculnya Panji-
panji yang Berwarna Hitam 

تْخُرُج ِمْن ُخراسانَ : ى اُهللا علَْيِه وسلَّمقَالَ رُسْول اِهللا صلَّ: عْن أَبِْي ُهرْيرةَ قَالَ
 راياٌت ُسْوٌد الَ يُردُّها شْيٌء حتَّى ُتْنصب بِإِْيِلياَء

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, dia berkata, 
"Qutaibah telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Rusydiin bin 
Sa'ad telah menyampaikan kepada kami dari Yunus dari Ibnu Syihab Az-
Zuhri dari Qabishah bin Dzu'aib dari Abu Hurairah ra., dia berkata, 
"Rasulullah saw bersabda, 'Dari Khurasan akan berangkat (satu pasukan) 
yang membawa panji-panji yang berwarna hitam. Di dalam pasukan itu 
terdapat Al-Mahdi. Kemudian panji itu ditanjapkan di Iylia (salah satu kota 
di Baitul Maqdis, Palestina)." 

                                                                                                                              
ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Adz-Dzahabi menyepakati pendapat Hakim 
ini. 

344 HR Abu Dawud di dalam sunannya 4/475 (hadits no. 4286), HR Ahmad di dalam musnadnya 
6/316, HR Ibnu Hibban di dalam shahihnya, sebagaimana terdapat di dalam Mawarid Adz-Dzam'an 
hal. 464 (hadits no. 1881), HR Thabrani di dalam Mu'jam Al-Ausath 2/90 (hadits no. 1175). Al-
Haitsami berkata, "Perawi hadits ini merupakan para perawi hadits shahih (majma' Az-Zawaid 
7/315)." 
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Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabul Fitan 
79 – Bab 4/531 (hadits no. 2269) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 2/365 
dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam Dalail An-
Nubuwwah 6/516 dengan lafadz hadits di atas. Hanya saja lafadz 
haditsnya ada sedikit perbedaan. Karena di dalam lafadz haditsnya, kata 
panji-panji hitam (raayaat suud) diletakkan di muka, sedangkan kata 
Khurasan diletakkan di bagian belakang. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits dha'if (lemah). Permasalahannya 
terletak pada perawi Rusydiin bin Sa'ad. Dia merupakan perawi yang lemah 
(dha'if) (kitab Adh-Dhu'afa Al-Kabir karya Al-Uqaili 2/66, Al-Majruuhiin 
karya Ibnu Hibban 1/303, Mizanul 'Itidal 2/49 dan kitab Taqriib At-
Tahdziib 1/251). 

Terbuktinya Nubuat 

Ibnu Katsir berkata, "Panji-panji hitam ini bukanlah yang dibawa oleh 
Abu Muslim Al-Khurasaan. Dia memberontak kepada khilafah Bani 
Ummayyah di tahun 132 H. Tetapi yang dimaksud adalah panji-panji 
hitam terakhir yang datang bersama Imam Mahdi. Nama Imam Mahdi itu 
adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alwi Al-Fatimi Al-Husni ra. Dia adalah 
orang yang diterima taubatnya, diberi taufik, diberi pemahaman dan 
petunjuk. Keadaan yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Beliau 
didukung oleh penduduk daerah Timur. Penduduk daerah Timur menolong 
beliau dan membantu menegakkan kekuasaannya. Sehingga panji-panji 
mereka yang juga berwarna hitam ikut berkibar menunjukkan 
kewibawaan. Karena panji Rasulullah saw juga berwarna hitam. Panji itu 
biasa disebut Al-'Uqaab.345" 

5. Nubuat Rasulullah Saw Mengenai Bumi Yang 
Mengeluarkan Kekayaan Yang Dikandungnya 

ُهْىبِ أَْنع ْيرالَ قَالَ قَةَر اِهللالُْوُسر ى اُهللالَّ صِهْيلَ عو لَّسم:ذَالَفْ أَُضْر اَألُءىِق ت 
ا ذَى ه ِف:لُْوقُي فَلُاِت القَُءْيجِي فَِةضَِّفالْو بِه الذَّن ِماِنوطُْس اُألالَثَْما أَهِدبِكَ

                                                      
345 An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 1/55-56 
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 ُقارِ السَُّءْيجِيو، ىِمْح رُتْعطَا قَذَى ه ِف:لُْوقُي فَُعاِط القَىُءجِيو . ُتلْتقَ
 ائًْي شُهْن ِمنَْوذُُخأْ يالَ فَُهنْوُعْد يمَّ ثُ:ْيِد يْتعِطا قُذَى ه ِف:لُْوقُيفَ

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Washil bin Abdul 'Ala, Abu Kuraib dan Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'I 
(lafadz milik Washil) telah menyampaikan kepada kami, mereka berkata, 
"Muhammad bin Fudhail telah menyampaikan kepada kami dari ayahnya 
dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ra., dia berkata, "Rasulullah saw 
bersabda, 'Bumi melemparkan isi perutnya, diantaranya emas dan perak. 
Seorang pembunuh datang dan berkata, "Demi ini, saya telah melakukan 
pembunuhan." Kemudian seseorang datang dan berkata, "Demi ini semua, 
saya telah memutuskan hubungan silaturrahmi." Kemudian seorang 
pencuri datang adan berkata, "Demi ini, tangan saya dipotong. Kemudian 
mereka meninggalkan itu semua dan tidak mengambil sedikitpun."  

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, Kitabuz 
Zakah 18 – Bab At-Targhiib fish Shadaqah qabla an laa yujada man 
yaqbiluha 2/701 (hadits no. 1013) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabul 
Fitan 26 – Bab 4/493 (hadits no. 2208) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shahiih-nya 
sebagaimana terdapat di dalam Al-Ihsaan 8/246 (hadits no. 6662) dengan 
lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baghawi di dalam Syarh As-Sunnah 
15/35 (hadits no. 4241) dengan lafadz hadits di atas. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih. Hadits ini diriwayatkan 
oleh Imam Muslim di dalam kitab Shahiih-nya.  

Terbuktinya Nubuat 

Saya sama sekali tidak menemukan pendapat –baik dari kalangan 
ulama atau ahli hadits- tentang batas waktu Nubuatini. Barangkali terjadi, 
ketika harta di masa Imam Mahdi sedang berlimpah atau ketika sungai 
Eufrat terbelah menjadi sebuah gunung emas (ini terjadi setelah berlalunya 
masa Imam Mahdi.) Wallahu 'alam 
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6. Nubuat Nabi SAW Terbelahnya Sungai Eufrat oleh 
Gunung dari Emas 

ُهْىبِ أَْنع ْيرنَّ أَةَراِهللالَْوُس ر ى اُهللالَّ صِهْيلَ عو لَّسالَ: الَ قَم السَُّمْوقُ ت ةُاع ى تَّح
ُسْحيفُ الْراُترْن عج ذَْن ِملٍب فَ بٍهقْياُس النَّلُِتتقْ فُيِهْيلَ عائَ ِملِّ كُْن ِملُتْس ِتةةٌع 
نَْوُعْسِتو ولُّ كَلُْوقُيلَ: ْمُهْن ِملٍُج رأَنُْوكُى أَلِّع ْوُجْنى أَِذا الَّن 

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Shahiih-nya, dia 
berkata, "Qutaibah bin Sa'id telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Ya'kub yakni Ibnu Abdurrahman Al-Qariy telah menyampaikan kepada 
kami dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw 
bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi hingga sungai Eufrat terbelah 
oleh gunung yang terbuat dari emas. Di atas gunung itu, orang-orang 
saling berperang. Setiap seratus orang, terbunuh 99 orang. Setiap orang 
berkata, 'Semoga sayalah yang selamat.'" 

Takhrij Hadits 

Hadits ini juga diriwayatkan melalui dua orang sahabat, mereka adalah 
Abu Hurairah ra. dan Ubay bin Ka'ab ra. 

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh 
Bukhari di dalam Shahiih-nya 92 – Kitabul Fitan 24 – Bab Khuruj An-Naar 
13/78 (hadits no. 7119) diriwayatkan secara ringkas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, Kitabul 
Fitan wa Asyraath As-Sa'ah 8 – Bab laa taquumu As-Sa'ah hatta yahsuru Al-
Furat 'an jabalin min dzahabin 4/2219 (hadits no. 2894) dengan lafadz 
hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan-nya, 
Kitabul Malahim 13 – Bab fii hasril Furaat 'an Kanzin 4/493 (hadits no. 
4313) diriwayatkan dengan ringkas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam sunnannya, Kitab 
siffatul Jannah 26 Bab 4/698 (hadits no. 2569-2570) diriwayatkan dengan 
ringkas. 

Adapun hadits yang melalui Ubay bin Ka'ab ra. diriwayatkan oleh 
Muslim di dalam Shahiih-nya, Kitabul Fitan wa Asyraath As-Sa'ah 8 – Bab 
laa taquumu As-Sa'ah hatta yahsuru Al-Furat 'an jabalin min dzahabin 
4/2220 (hadits no. 2895) dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di Musnad-nya 5/139-140, 
dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Tarikh Al-Kabir 
1/388 dan 8/451 diriwayatkan secara ringkas. 
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Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih. Hadits ini diriwayatkan 
oleh Asy-Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Seorang ahli hadits dari India, Syaikh Muhammad Zakaria Al-
Kandahlawi berkata, "Yang digambarkan di dalam hadits di atas, akan 
terjadi ketika Imam Mahdi muncul." 

7.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Tanda-tanda yang 
Muncul Menjelang Hari Kiamat 

لَاطَّ: الَ قَيِّارِفَِغ الِْدْيِس أَنِ ْبةَفَْيذَ ُحْنعىُّبِ النَّعى اُهللالَّ صِهْيلَ عو لَّسم ْيلَعا ن
وُنْحنن الَقَ فَُراكَذَت :ماْوالُ قَ؟نَْوُراكَذَا ت:السَُّركُذْ ن نَّ إِ:الَقَ. ةَاعْنا لَهْوقُ تم 
تَّحى تلَْب قَنَْورهْشا عرآي كَذَفَ. اتالدُّر انَخالَجَّالدَّ وْولُ وطُةَابَّالدَّ وع 
 ةَثَالَثَ وجْوُجأْم وجْوُجأْي وميْر منِى اْبسْي ِعلَْوُزُنو اهبِرِْغ مْن ِمسِْمالشَّ
 ُرآِخ وبِرع الِْةرْيزِج بٌِفْسخ وبِرِْغمالْ بٌِفْسخ وقِرِْشمالْبِ ٌفْس خفْوُسُخ
 ْمِهرِشْحى ملَ إِاسالنَّ ُدُرطْ تنِمي الْن ِمُجُرْخ تاٌر نكِلذَ

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb, Ishaq  bin Ibrahim dan Abu Umar Al-
Makki (lafadz milik Zuhair) telah menyampaikan kepada kami, "Ishaq 
berkata – dua perawi lainnya, berkata, "Sufyan bin Uyaynah telah 
menyampaikan kepada kami dari Furat Al-Fazaz dari Abu Ath-Thufail dari 
Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari ra., dia berkata, "Nabi saw menghampiri 
kami. Pada saat itu kami sedang membahas tentang sesuatu." Beliau 
bertanya, 'Apa yang kalian bicarakan?'" Mereka menjawab, "Kami sedang 
membahas tentang hari kiamat." Beliau berkata, "Hari kiamat tidak akan 
terjadi hingga kalian sebelumnya melihat sepuluh tanda. Kemudian beliau 
menyebutkan adanya asap/kabut, Dajjal, Ad-Daabah (binatang), matahari 
terbit dari barat, munculnya nabi Isa bin Maryam as., Ya’juj dan Ma’juj 
serta munculnya 3 gerhana, gerhana di daerah timur, gerhana di daerah 
barat dan gerhana di jazirah Arab dan yang terakhir adalah peperangan 
yang muncul di Yaman. Manusia digiring ke tempat dibangkitkannya.” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, Kitabul 
Fitan wa Asyraath As-Sa’ah 13 - Bab fil Aayaat allati takuunu qablas sa’ah 
4/2225 (hadits no. 2901) dengan lafadz yang di atas. 
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Hadits diriwayatkan juga oleh Abu Dawud di dalam Sunan-nya, Kitabul 
Malahim 12 - Bab Amaarat As-Sa’ah 4/491 (hadits no. 4311) dengan 
lafadz yang mirip. 

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabul 
Fitan 21 -Bab Maa jaa’a fil khusuf 4/477 (Hadits no. 2183) dengan lafadz 
yang mirip. Hanya saja tidak dicantumkan lafadz, ‘Ad-Dukhan (kabut), Ad-
Dajjal (Dajjal), Nuzuul ‘Isa ‘alaihi ash-shalatu was salaam (munculnya nabi 
Isa as). 

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya, 
Kitabul Fitan 25 - Bab Asyraath As-Sa’ah 2/1341 (Hadits no. 4041) 
diriwayatkan dengan ringkas. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih. Hadits ini diriwayatkan 
oleh Muslim di dalam Shahiih-nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Hadits ini mengandung tanda-tanda kiamat besar. Setiap tanda-tanda 
kiamat di atas, dibahas di dalam hadits-hadits yang berbeda dan terpisah. 
Demikian pula terbukti dan munculnya tanda-tanda ini datang secara 
terpisah. Seandainya kita membahas tanda-tanda kiamat ini dengan 
sederhana serta secara terinci, maka niscaya akan menjadi sebuah buku 
sendiri. Karena tanda-tanda kiamat ini berkaitan dengan NubuatNabi SAW 
Namun ketika saya menemukan hadits Muslim yang diriwayatkan melalui 
sahabat Hudzaifah ra. ini, saya jadikan hadits ini sebagai dasar pembahasan 
topik ini. Karena hadits ini merangkum seluruh tanda-tanda kiamat besar 
atau setidaknya sebagian besar tanda-tandanya. Selanjutnya berikut ini, 
saya sebutkan setiap tanda-tanda yang terdapat di dalam hadits-hadits yang 
terpisah. Selain itu, juga terdapat pendapat-pendapat ulama yang 
menjelaskannya. 

A DUKHAN (ASAP) 

Dari Abu Malik Al-Asy'ari ra., dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, 
'Rabb kalian memperingatkan kalian dengan tiga hal. Asap yang 
menyebabkan orang yang beriman menjadi flu dan menyebabkan tubuh 
orang kafir membengkak hingga keluar (darah) dari telinganya. Yang 
kedua Ad-Daabah (binatang atau binatang tunggangan) dan yang ketiga 
adalah Dajjal.346" 

Imam Nawawi berkata, "Hadits ini (hadits yang diriwayatkan melalui 
Hudzaifah ra.) menguatkan pendapat orang yang mengatakan, "Ad-
Dukhan (asap) tidak datang sebentar lagi. Asap akan datang menjelang 
datangnya hari kiamat. " Ibnu Mas'ud berkata, "Asap ini merupakan sebuah 

                                                      
346 Hadits ini diriwayatkan Thabari di dalam tafsirnya 25/114. Hafidz berkata, "Sanad hadits ini dhaif 

(lemah) (Fathul Bari 8/573) 
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ungkapan tentang keadaan suku Quraisy. Pada saat itu, mereka dalam 
keadaan paceklik, kekurangan hujan. Sehingga mereka melihat sekelompok 
asap yang terdapat diantara diri mereka dan langit. Dari keterangan ini, 
pengertian tentang asap menjadi dua, untuk menghimpun Atsar-atsar di 
atas."347  

B. DAJJAL 

 B 1. Dari Hudzaifah ra. dari Nabi saw, beliau bersabda tentang Dajjal, 
"Di tangan Dajjal terdapat air dan api. Apinya seperti air dingin dan airnya 
seperti api."348 

 B 2. Dari Anas ra. diriwayatkan secara marfu', "Tidaklah seorang nabi 
diutus melainkan dia memberi peringatan kepada kaumnya agar berhati-
hati kepada makhluk bermata satu dan juga pendusta. Ketahuilah bahwa 
dia bermata satu. Sedangkan Rabb kalian tidak memiliki cacat. Diantara 
kedua makhluk itu tertulis kata kafir.349" 

B 3. Dari Abu Bakar Ash-Shiddieq ra. diriwayatkan secara marfu', 
"Dajjal muncul dari bumi belahan timur. Ada yang mengatakan berasal 
dari Khurasan. Dajjal ini diikuti oleh sekelompok orang yang mukanya 
seperti perisai yang digunakan untuk berperang."350 

B 4. Dari Anas ra. diriwayatkan secara marfu', "Dajjal diikuti oleh 
Yahudi Asbahan sebanyak 70 ribu orang yang mengenakan pakaian 
berjahit yang berat.351" 

B 5. Dari Anas ra. diriwayatkan secara marfu', "Dajjal datang (ke bumi) 
hingga dia sampai di Madinah. Kemudian Madinah diguncang gempa 
sebanyak 3 kali. Semua orang kafir dan munafik datang 
menghampirinya.352" 

B 6. Dari Anas ra. diriwayatkan secara marfu', "Madinah didatangi oleh 
Dajjal. Namun, dia melihat para malaikat menjaga kota Madinah. Sehingga 
Dajjal tidak berani mendekati Madinah, penyakit pes juga tidak akan dapat 
masuk ke Madinah, insya Allah.353" 

B 7. Dari Abu Sa'id ra. diriwayatkan secara marfu', "Dajjal datang, dia 
dilarang untuk masuk jalan menuju Madinah. Oleh karenanya, Dajjal 
mengunjungi daerah bergaram, yang hampir-hampir tidak ada tumbuh-
tumbuhan. Daerah ini merupakan daerah tetangga dekat dengan kota 
Madinah. Pada saat itu, seorang pria keluar menemui Dajjal. Pria itu 

                                                      
347 Syarah Nawawi terhadap shahih Muslim 
348 HR Bukhari di dalam shahihnya 13/91 (hadits no. 7130), HR Muslim di dalam shahihnya 4/2249 

(hadits no. 2934) 
349 HR Bukhari di dalam shahihnya 13/91 (hadits no. 7130), HR Muslim di dalam shahihnya 4/2248 

(hadits no. 2933) 
350 HR Tirmidzi di dalam sunannya 4/509 (hadits no. 2237). Imam Tirmidzi berkata, "Hadits ini 

dikategorikan sebagai hadits hasan gharib. HR Ibnu Majah di dalam sunannya 2/1335 (hadits no. 
4072) 

351 HR Muslim di dalam shahihnya 4/2266 (hadits no.2944) 
352 HR Bukhari di dalam shahihnya 13/90 (Hadits no. 7124) 
353 HR Bukhari di dalam shahihnya 13/101 (hadits no. 7134) 
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merupakan orang terbaik atau termasuk orang pilihan.” Dia berkata, "Saya 
tahu anda adalah Dajjal yang telah diberitakan Rasulullah di dalam sebuah 
haditsnya." Dajjal berkata, "Bagaimana menurut kalian, jika saya 
membunuh pria ini, kemudian saya menghidupkannya kembali. Bagaimana 
apa yang akan kalian katakan?" Mereka menjawab, "Tidak."  Maka Dajjal 
itu membunuhnya, kemudian menghidupkannya. Namun pria itu tidak 
mati dan berkata, "Demi Allah, Saya hari ini mempunyai bukti yang lebih 
kuat dari buktimu. (Mendengar ini) Dajjal ingin membunuhnya, namun 
dia tidak mampu.354" 

B 8. Dari Majma' bin Jariyyah Al-Anshari ra. diriwayatkan secara 
marfu', "Ibnu Maryam (nabi Isa) membunuh Dajjal di pintu Luddi/ Bab 
Luddi.355" 

B 9. Dari Abu Darda ra. diriwayatkan secara marfu', "Barangsiapa yang 
hapal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia dilindungi dari 
Dajjal.356" 

Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Qadhi Iyyadh berkata, 'Di dalam hadits-
hadits di atas terdapat hujjah/bukti yang kuat bagi Ahlus Sunnah tentang 
adanya Dajjal. Dajjal adalah makhluk tertentu. Kehadirannya sebagai ujian 
dari Allah. Allah memberikan beberapa kelebihan padanya terhadap segala 
sesuatu. Seperti menghidupkan orang mati yang telah dibunuhnya, 
memberi kesuburan, membuat sungai-sungai, surga dan neraka. 
Memberikan para pengikutnya harta kekayaan yang banyak. Dia 
memerintahkan langit, maka langit menurunkan hujan. Dia 
memerintahkan bumi, maka bumi dapat menumbuhkan tanaman. Semua 
ini terjadi dengan kehendak Allah. Kemudian Allah membuatnya menjadi 
tidak berdaya. Dia tidak mampu untuk membunuh pria itu dan yang 
lainnya. Sehingga perkaranya menjadi batil. Dia dibunuh oleh Isa bin 
Maryam. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat Khawarij, Mu'tazilah 
dan Al-Jamhiyyah. Mereka semuanya mengingkari adanya Dajjal serta 
menolak  hadits-hadits shahih itu. Beberapa kelompok mereka diantaranya 
kelompok Al-Jaba'I berpendapat bahwa Dajjal memang ada, namun segala 
kelebihan (hal-hal yang luar biasa) yang dimiliki Dajjlal hanyalah khayalan 
yang tidak ada hakekatnya. Itulah dasar dari pendapat mereka. Jika tidak 
ada hakekatnya, maka itu berarti tidak mengimani mukjizat para nabi. 
Inilah kesalahan mereka. Karena Nubuattidak diakui, maka hal-hal yang 
luar biasa yang menunjukkan kenabian, hanya dikatakan sebagai 
kekuasaan Allah. Keadaan yang mereka ingkari, karena kelemahan dan 
kekurangannya. Sehingga mereka hanya dapat membodohi orang-orang 
awam semata. (Sehingga banyak orang yang setuju dengan pendapat 
mereka). Setuju, karena dalam keadaan susah, fakir. Setuju, karena mereka 
takut ada orang yang menyakiti dan berbuat buruk padanya. Waktu 

                                                      
354 HR Bukhari di dalam shahihnya 13/101 (hadits no. 7132) 
355 HR Tirmidzi di dalam sunannya 4/515 (hadits no. 2244). Tirmidzi berpendapat, "Hadits ini 

dikategorikan sebagai hadits hasan shahih 
356 HR Muslim di dalam shahihnya 1/555 (hadits no. 809) 
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berjalan dengan cepat, pendapat ini tidak bertahan lama. Kelemahan 
pendapat ini mulai diperhatikan. Sehingga orang yang mempercayai pada 
keadaan ini, maka mereka tidak mengingkari kemukjizatan para nabi. Oleh 
karena itu, dikatakan padanya, "Yang menghidupkannya setelah 
membunuhnya hanya dapat menambah ilmumu.357" 

C. AD-DAABAH (BINATANG) 

C 1. Dari Abu Hurairah ra., diriwayatkan secara marfu', "Binatang 
muncul. Pada dirinya terdapat stempel nabi Sulaiman dan tongkat nabi 
Musa. Wajah orang-orang yang beriman menjadi berubah warna 
(bersinar), sedangkan hidung orang kafir distempel. Sehingga penduduk 
Al-Khuwan berkumpul dan berkata, "Ini wahai orang yang beriman. Ada 
pula yang mengatakan, "Ini, ini." Ada yang mengatakan, "Ini orang yang 
kafir dan ini orang yang beriman.358" 

C 2. Dari Buraidah ra., dia berkata, "Rasulullah mengajakku pergi ke 
suatu tempat daerah Badui, dekat dengan Mekkah. Tanah disana kering. Di 
sekitarnya terdapat pasir. Rasulullah saw bersabda, "Binatang itu akan 
keluar dari tempat ini. Jari telunjuk dan ibu jari binatang itu lemah dan 
lunak.359" 

C 3. Dari Hudzaifah bin Usaid ra., dia berkata, "Rasulullah menyebut 
kata Ad-Daabah (binatang) dan beliau bersabda, 'Binatang itu muncul 3 
kali di saat menjelang kiamat. Binatang itu muncul di pedalaman daerah 
Badui. Namanya tidak pernah disebut telah memasuki desa itu (yaitu 
Mekkah). Kemudian dia menghilang dalam waktu yang cukup lama. 
Setelah itu, binatang tersebut muncul untuk yang kedua kalinya. Namanya 
disebut-sebut penduduk Badui bahwa binatang itu telah masuk ke sebuah 
desa, yaitu Mekkah.” Rasulullah saw bersabda, "Ketika orang-orang berada 
di masjidil Haram, masjid yang paling baik, agung dan mulia, binatang itu 
dihalau dan melenguh (bersuara) ketika berada di antara Hajar Aswad dan 
Maqam Ibrahim. Dia mengibaskan tanah dari kepalanya, sehingga orang-
orang berterbangan ke segala penjuru arah. Hanya orang-orang yang 
beriman saja yang tetap pada posisinya. Mereka menyadari bahwa mereka 
tidak dapat melawan Allah. Binatang itu muncul di hadapan mereka. 
Wajah mereka terkejut. Sehingga binatang itu telah membuat mereka 
bersinar seperti bintang yang cemerlang. Selanjutnya binatang itu menetap 
di bumi. Orang yang mencarinya tidak akan menemukannya. Orang yang 
melarikan diri tidak akan selamat darinya. (Keadaan ini) membuat 
seseorang memohohon perlindungan dari kejahatan binatang itu, dengan 
cara menunaikan shalat. Namun ternyata, binatang itu datang dari 
belakangnya dan berkata, "Wahai fulan, wahai fulan, sekarang engkau 
menunaikan shalat, kemudian shalat diterima. Kemudian binatang itu 

                                                      
357 Fathul Baru 13/105 
358 HR Tirmidzi di dalam sunannya 5/340 (Hadits no. 3187). Tirmidzi berkata, "Hadits ini 

dikategorikan sebagai hadits hasan gharib. HR Ibnu Majah di dalam sunannya 2/1351 (Hadits no. 
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359 HR Ibnu Majah di dalam sunannya 2/1352 (hadits no. 4067). Al-Busiri berpendapat, "Sanadnya 
lemah. HR Ahmad di dalam musnadnya 5/357 
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menyebut nama orang itu secara langsung. Kemudian orang itu berangkat 
dan bermuamalah dengan orang-orang yang lain. Mereka tinggal di 
Amshar. Orang yang beriman mengetahui orang yang kafir, hingga orang 
yang beriman itu berkata, "Wahai kafir, tunaikanlah hakku. Orang kafir 
juga berkata, "Wahai orang beriman tunaikanlah hakku.” 

D. MATAHARI TERBIT DARI BARAT 

D 1. Dari Abu Hurairah ra. diriwayatkan secara marfu', "Hari kiamat 
tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari barat. Jika matahari terbit 
dari barat, semua umat manusia beriman. Pada saat itu, keimanan tidak lagi 
berguna. Mengapa engkau tidak beriman sebelumnya atau mengapa 
engkau tidak berbuat baik karena keimananmu.360" 

D 2. Dari Abdullah bin Amru ra. diriwayatkan secara marfu', "Tanda 
(hari datangnya kiamat) yang pertama kali adalah matahari terbit dari 
barat. Binatang itu muncul di waktu Dhuha. Salah satunya mendahului 
yang lain. Sedangkan yang satunya menyusul tidak lama kemudian.361" 

Al-Hafidz berkata, "Qadhi 'Iyyadh berkata, 'Makna hadits ini adalah 
taubat dalam bentuk apapun juga tidak akan ada gunanya, bila dilakukan 
setelah matahari terbit (dari barat). Bahkan catatan seluruh amal perbuatan 
manusia telah usai pada saat itu juga. Hikmah dari ini adalah bahwa 
permulaan datangnya hari kiamat dimulai dari perubahan dunia 'atas'. 
Sehingga jika semua ini disaksikan, kemudian beriman dan keimanan 
terhadap yang ghaib meningkat, maka keadaan ini seperti keimanan di saat 
sakaratul maut, tidak ada gunanya lagi. Menyaksikan matahari terbit dari 
barat misalnya.362" 

E. MUNCULNYA NABI ISA AS 

E 1. Dari Abu Hurairah ra., diriwayatkan secara marfu', "Demi yang 
jiwaku berada di tangan-Nya, sebentar lagi (Isa) Ibnu Maryam akan datang 
di tengah-tengah kalian, memerintah dengan adil, menghancurkan salib, 
membunuh babi, menerapkan jizyah dan harta berlimpah, sehingga setiap 
orang dapat menerimanya.363" 

E 2. Dari Abu Hurairah ra., diriwayatkan secara marfu', "Bagaimana 
jika Ibnu Maryam muncul di tengah-tengah kalian dan imam kalian 
berasal dari kalian?364" 

E 3. Dari Aus bin Abi Aus ra. diriwayatkan secara marfu', "Nabi Isa bin 
Maryam as muncul di Menara Putih, sebelah timur Dimasyq 
(Damaskus).365" 

                                                      
360 HR Bukhari di dalam shahihnya 8/297 (hadits no. 4636). HR Muslim di dalam shahihnya 1/137 

(hadits no. 157) 
361 HR Muslim di dalam shahihnya 4/2360 (hadits no. 2941). HR Abu Dawud 4/490 (hadits no. 4310) 
362 Fathul Bari 11/353-354 
363 HR Bukhari di dalam shahihnya 4/414 (hadits no. 2222). HR Muslim di dalam shahihnya 7/135 

(hadits no. 155) 
364 HR Bukhari di dalam shahihnya 6/491 (hadits no. 3449). HR Muslim di dalam shahihnya 1/136 
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E 4. Dari Abu Hurairah ra. diriwayatkan secara marfu', "Demi yang 
jiwaku berada di tangannya, nabi Isa nanti akan memasang niat dan 
mengucapkan talbiyyah di Fajji Ar-Rauhaa'I untuk menunaikan hajji dan 
umrah atau atau menunaikan keduanya.366" 

Al-Hafidz berkata, "Hikmah munculnya nabi Isa (untuk yang kedua 
kalinya, padahal para nabi yang lain tidak mengalaminya), adalah 
bantahan terhadap persangkaan  orang Yahudi. Mereka berkeyakinan 
bahwa merekalah yang membunuh nabi Isa. Kemudian Allah menjelaskan 
kedustaan mereka. Yang mewafatkannya adalah Allah. Selain itu, 
kemunculan nabi Isa menjelang hari wafatnya beliau. Agar nabi Isa dapat 
dimakamkan di dalam bumi. Karena tidak ada satu makhluk yang 
diciptakan berasal dari tanah wafat di luar bumi.367" 

F. YA'JUJ DAN MA'JUJ 

F 1. Dari Abu Hurairah ra diriwayatkan secara ma'ruf, "Setiap hari, 
Ya'juj dan Ma'juj menggali untuk membuat benteng. Jika mereka melihat 
matahari bersinar, maka orang yang memimpin mereka bekerja berkata, 
"Pulanglah, besok kalian kembali lagi kesini, untuk meneruskan pekerjaan. 
(Keesokkan harinya) mereka kembali bekerja, bekerja lebih keras dari 
sebelumnya, hingga waktu yang telah ditentukan untuk mereka. Allah 
hendak membangkitkan mereka di hadapan umat manusia dalam keadaan 
menggali. Ketika mereka melihat matahari bersinar, maka orang yang 
memimpin mereka bekerja berkata, ""Pulanglah, besok kalian kembali lagi 
kesini, untuk meneruskan pekerjaan, insya Allah. Kemudian mereka 
mengucapkan kata insya Allah. (Keesokkan harinya) mereka kembali dan 
benteng itu terlihat seperti bangunan tinggi ketika mereka tinggalkan 
kemarin. Kemudian mereka kembali bekerja. Mereka menyerang orang-
orang. Sehingga orang-orang itu mencari air dan berlindung pada 
benteng-benteng mereka. Mereka melemparkan panah ke langit dan 
kembali lagi menyerang menuju musuh, sehingga darah bermuncratan. 
Mereka berkata, "Penduduk bumi telah memaksa kami, padahal ketinggian 
kami berada di langit. Oleh karenanya Allah swt mengirimkan ulat kepada 
mereka dan membunuhnya.” Rasulullah saw bersabda, "Demi yang jiwaku 
berada di dalam kekuasaan-Nya. Binatang-binatang yang ada di bumi akan 
mengucapkan terima kasih, karena daging dan orang yang berperang.368"  

                                                                                                                              
365 HR Bukhari di dalam Tarikh Al-Kabir 7/234. HR Thabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir 1/217 (hadits 

no. 590). Al-Haitsami berpendapat, "Para perawi sanad hadits ini dapat dipercaya (tsiqaat) (Majma' 
Az-Zawaid) 

 
366 HR Muslim di dalam shahihnya 2/915 (Hadits no. 1252) dan HR Ahmad di dalam musnadnya 

2/513 
367 Fathul Bari 6/493 
368 HR Tirmidzi di dalam sunannya 5/313, dia berkata, "Hadits ini dikategorikan sebagai hadits hasan 

gharib." HR Ahmad di dalam musnadnya 2/510 
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F 2. Dari An-Nawwas bin Sam'an ra. diriwayatkan secara marfu', "Kaum 
muslimin membakar busur, panah dan perisai Ya'juj dan Ma'juj selama 7 
tahun.369"    

G. TIGA JENIS GERHANA 

1. Gerhana di daerah timur 

2. Gerhana di daerah barat 

3. Gerhana di jazirah barat 

Al-'Adziim Abadi berkata, "Ibnul Malik berkata, 'Telah ditemukan 
gerhana di berbagai tempat. Namun yang dimaksud dengan 3 jenis gerhana 
melebihi dari yang pernah terjadi. Sepertinya gerhana itu akan terjadi di 
tempat yang besar.370" 

H. API ATAU FITNAH MUNCUL DARI YAMAN 

H 1. Dari Abu Hurairah ra. diriwayatkan secara marfu', "Manusia 
dibangkitkan di atas 3 jalan dalam keadaan harap dan cemas. Dua orang di 
atas unta, 3 orang di atas unta, 4 orang di atas unta dan 10 orang di atas 
unta. Sedangkan sisanya dibangkitkan dengan api. Api itu akan berkata, 
sebagai mereka dulu berkata. Api itu akan tinggal bersama mereka, 
sebagaimana mereka dulu tinggal. Api itu akan menemani pagi mereka, 
sebagaimana mereka dulu pernah lakukan. Api itu juga akan menemani 
sore mereka, sebagaimana mereka dulu pernah lakukan.371" 

H 2. Dari Ibnu Umar ra. diriwayatkan secara marfu', "Api/fitnah akan 
muncul dari Hadramaut atau dari arah Hadramaut, sebelum hari kiamat, 
manusia dibangkit. Mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah apa 
yang engkau perintahkan kepada kami (jika menemukan keadaan itu)." 
Beliau menjawab, "Kalian harus tetap berada Syam.372" 

Sampai di sini pembahasan tentang 10 tanda-tanda yang terjadi 
menjelang hari kiamat telah selesai dibahas. 

Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Ath-Thibi berkata, 'Tanda-tanda datangnya 
hari kiamat -baik ketika menjelang datangnya hari kiamat atau ketika 
terjadinya- maka yang pertama kali muncul adalah Dajjal, nabi Isa, Ya'juj 
dan Ma'juj serta gerhana. Untuk yang berikutnya, munculnya asap 
(dukhan), matahari terbit dari barat, munculnya binatang serta munculnya 
api yang membangkitkan manusia. 

Al-Hafidz berkata, "Pendapat yang kuat diantara tanda-tanda yang ada 
adalah munculnya Dajjal sebagai salah satu tanda terbesar yang pertama 
datangnya hari kiamat, dengan perubahan secara umum di sebagian besar 
bumi. Hal ini akan berakhir dengan wafatnya Isa bin Maryam. Selanjutnya 

                                                      
369 HR Ibnu Majah di dalam sunannya 2/1359 (Hadits no. 4076) 
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matahari terbit. Tanda ini merupakan salah satu tanda terbesar yang 
pertama datangnya hari kiamat, dengan adanya perubahan keadaan dunia 
atas. Hal ini akan berakhir pada saat datangnya hari kiamat. Barangkali 
pada saat itulah binatang itu muncul, yaitu pada saat matahari terbit dari 
barat.373"  

8. Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Kaum Muslimin 
yang Membunuh Yahudi 

 ِهْيلَ عى اُهللالَّ ص اِهللالَْوُس رُتْعِمس: الَا قَمُهْن ع اُهللايِضر رم ُعنِ ْب اِهللادْب عنَّأَ
ولَّسمالْْمكُلُاِتقَُت: لُْوقُ ي فَُدْوُهي تنَْوطُلَّسمَّ ثُْمهِْيلَ عالْلُْوقُ ي حُرج :ُمِلْسا ُميا ذَ ه
يٌِّدْوُهيو ُهلُْتاقْ فَْياِئر 

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Al-Hakam bin Nafi' telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dia berkata, Salim 
bin Abdullah telah mengabarkan kepada saya bahwa Abdullah bin Umar 
ra. berkata, "Saya mendengar Rasulullah bersabda, "Orang Yahudi saling 
berperang dengan kalian, hingga akhirnya kalian berkuasa atas mereka, 
sampai-sampai batu memanggil, 'Wahai muslim, ada orang Yahudi 
sembunyi di balik diriku, bunuhlah dia." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Rasulullah melalui dua orang sahabat, 
mereka adalah Abdullah bin Umar ra. dan Abu Hurairah ra. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh 
Bukhari di dalam Shahiih-nya 56 – Kitabul Jihad 94 – bab Qitaalul Yahud 
6/103 (Hadits no. 2925) dengan lafadz hadits yang mirip. Selain itu, 61 – 
Kitabul Manaqib 25 – bab 'alaamat An-Nubuwwah fil Islam 6/605 (3593) 
dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, Kitabul 
Fitan wa Asyraath As-Sa'ah 18 – bab laa taquumu As-Sa'ah hatta yamurra 
Ar-Rajulu bi Qabri Ar-Rajuli fayatamanna an yakuuna Makan Al-Mayyit 
minal bala'I 4/2239 (Hadits no. 2921) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabul 
Fitan 56 – bab Maa jaa'a fii 'alaamatid Dajjal 4/508 (Hadits no. 
2236)dengan lafadz hadits di atas. 
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 2/131-
135-149 dengan lafadz hadits di atas. Selain itu, 2/122 dengan lafadz 
hadits yang mirip. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih. Hadits ini diriwayatkan 
oleh Asy-Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Peristiwa membunuh orang Yahudi yang 
digambarkan hadits di atas terjadi, jika Dajjal telah muncul dan nabi Isa 
juga muncul. Hal ini sebagaimana jelas terlihat di dalam hadits Abu 
Umamah tentang kisah munculnya Dajjal dan nabi Isa. Di dalam hadits itu 
terdapat keterangan, 'Dajjal didukung oleh 70 ribu orang Yahudi. Mereka 
semuanya memiliki pedang. Nabi Isa bertemu dengan Dajjal di Bab Luddi. 
Nabi Isa membunuhnya dan orang-orang Yahudi mengalami kekalahan. 
Semua yang dijadikan orang Yahudi sebagai tempat bersembunyi, Allah 
jadikan dapat berbicara. Sehingga sesuatu (batu misalnya) berkata, "Wahai 
Abdullah –seruan untuk seorang Muslim- ini ada Yahudi sedang 
bersembunyi. Kemarilah bunuhlah dia." Hanya pohon Gharqad yang dapat 
dijadikan sebagai tempat persembunyian orang Yahudi. Karena dia 
merupakan pohon orang Yahudi.374"   

9.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Binatang Buas, 
Pecut dan Sandal yang Dapat Berbicara 

والَِّذْي : قَالَ رُسْول اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عْن أَبِْي سِعْيِد الُْخْدرِيِّ قَالَ
نفِْسْي بِيِدِه الَ تقُْوم السَّاعةُ حتَّى ُتكَلِّم السِّباُع اِإلْنس وحتَّى ُتكَلِّم الرَُّجلَ 

 بُِرُه فَْخذُُه بِما أَْحدثَ أَْهلُُه ِمْن بْعِدِهعذْبةَ سْوِطِه وِشراك نْعِلِه وُتْخ

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, dia berkata, 
"Sufyan bin Waki' telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Ayahku 
telah menyampaikan kepada kami dari Al-Qasim bin Al-Fadhl, dia berkata, 
"Nadhrah Al-Abdi telah menyampaikan kepada kami dari Abu Sa'id Al-
Khudri ra., dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, "Demi yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, hari kiamat tidak akan tiba hingga binatang buas 
berbicara dengan manusia, ujung pecut berbicara dengan pemiliknya dan 
salah satu tali sandalnya berbicara denga pemiliknya. Memberi tahu 
pemiliknya tentang yang akan terjadi nanti.” 
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Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Nabi saw melalui dua orang sahabat, 
mereka adalah Abu Sa'id Al-Khudri ra. dan Abu Hurairah ra. 

Adapun hadits yang melalui Abu Sa'id Al-Khudri ra. diriwayatkan oleh 
Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabul Fitan 19 –Bab Maa jaa'a fii Kalaamis 
Sibaa'u 4/476 (Hadits no. 2181) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 3/84-
89 dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam 
Mushannaf-nya 15/167 (Hadits no. 19401) dengan lafadz hadits yang 
mirip.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shahiih-nya, 
sebagaimana terdapat di dalam Al-Ihsan 8/145 (Hadits no. 6460) dan juga 
terdapat di dalam Al-Mawarid Adz-Dzam'an hal. 519 (Hadits no. 2109) 
dengan lafadz hadits yang mirip dalam sebuah hadits yang panjang. 

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh 
Ahmad di dalam Musnad-nya 2/306 dengan lafadz hadits yang mirip 
dalam sebuah hadits yang panjang.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdur Razaq di dalam Mushannaf-
nya 11/384 (Hadits no. 20808) dengan lafadz hadits yang mirip dalam 
sebuah hadits yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi di dalam Syarh As-
Sunnah 15/88 (Hadits no. 4282) dengan lafadz hadits yang mirip dalam 
sebuah hadits yang panjang 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits yang shahih. Perawi sanad Ibnu 
Abu Syaibah dalam hadits ini merupakan para perawi yang dapat dipercaya 
(tsiqaat) dan merupakan para perawi hadits shahih. 

Terbuktinya Nubuat 

Imam Qurthubi berkata, "Hadits ini termasuk hadits yang diingkari oleh 
para dokter dan orang-orang atheis. Pembicaraan atau percakapan yang 
terdapat di dalam hadits di atas tidak ada sangkut pautnya dengan 
kehebatan dan kebodohan. Allah ingin memperlihatkan kekuasaan-Nya. 
Dia menciptakan segala sesuatu sekehendak-Nya. Dia ingin jadikan benda 
mati, hewan, semuanya dilakukan karena kekuasaan-Nya, sebagai Pencipta 
Yang Maha Pengasih. Batu dan pohon mengucapkan salam kepada 
Rasulullah saw dengan ucapan dan berkata-kata. Keterangan barusan ini 
memang tidak diriwayatkan di dalam hadits, dia hanya merupakan 
pendapat ulama Ushuluddin di zaman dahulu dan sekarang. Hanya saja 
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ada sebuah hadits yang telah disepakati tentang sapi dan serigala yang 
berbicara, sebagaimana terdapat di dalam hadits Ash-Shahihain.375"   

10.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Islam Kembali 
Menjadi Asing Sebagaimana Pertama Kali 

ُهْىبِ أَْنع ْيرالَ قَالَ قَةَر اِهللالُْوُسر اُهللالىَّ ص ِهْيلَ عو لَّسم :با ًبْيرِ غَُمالَْس اِإلأَد
وسكَُدْوُعي ما بْوطُا فًَبْيرِ غَأَدُرُغلِْل ىباِءب 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Muhammad bin Ibad dan Ibnu Abu Umar telah menyampaikan kepada 
kami dari Marwan Al-Fazari. Ibnu Ibad berkata, "Marwan telah 
menyampaikan kepada kami dari Yazid yaitu Ibnu Kisan dari Abu Hazm 
dari Abu Hurairah ra., dia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Islam muncul 
pertama kali dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing 
sebagaimana kemunculannya pertama kali. Maka beruntung orang-orang 
yang asing itu.376"   

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Nabi saw melalui sekelompok orang 
sahabat, mereka adalah, Abu Hurairah ra., Abdulllah bin Umar ra., 
Abdullah bin Mas'ud ra., Amru bin Auf ra., Anas bin Malik ra., Sa'ad bin 
Abu Waqqash ra., Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi ra., Abu Darda ra., Abu Umamah 
dan Watsilah bin Al-Asqa' ra., Abdullah bin Abbas ra., Jabir bin Abdullah 
ra., Abdurrahman bin Sinah ra. dan Salman Al-Farisi ra. 

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh 
Muslim di dalam Shahiih-nya, Kitabul Iman 65 – bab Bayaani Annal Islam 
bada'a ghariiban wa saya'uudu ghariiban 1/130 (Hadits no. 145) dengan 
lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya, 
Kitabul Fitan 15 –Bab Bada'al Islam ghariiban 2/1320 (Hadits no. 3986) 
dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di Misykalil Atsaar 
1/298 dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Umar ra. diriwayatkan oleh 
Muslim di dalam Shahiih-nya, Kitabul Iman 65 – bab Bayaani Annal Islam 

                                                      
375 At-Tadzkirah fi ahwal Al-Mauta wa umuur al-akhirah hal. 722-723 
376 Makna hadits bahwa Islam pada permulaannya seperti asing. Karena tidak ada pemeluknya atau 

setidaknya jumlah kaum muslimin baru sedikit. Kemudian akan kembali menjadi asing sebagaimana 
dulu, yaitu jumlah kaum muslimin di akhir zaman akan menjadi sedikit, sehingga kaum muslimin 
berjalan seperti orang asing. Maka beruntunglah orang-orang asing itu, yaitu surgalah balasan bagi 
kaum muslimin generasi pertama dan kaum muslimin di akhir zaman. Mereka mendapatkan balasan 
itu, karena kesabaran mereka menghadapi siksaan orang-orang kafir dan keteguhan mereka dalam 
memeluk Islam (An-Nihayah 3/348). 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  301

bada'a ghariiban wa saya'uudu ghariiban 1/131 (Hadits no. 146)dengan 
lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazaar di dalam Musnad-nya, 
sebagaimana terdapat didalam Kasyfil Astar 4/99 (Hadits no. 3288) dengan 
lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Qadha'I di dalam Musnad Asy-
Syihab 2/1390 (Hadits no. 1054)dengan lafadz hadits di atas. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Mas'ud ra. diriwayatkan oleh 
Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabul Iman 13 – Bab Maa jaa'a annal Islam 
bada'a ghariiban wa saya'udhu ghariiban 5/18 (Hadits no. 2629) dengan 
lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya, 
Kitabul Fitan 15 –Bab Bada'al Islam ghariiban 2/1320 (Hadits no. 3988) 
dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di Misykalil Atsaar 
1/298 dengan lafadz hadits yang mirip.  

Adapun hadits yang melalui Amru bin Auf ra. diriwayatkan oleh 
Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabul Iman 13 – Bab Maa jaa'a annal Islam 
bada'a ghariiban wa saya'udhu ghariiban 5/18 (Hadits no. 2630) dengan 
lafadz hadits yang mirip.   

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Qadha'I di dalam Musnad Asy-
Syihab 2/138 (Hadits no. 1053) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Khatib fii Syarqi Ashhaab Al-
Hadits hal. 23 (Hadits no. 38) dengan lafadz hadits yang mirip.  

Adapun hadits yang melalui Anas bin Malik ra. diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah di dalam Sunan-nya, Kitabul Fitan 15 –Bab Bada'al Islam ghariiban 
2/1320 (Hadits no. 3987) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di Misykalil Atsaar 
1/298 dengan lafadz hadits di atas.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 
8/179 (Hadits no. 7659) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Sa'ad bin Abu Waqqash diriwayatkan oleh 
Ahmad di dalam Musnad-nya 1/148 dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazaar di dalam Musnad-nya, 
sebagaimana terdapat didalam Kasyfil Astar 4/98 (Hadits no. 3286) dengan 
lafadz hadits yang mirip.   

Adapun hadits yang melalui Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi ra. diriwayatkan 
oleh Thabrani di dalam Mu’jam Ash-Shagir 1/104 (Hadits no. 7659) 
dengan lafadz hadits yang mirip. Selain itu, terdapat di dalam Mu’jam Al-
Kabir 6/164 (Hadits no. 5867) dengan lafadz hadits yang mirip. 
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Qadha'I di dalam Musnad Asy-
Syihab 2/139 (Hadits no. 1055) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daulabi di Kuna wal Asmaa' 
1/193 dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Abu Darda ra. diriwayatkan oleh Thabrani 
di dalam Mu’jam Al-Kabir 8/179 (Hadits no. 7659) dengan lafadz hadits 
yang mirip di dalam sebuah hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Kitabul 
Mujrimiin 2/226 dengan lafadz hadits yang mirip di dalam sebuah hadits 
yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Kitabuz Zuhd Al-
Kabiir hal. 147 (Hadits no. 201) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Abu Umamah ra. diriwayatkan oleh 
Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 8/179 (Hadits no. 7659) dengan 
lafadz hadits yang mirip di dalam sebuah hadits yang mirip di dalam 
sebuah hadits yang panjang.    

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Kitabul 
Mujrimiin 2/226 dengan lafadz hadits yang mirip di dalam sebuah hadits 
yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Kitabuz Zuhd Al-
Kabiir hal. 147 (Hadits no. 201) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Watsilah bin Al-Aski' ra. diriwayatkan oleh 
Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 8/179 (Hadits no. 7659) dengan 
lafadz hadits yang mirip di dalam sebuah hadits yang mirip di dalam 
sebuah hadits yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Kitabul 
Mujrimiin 2/226 dengan lafadz hadits yang mirip di dalam sebuah hadits 
yang panjang. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Kitabuz Zuhd Al-
Kabiir hal. 147 (Hadits no. 201) dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Jabir bin Abdullah ra. diriwayatkan oleh 
Ath-Thahawi di Misykalil Atsaar 1/298 dengan lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Abbas ra. diriwayatkan oleh 
Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 11/70 (Hadits no. 11074) dengan 
lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Abdurrahman bin Sinah ra. diriwayatkan 
oleh Ibnu Adi di dalam Al-Kamil 4/1615 dengan lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Tarikh 
Ashbahan 2/83 dengan lafadz hadits yang mirip. 
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Adapun hadits yang melalui Salman Al-Farisi ra. diriwayatkan oleh 
Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 2/256 (Hadits no. 6147) dengan 
lafadz hadits yang mirip.         

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih. Hadits ini diriwayatkan 
oleh Muslim di dalam Shahiih-nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Imam Nawawi berkata, "Ibnu Abu Uwais meriwayatkan dari Malik 
bahwa makna 'di Madinah' adalah Islam mulai di Madinah sebagai sesuatu 
yang asing dan akan kembali menjadi asing. Qadhi 'Iyyadh berkata, "Dzahir 
hadits ini umum. Mula-mula, Islam dipeluk oleh satu orang dan sedikit. 
Kemudian Islam tersebar dan dipeluk oleh banyak orang. Setelah itu, 
jumlah kaum muslimin menurun hingga jumlah kaum muslimin menjadi 
sedikit seperti ketika Islam baru muncul.377" 

Imam Manawi berkata, "Maksud dari hadits di atas adalah Islam pada 
awalnya, dianut oleh orang-orang yang menegakkan dan menerapkan 
Islam. Islam dibela oleh beberapa gelintir orang. Karena da'wah Rasul yang 
semakin berkembang dan terjadi pertentangan dengan beberapa kabilah, 
kaum muslimin diusir dari negrinya (Mekkah). Mereka tidak 
diperkenankan lagi untuk tinggal di rumah. Sehingga mereka menjadi 
orang-orang yang berpindah dan hijrah. Mereka menetap dalam keadaan 
terlantar, persisi orang asing yang sedang mengadakan perjalanan. 
Kemudian keadaan Islam kembali seperti ketika pertama kali muncul. 
Hanya ada beberapa gelintir orang saja yang menerapkan Islam. Persamaan 
keadaan Islam di awal kemunculannya dengan Islam di akhir zaman 
adalah sama-sama diterapkan oleh beberapa gelintir orang. Islam ketika 
hadir pertama kali, dipeluk oleh beberapa orang saja. Sedangkan Islam di 
akhir zaman, hanya diterapkan oleh beberapa orang saja.378" 

11.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Upaya 
Penghancuran Ka'bah yang Dilakukan oleh Seorang 
Pria Dari Habasyah 

ُهْيبِ أَْنع ْيرةَرِض راُهللاي ُهْن عيِّبِ النَّنِ عى اُهللالَّ صِهْيلَ عو لَّسُي: الَ قَمُبرِّخ 
 ِةشبح الْن ِمنِْيتقَْيوو السُّ ذُةَبْعكَالْ

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Ali bin Abdullah telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Sufyan 
telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Ziyad bin Sa'ad dari Az-

                                                      
377 Syarah Shahih Muslim karya Imam Nawawi 2/177 
378 Faidhul Qadir, 2/221 
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Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw, dia 
berkata, "Ka'bah kelak akan dirobohkan oleh mereka yang memiliki betis 
kecil, yaitu mereka yang berasal dari Habasyah." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Nabi saw melalui sejumlah orang sahabat, 
mereka adalah Abu Hurairah ra., Abdullah bin Abbas ra., Abdullah bin 
Amru ra. dan Ali ra. 

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh 
Bukhari di dalam Shahiih-nya 25 – Kitabul Hajj 47 – Bab Qaulillah ta'ala,  

 الْقَالَِئدو ْديالْهو امرالْح الشَّْهراًما لِّلنَّاسِ وِقي امرالْح ْيتةَ الْبلَ اللُّه الْكَْعبعج  
3/454 (Hadits no. 1591) dengan lafadz hadits di atas, dan 49 – Bab 

Hadamul Ka'bah 3/460 (Hadits no. 1596) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, Kitabul 
Fitan wa Asyraath As-Sa'ah 18 – Bab Laa taquumu As-Sa'ah hatta yamurra 
Ar-Rajulu biqabri Ar-Rajuli fayatamanna an yakuuna Makaanul Mayyit 
minal Bala'I 4/2232 (Hadits no. 2909) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasaa'i di dalam Sunan-nya, Kitab 
Manasik Al-Hajji 125 – bab Binaa Al-Ka'bah 5/216 (Hadits no.)dengan 
lafadz hadits di atas. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Abbas ra. diriwayatkan oleh 
Bukhari di dalam Shahiih-nya 25 – Kitabul Hajj 49 – Bab hadmil Ka'bah 
3/460 (Hadits no. 1595) dengan lafadz hadits yang berbeda/ 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam As-Sunan 4/340 
dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Adapun hadits yang melalui Abdullah bin Amru ra. diriwayatkan oleh 
Ahmad di dalam Musnad-nya 2/220 dengan lafadz hadits di atas dengan 
sedikit lafadz tambahan. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak 4/453 
dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Adapun hadits yang melalui Ali ra. diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam 
As-Sunan Al-Kubra 4/340 dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Derajat Hadits  

Hadits dikategorikan sebagai hadits shahih. Hadits diriwayatkan oleh 
Asy-Bukhari dan Muslim. 
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Terbuktinya Nubuat 

Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Peristiwa ini terjadi di akhir zaman, 
menjelang hari kiamat. Pada saat itu tidak seorangpun tersisa yang 
mengucapkan Allah, Allah.379" 

Imam Nawawi berkata, "Hadits ini tidak bertentangan dengan firman 
Allah 'tanah suci yang aman' (Al-Ankabut (29):67). Karena arti 'aman' 
disini hingga menjelang hari kiamat dan hari kehancuran dunia. Ada yang 
berpendapat bahwa kejadian ini terjadi di saat orang-orang yang 
mempunyai betis kecil sudah tidak lagi mengucapkan lafadz Allah. Qadhi 
berkata, "Pendapat yang pertama yang lebih jelas (pendapat Hafidz Ibnu 
Hajar, pentj).380"      

12.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Pasukan yang 
Takluk Di Padang Pasir Yang Tandus 

 ْوُزْغي: ملَّس وِهْيلَ عى اُهللالَّ ص اِهللالُْوُس رالَقَ: ْتالَا قَهْن ع اُهللايِض رةَشاِئععْن 
ْعكَ الُْشْيجا بِْواُنا كَذَإِ فَةَبْيبِماَءد ْخ ُيضِْر اَألنْمهِِلوَّأَ بُِفسْتالَ قَْمِهرِآِخ و 
 ْنم وْمُهاقُوْس أَْمهِْيِف وْمِهرِآِخ وْمهِِلوَّأَبِ ُفسْخ ُيفْي كَ اِهللالَْوُسا ري: ُتلْقُ
 ْمهِاِتيَّى نِلَ عنَْوثُعْب ُيم ثُْمِهرِآِخ وْمهِِلوَّأَ بُِفسْخُي: الَ قَْمُهْن ِمسْيلَ

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Muhammad bin Ash-Shabah telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, "Ismail bin Zakaria telah menyampaikan kepada kami dari 
Muhammad bin Suqah dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dia berkata, 
"Aisyah telah menyampaikan kepada saya, dia berkata, "Rasulullah saw 
bersabda, 'Sebuah pasukan menyerang Ka'bah. Ketika sampai di Baida381 
mereka dirobohkan dari barisan terdepan hingga barisan terakhir." Aisyah 
berkata, "Saya bertanya, 'Ya Rasulullah, bagaimana bisa mereka dirobohkan 
dari baris terdepan hingga baris terakhir. Padahal mereka mempunyai 
kekuatan. Siapa yang tidak termasuk dari mereka? Rasul menjawab, 
"Pasukan yang berada di barisan terdepan dan terakhir akan dirubuhkan, 
mereka dibangkitkan berdasarkan niat mereka masing-masing.” 

 Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dari Nabi saw melalui sejumlah sahabat, 
mereka adalah, Aisyah ra., Ummu Salmah ra., Hafsah ra., Shafiyyah ra. dan 
Abu Hurairah ra. 

                                                      
379 Fathul Bari 3/461 
380 Syarah Nawawi, shahih Muslim 18/35 
381 Nama tempat yang gersang terletak di antara Mekkah dan Madinah, dia lebih dekat ke Mekkah 

termasuk bagian timur daerah Dzi Al-Halifah 
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Adapun hadits yang melalui Aisyah ra. diriwayatkan oleh Bukhari di 
dalam Shahiih-nya 34 – kitabul Buyu' 49 – bab maa dzukira fil aswaq 
4/338 (Hadits no. 2118) dengan lafadz hadits di atas.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di Shahiih-nya, Kitabul Fitan 
wa Asyraath As-Sa'ah 2 – Bab Al-Khusuf bil Jaisy Alladzi yaummul bait 
4/2210 (Hadits no. 2884) dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 6/105 
– 259 dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Adapun hadits yang melalui Ummu Salmah ra. diriwayatkan oleh 
Muslim di dalam Shahiih-nya, Kitabul Fitan wa Asyraathus Sa'ah 2 – Babul 
Khusuf bil jaisy Alladzi ya'ummul bait 4/2209 (Hadits no. 2882) dengan 
lafadz hadits yang berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam sunnannya, Kitabul 
Fitan 10 – Bab 4/469 (Hadits no. 2171) lafadz secara ringkas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya, 
Kitabul Fitan 30 – Bab Jaisy Al-Baida 2/1351 (Hadits no. 4065) lafadz 
secara ringkas. 

Adapun hadits yang melalui Hafsah ra. diriwayatkan oleh Muslim di 
dalam Shahiih-nya, Kitabul Fitan asyraat As-Sa'ah 2 – bab Al-Khusuf bil 
jaisy Alladzi  ya'ummul bait 4/2210 (Hadits no.2883) dengan lafadz hadits 
yang mirip.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasaa’i di dalam Sunan-nya, 
kitabu Manasikal Hajj 112 – Bab Hurmatul Haram 5/207 (Hadits no. 
2879-2880) dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya, 
Kitabul Fitan 30 – bab Jaisy Al-Baida 2/1350 (Hadits no. 4063)dengan 
lafadz hadits yang mirip. 

Adapun hadits yang melalui Shafiyyah ra. diriwayatkan oleh Tirmidzi di 
dalam Sunan-nya, Kitabul Fitan 21 – Bab maa jaa'a fil khusuf 4/478 
(Hadits no. 2184) dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya, 
Kitabul Fitan 30 – bab Jaisy Al-Baida 2/1350 (Hadits no. 4064)dengan 
lafadz hadits yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 6/336 
– 337 dengan lafadz hadits yang berbeda. 

Adapun hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh An-
Nasaa’i di dalam Sunan-nya, kitabu Manasikal Hajj 112 – Bab Hurmatul 
Haram 5/206 (Hadits no. 2877) lafadz hadits yang ringkas.   

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih. Hadits ini diriwayatkan 
oleh Asy-Bukhari dan Muslim. 
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Terbuktinya Nubuat 

Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Ibnu At-Tiin berkata, 'Pasukan yang 
dilumpuhkan itu adalah mereka yang telah merobohkan Ka'bah. Sehingga 
Allah membalas perbuatan mereka dengan merobohkannya. Di sebagian 
sanad riwayat Muslim, terdapat lafadz, "Sekelompok dari umatku" dan 
mereka yang merobohkan Ka'bah adalah orang-orang kafir Habasyah. Inti 
dari riwayat ini, juga mengandung arti bahwa mereka dirobohkan setelah 
merobohkan Ka'bah dan mereka pulang. Namun dilihat dari dzahirnya 
hadits, mereka dirobohkan sebelum sampai di Ka'bah.382" 

13.  Nubuat Nabi SAW Tentang Muncul Seorang Pria dari 
Qahthan 

ُهْيبِ أَْنع ْيرةَرِض راُهللاي ُهْن عيِّبِ النَّنِ عى اُهللالَّ صِهْيلَ عو لَّسالَ: الَ قَمُمْوقُ ت 
 اُهصع بِاس النَُّقْوُس يانَطَْح قَْن ِملٌُج رجُرْخى يتَّ حةُاعالسَّ

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Abdul Aziz bin Abdullah telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Sulaiman bin Bilal telah menyampaikan kepada saya dari Tsaur bin Zaid 
dari Abul Ghaits dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw, dia berkata, "Hari 
kiamat tidak akan tiba hingga seorang pria muncul dari daerah Qahthan 
yang memimpin manusia dengan tongkat." 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya, 61 – 
kitabul Manaqib 7 – bab dzukira Qahthan 6/545 (Hadits no. 3517) dengan 
lafadz hadits di atas. Selain itu terdapat di 92 – kitabul fitan 23 – bab 
taghayyur az-zaman hatta tu'bada Al-Autsan 13/76 (Hadits no. 7117) 
dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, Kitabul 
Fitan 18 – bab laa taquumu As-Sa'ah hatta yamurra Ar-Rajulu fayatamanna 
An Yakuuna Makaanul Mayyit minal balaai 4/2231 (Hadits no. 2910) 
dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 2/417 
dengan lafadz hadits di atas. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih. Hadits ini disepakati 
oleh Asy-Bukhari dan Muslim. 

                                                      
382 Fathul Bari 4/241 
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Terbuktinya Nubuat 

Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini termasuk bagian dari 
pembahasan tanda-tanda nubuat/kenabian yang telah diberitakan Nabi 
saw sebelum terjadinya atau yang belum terjadi setelah sabda beliau. 
Nu'aim bin Hamad telah meriwayatkan di dalam Al-Fitan dari jalur sanad 
Artah bin Al-Mundzir –salah seorang tabi'in yang termasuk penduduk 
Syam- berkata bahwa pria yang berasal Qahthani itu muncul setelah 
kemunculan Imam Mahdi. Dia berjalan di jalan yang telah ditempuh Al-
Mahdi. Pria Qahthan ini tinggal di kerajaan selama 20 th.383"      

Hafidz juga berkata, "Di dalam kitab At-Tijaan karya Ibnu Hisyam, saya 
temukan keterangan tentang pria Qahtan ini. Di dalam keterangan itu 
disebutkan tentang nama pria itu, perjalanannya dan masanya pula. Nama 
pria itu adalah Imran bin Amir. Dia dulunya adalah seorang raja yang 
bermahkota dan pendeta yang panjang umur. Pada suatu ketika dia berkata 
kepada saudaranya yang bernama Amru bin Amir atau yang biasa dikenal 
dengan nama Maziqiya, "Jika waktu wafatku telah tiba, negri kalian akan 
hancur. Allah akan memiliki dua kemurkaan dan dua rahmat pada 
penduduk Yaman. 

14.   Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Seorang Pria yang 
Dipanggil dengan Nama Jahjah Berkuasa 

الَ تذْهُب اَأليَّاُم واللَّيالَْي :  أَبِْي ُهرْيرةَ عنِ النَّبِيِّ صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم قَالَعْن
 حتَّى يْمِلك رُجلٌ ُيقَالُ لَُه الْجْهجاُه

Di dalam Shahiih-nya, Imam Muslim meriwayatkan hadits, dia berkata, 
"Muhammad bin Basyar Al-Abadi telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, "Abdul Kabir bin Abdul Majid Abu Bakar Al-Hanafi telah 
menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Abdul Hamid bin Ja'far telah 
menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Saya mendengar Umar bin Al-
Hakam meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw, dia 
bersabda, "Hari-hari dan malam tidak akan berlalu hingga seorang pria 
yang dipanggil dengan nama Jahjah berkuasa.” 

Takhrij Hadits 

Hadits no. 14 ini diriwayatkan melalui dua orang sahabat, yaitu Abu 
Hurairah ra. dan Ulbaa As-Salma ra.  

Hadits yang melalui sahabat Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh 
Muslim di dalam Shahiih-nya, Kitabul Fitan dan Asyraathu As-Saa'ah 18 – 
Bab Laa taquumu As-Saa'ah hatta Yamurra Ar-Rajulu bi Qabri Ar-Rajul 

                                                      
383 Fathul Bari 6/546 
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fayatamanna an yakuuna makaanal mayyit minal balaai 4/2233 (Hadits 
no.adits no. 2911) dengan lafadz yang berbeda.  

Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-
nya dalam Kitabul Fitan 50 – Bab 4/504 (Hadits no. 2228) dengan lafadz 
yang mirip. Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan gharib." 

Di samping itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam 
Musnad-nya 2/229 dengan lafadz yang mirip. 

Sedangkan hadits yang melalui sahabat Ulbaa As-Salma ra diriwayatkan 
oleh Thabrani di dalam Mu’jam Al-Kabir 18/85 (Hadits no.adits no. 157) 
dengan lafadz yang mirip. Al-Haitsami di dalam Majma' Az-Zawaid 5/247 
berkata, "Di dalam riwayat Thabrani, terdapat seorang perawi yang tidak 
saya kenal." 

Derajat Hadits  

Hadits no. 14 ini shahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam 
kitab Shahiih-nya. 

Terbuktinya Nubuat 

Imam Qurthubi –semoga Allah memberinya rahmat- berkata, 
"Barangkali pria Qahthani384 inilah yang dimaksud dengan pria yang 
disebut-sebut dengan nama Al-Jahjah. Aslinya adalah Al-Jahjahah Ash-
Shayyaah, dia merupakan sifat yang disebutkan Al-Asha385.  

Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat –setelah mencantumkan pendapat 
Al-Qurthubi- bahwa dia menolak kemungkinan ini secara mutlak. Karena 
keberadaannya dari Qahthani (nama daerah), jelas menunjukkan bahwa 
dia adalah orang yang merdeka. Memberi batasan dengan ungkapan Jahjah 
menunjukkan bahwa dia budak. 

15.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Keinginan Seorang 
Pria Untuk Mati 

 الَ تقُْوُم السَّاعةُ حتَّى يُمرَّ: عْن أَبِْي ُهرْيرةَ عنِ النَّبِيِّ صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم قَالَ
 يالَْيتنِْي مكَانُه: الرَُّجلُ بِقَْبرِ الرَُّجلِ فَيقُْولُ

Di dalam Shahiih-nya, Imam Bukhari meriwayatkan, "Ismail telah 
menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Malik telah menyampaikan 
kepada saya dari Abu Az-Zinad dari Al-'Araj dari Abu Hurairah ra. dari 
Nabi saw, dia berkata, "Tidak akan kiamat hingga seorang pria melewati 
makam milik seseorang dan berkata, 'Andaisaja saya menempati tempat 
itu." 

                                                      
384 Pria ini disebutkan dalam hadits no. 13 
385 At-Tadzkirah halaman 721 
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Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahiih-nya 92 – Kitabul 
Fitan 22 – Bab Laa Taquumu As-Sa'ah hatta Yaghbithu Ahlu Al-Qubur 
13/75 (Hadits no. 7115) dengan lafadz di atas, 25 – Bab 13/82 (Hadits no. 
7121) dengan lafadz di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya Kitabul 
Fitan wa Asyraatis Sa’ah 18 - Bab Laa taquumu As-Sa’ah hatta yamurra Ar-
Rajulu bi qabri Ar-Rajul, fayatamanna an yakuuna Makanil Mayyit minal 
balaa 4/2231 (Hadits no.adits no. 157) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya, 
dalam Kitabul Fitan 34 - Bab Syiddatil Zaman 2/1340 (Hadits no.adits no. 
4037) dengan lafadz yang berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 2/236 
dengan lafadz yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazaq di dalam mushannifnya 
11/378 (Hadits no.adits no. 20793) dengan lafadz yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shahiih-nya, 
seperti yang terdapat di dalam Al-Ihsan 8/249 (Hadits no. 6672) dengan 
lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga dicantumkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam 
tarikhnya 3/34 dengan lafadz hadits di atas dan 10/34 dengan lafadz yang 
mirip. 

Derajat Hadits  

Derajat hadits ini shahih dan telah disepakati Bukhari dan Muslim 
(Bukhari-Muslim, pentj). 

Terbuktinya Nubuat 

Al-Hafidz Ibnu Hajar -semoga Allah memberinya rahmat- berkata, Ibnu 
Bathal berkata, "Berkeinginan menjadi penghuni kuburan dan 
berkeinginan mati ketika fitnah telah muncul. Orang ini khawatir agama 
dapat lenyap dari dalam dirinya, lantaran kebathilan dan para 
pendukungnya akan menang, kemaksiatan serta kemungkaran telah 
merajalela." (selesai ucapan Ibnu Hajar) 

Ini tidak menimpa pada semua orang secara umum. Hal ini hanya 
terjadi pada orang-orang yang gemar berbuat baik. Adapun selain mereka, 
terkadang mendapat musibah atas dirinya, keluarganya atau dunianya. Jika 
tidak demikian maka terkait dengan agamanya. 

Hadits ini berisikan berita tentang kesulitan dan kepayahan yang akan 
terjadi serta akibat yang ditimbulkannya berupa keinginan untuk mati. 
Sehingga hadits ini bukan berisikan tentang hukum keinginan untuk mati 
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tersebut. Karena konteks nash menunjukkan adanya berita tentang sesuatu 
yang akan terjadi386. 

Imam Al-Manawi berkata, "Penyebutan kata Ar-Rajul (pria)-di dalam 
hadits ini- merupakan lafadz penolakan terhadap jenis kelamin yang lain. 
Namun, sebenarnya tidak demikian. Sehingga Al-Mar'ah (perempuan) juga 
termasuk orang yang dimaksud di dalam nash hadits di atas. Hanya saja 
pada umumnya, para prialah yang diuji dengan berbagai macam kesulitan. 
Sedangkan wanita tidaklah demikian." Imam Al-Manawi kembali berkata, 
"Al-Hafidz Al-Iraqi berpendapat, 'Keberadaan orang ini tidak harus di 
setiap negara, semua waktu dan tidak pula semua manusia. Akan tetapi, 
yang benar orang seperti ini ada pada diri sebagian orang dan di sebagian 
daerah. Sebagian orang ini menginginkan kematian, karena kerusakan 
yang amat sangat telah melanda umat manusia. Al-Iraqi melanjutkan 
pendapatnya, "Hadits ini tidak bertentangan dengan larangan keinginan 
untuk mati. Karena kandungan hadits di atas adalah berita tentang sesuatu 
yang akan terjadi. Sehingga hadits ini tidak mengandung unsur hukum 
syara' tentang suatu perbuatan387. 

16.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Keluarnya Orang-
orang dari Islam Secara Berbondong-Bondong 

 لَّمسلَْيِه ولَّى اُهللا عُسْول اِهللا صالَ رةَ قَالَ تْيرْن أَبِْي ُهرْصُر اللَِّه ﴿عاء نإِذَا ج 
فَقَالَ رُسْول اِهللا صلَّى . ﴾ ورأَْيت النَّاس يْدُخلُونَ ِفي ِدينِ اللَِّه أَفْواًجا. والْفَْتُح

لَّمسلَْيِه وآله واُهللا ع :ْخُرجاًجالَيلُْوا فَْيِه أَفْوخا داًجا كَمنَّ ِمْنُه أَفْو 

Hadits ini diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak, dia 
berkata, "Abul Abbas Muhammad bin Ya'kub telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, 'Ar-Rabi' bin Sulaiman telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, 'Abdullah bin Wahhab telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, "Abu Syuraih Abdurrahman bin Syuraih telah 
menyampaikan kepada saya dari Abul Aswad dari Abu Farwah, mantan 
budak Abu Jahal dari Abu Hurairah ra., dia berkata, 'Rasulullah 
membacakan ayat berikut ini,  

  إِذَا جاء نْصُر اللَِّه والْفَْتُح ورأَْيت النَّاس يْدُخلُونَ ِفي ِدينِ اللَِّه أَفْواًجا
"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu 
lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong." 
(QS An-Nashr (110):1-2) 

                                                      
386 Fathul Bari 13/75 
387 Faidhul Qadir 6/418 
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Kemudian Rasulullah saw bersabda, "(Suatu ketika), umat manusia 
akan keluar dari Islam secara berbondong-bondong, seperti mereka masuk 
ke dalam Islam secara berbondong-bondong." 

Takhrij Hadits 

Hadits di atas ini diriwayatkan melalui dua orang sahabat, mereka 
adalah Abu Hurairah ra. dan Jabir ra. 

Hadits yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah adalah hadits riwayat 
Ad-Darimi di dalam kata pengantar kitab Sunan-nya 14 – Bab fii Wafatin 
Nabi 1/41, dengan lafadz yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak 4/496 
dengan lafadz hadits di atas. Hakim berkata, "Sanad hadits ini shahih. Asy-
Syaikhain tidak meriwayatkan hadits ini." Imam Adz-Dzahabi menyetujui 
pendapat Hakim.  

Adapun hadits yang diriwayatkan melalui Jabir ra, diriwayatkan oleh 
Ahmad di dalam Musnad-nya 3/343 dengan lafadz yang mirip.  

Al-Haitsami mencantumkan hadits ini di dalam majma' Az-Zawaid 
7/281. Dia berkata, "Perawi Jabir yang terdapat di dalam hadits riwayat 
Ahmad ini, tidak saya kenal. Adapun perawi yang lainnya merupakan para 
perawi yang dapat dipercaya. 

Derajat Hadits  

Hadits ini shahih. Imam Hakim dan Adz-Dzahabi mengkategorikan 
hadits ini sebagai hadits shahih. 

Terbuktinya Nubuat 

Barangkali hal ini terjadi ketika angin topan bertiup di Yaman dan 
merenggut banyak nyawa kaum muslimin. Wallahu 'alam. 

17.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Suatu Zaman, 
Dimana Umat Manusia Tidak Memiliki Seorang Imam 
Untuk Memimpin Mereka Menunaikan Shalat 

يأِْتْي : سِمْعُت النَّبِيَّ صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم يقُْولُ: عْن سالَمةَ بِْنِت الُْحرِّ قَالَْت
 علَى النَّاسِ زمانٌ يقُْوُمْونَ ساعةً الَ يجِدْونَ إِماًما ُيصلِّى بِهِْم

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab Sunan-nya, dia 
berkata, "Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, 'Waki' telah menyampaikan kepada kami dari Ummu Gharab dari 
seorang wanita yang biasa dipanggil Aqilah dari Salamah bt. Al-Hur, 
saudara wanita Khursyah, dia berkata, "Saya mendengar Nabi saw 
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bersabda, "Akan datang suatu zaman, dimana umat manusia tidak memiliki 
seorang imam untuk memimpin mereka menunaikan shalat." 

Takhrij Hadits 

Hadits no. 17 ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab Sunan-
nya dalam Kitabush Shalat 60 – Bab fi Karahiyyah At-Tadafu' 'alal Imamah 
1/390 (Hadits no.adits no. 581) dengan lafadz yang berbeda. Abu Dawud 
tidak berkomentar atas hadits ini. Al-Mundziri mengakui hadits ini. Hadits 
ini juga terdapat di dalam Mukhtashar Abu Dawud 1/302.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya, 
Kitab Iqamah Ash-Shalah was Sunnah fiihaa 47 – Bab Ma Yajibu 'alal Imam 
1/314 (Hadits no.adits no. 982) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya, 6/381 
dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam Ath-Thabaqaat 
8/309 dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Mu’jam Al-
Kabir 24/311 (Hadits no.adits no. 783) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra 
3/129, dengan lafadz yang berbeda. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dhaif. Karena di dalam hadits ini terdapat perawi yang 
bernama Ummu Gharab dari Aqilah. Kedua perawi ini merupakan perawi 
yang tidak dikenal, keadaan mereka berdua tidak diketahui. Taqriib At-
Tahdzib 2/605-606, Mizan Al-’Itidal 4/608. 

Terbuktinya Nubuat 

Barangkali hal ini terjadi di akhir zaman, hal ini terjadi ketika angin 
topan bertiup di Yaman dan merenggut banyak nyawa kaum muslimin. 
Wallahu 'alam. 

18.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Zaman, Dimana 
Umat Manusia Menunaikan Shalat di Masjid, Namun 
Tidak Seorangpun yang Beriman 

يأِْتْي علَى النَّاسِ زمانٌ يْجتِمُعْونَ وُيصلُّْونَ ِفْي : عْن عْبِد اِهللا ْبنِ ُعمر قَالَ
 الْمساجِِد ولَْيس ِفْيهِْم ُمْؤِمٌن

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan hadits ini di dalam Mushannaf-nya, 
dia berkata, "Fudhail bin Iyadh telah menyampaikan kepada kami dari Al-
'Amasy dari Khaitsamah dari Abdullah bin Amru, dia berkata, 'Akan datang 
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suatu zaman, dimana umat manusia berkumpul menunaikan shalat di 
masjid, namun tidak seorangpun yang beriman." 

Takhrij Hadits 

Hadits no. 18 ini, diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam 
Mushannaf-nya 11/23 (Hadits no.adits no. 10.404), 15/176 (Hadits 
no.adits no. 19.432) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam Al-Kamil 2/632 
dan 3/1038, dengan lafadz yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak 2/442 
dengan lafadz yang mirip, dengan status mauquf pada perawi Abdullah. 
Hakim berpendapat, "Sanad hadits ini shahih dengan syarat Asy-Syaikhain, 
meskipun Asy-Syaikhain sendiri tidak meriwayatkan hadits ini."  Imam 
Adz-Dzahabi menyepakati pendapat Hakim. 

Derajat Hadits 

Hadits ini shahih. Hadits ini dikategorikan shahih oleh Hakim dan Adz-
Dzahabi. 

Terbuktinya Nubuat 

Saya tidak menemukan pendapat seorang ulamapun yang memberikan 
batasan tentang kebenaran Nubuatini. Barangkali, hal ini terjadi ketika 
angin topan bertiup di Yaman. Wallahu 'alam. 

19.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Keluarnya 
Penduduk Madinah dari Kota Madinah 

 ملَّس وِهْيلَع ى اُهللالَّ ص اِهللالَْوُس رُتْعِمس: الَ قَُهْن ع اُهللايِض رةَرْيرا ُهب أَنَّأَ
لُْوقُي:الْنَْوكُُرْت ي ْيِدمةَنلَ عرِْيى خا كَ مالَْتان ْغ يشالْالَّا إِاه عُدْيرُِي- اِفو: 
عاِفوالسِّي اعِبرِْيالطَّ و -ُرآِخ وْح ُيْن مُرشاِع رُمْن ِماِني ْيزْيرِ ُيةَنالْاِند ْيِدمةَن 
بِاِنقَِعْني غهِِمنا فَمجِيانِدهًشْحا وذَى إِتَّا حلَا بالْةَيَّنِا ثَغ واعِدرَّ خى لَا ع
 امهِِهْوُجُو

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Abu Liman telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Syu'aib telah 
mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dia berkata, "Sa'id bin Musayyab 
telah mengabarkan kepada saya bahwa Abu Hurairah ra. berkata, "Saya 
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mendengar Rasulullah saw berkata, "Kalian388 akan meninggalkan 
Madinah, di saat Madinah sedang makmurnya. Kemudian tidak 
seorangpun yang pulang pergi ke kota Madinah kecuali kawanan burung 
dan binatang buas, serta dua orang rakyat yang merupakan orang terakhir 
dibangkit di hari kiamat. Mereka adalah dua orang perias yang menuju 
kota Madinah. Mereka tidak menemukan seorangpun di sana, sehingga 
ketika hari kiamat tiba, mereka jatuh pingsan dalam keadaan muka 
tertelungkup.” 

Takhrij Hadits 

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Shahiih-nya 29 – 
Kitab Fadhail Al-Madinah 5 – Bab Man raghiba 'anil Madinah 4/89 (Hadits 
no.adits no. 1874) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Shahiih-nya, 
Kitabul Haj 91 – Bab fil Madinah hiyna yatrukuha Ahluha 2/1010 (Hadits 
no.adits no.1389) dengan lafadz yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik di dalam Al-Muwaththa' di 
dalam Kitabul Jami' 2 – Bab Maa ja'a fi suknaa Al-Madinah wal khuruj 
minhaa 2/888 (Hadits no.adits no. 8) dengan lafadz yang berbeda. Di 
dalam hadits ini terdapat tambahan, "Hatta yadkhula Al-Kalbu au Adz-
Dzi'bu fayaghdzi 'alaa ba'dhi suwari Al-Masjid au ala mimbar." 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 2/234 
dengan lafadz yang mirip, dalam bentuk ringkas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Shahiih-
nya sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Ihasn 8/271 (Hadits no.adits 
no. 6734), dalam bentuk ringkas dan (Hadits no.adits no. 6735) dengan 
lafadz yang berbeda, sebagaimana yang terdapat di dalam Mawarid Adz-
Dzam'an hal. 257 (Hadits no.adits no. 1040) dengan lafadz hadits di atas, 
dengan sedikit tambahan lafadz. 

Al-Baghawi mencantumkan hadits ini di dalam syarah As-Sunnah 
7/321 (Hadits no.adits no. 2017) dengan lafadz hadits di atas. 

Al-Khatib Al-Baghdadi mencantumkan hadits ini di dalam Maudhih 
Awham Al-Jam'I wat Tafriq 1/300 dengan lafadz yang berbeda disertai 
lafadz tambahan. 

Derajat Hadits 

Hadits ini shahih, disepakati oleh Asy-Bukhari dan Muslim 

                                                      
388 Yang dimaksud dengan kalian di dalam hadits ini bukan para sahabat yang diajak berbicara oleh 

Rasulullah. Namun yang dimaksud adalah mereka yang termasuk penduduk Madinah atau anak 
keturunan para sahabat atau dari jenis mereka. Hadits ini juga diriwayatkan dengan lafadz 
Yatrukuuna. Imam Qurthubi memperkuat hadits ini. Fathul Bari 4/90 
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Terbuktinya Nubuat 

Imam An-Nawawi –semoga Allah memberinya rahmat- berkata, "Dari 
dzahirnya nash dapat dipahami bahwa orang-orang yang meninggalkan 
kota Madinah terjadi di akhir zaman, menjelang hari kiamat. Kisah dua 
orang perias di atas menunjukkan hal itu. Mereka jatuh dalam keadaan 
muka tertelungkup ketika hari kiamat tiba. Mereka adalah dua orang 
terakhir yang akan dibangkitkan, sebagaimana keterangan di dalam shahih 
Bukhari, inilah yang dimaksud dengan dzahir nash hadits. Qadhi Iyadh 
berkata, "Hadits ini mengandung pengertian segala yang terjadi di generasi 
pertama, kemudian berlalu." Qadhi Iyadh melanjutkan, "Ini termasuk salah 
satu mukjizat nabi Muhammad SAW Kota Madinah telah ditinggalkan 
dalam keadaannya yang terbaik, ketika pusat pemerintahan Khilafah 
berpindah dari Madinah menuju Syam dan Irak. Pada saat itu, merupakan 
keadaan yang terbaik baik dari sisi agama dan keduniawian. Baik dari segi 
agama, karena banyak dan pandainya para ulama. Baik dari segi duniawi, 
karena kemakmurannya dan berkembangnya keadaan para penduduk." 
Qadhi Iyadh berkata, "Para ahli sejarah menyebutkan tentang sebagian 
fitnah yang terjadi di Madinah. Sehingga hal ini membuat penduduk 
Madinah menjadi takut. Sehingga banyak orang yang pergi dari kota 
Madinah. Yang tinggal hanyalah buah-buahan atau kebanyakan adalah 
binatang buas dan burung-burung. Beberapa saat kota Madinah kosong, 
kemudian banyak orang kembali ke kota Madinah389."    

20.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Desa Islam 
Terakhir yang Akan Hancur 

آِخُر قَْرية ِمْن قُرى : قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عْن أَبِْي ُهرْيرةَ قال
 اِإلْسالَمِ ُخراًبا الْمِدْينةُ

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, dia berkata, 
"Abus Saib Sulam bin Janadah telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, 'Abu Janadah bin Sulam telah mengabarkan kepada kami dari 
Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Abu Hurairah ra., dia berkata, 
"Rasulullah saw bersabda, "Desa Islam terakhir yang akan hancur adalah 
Madinah390." 

Takhrij Hadits 

Hadits no. 20 ini, diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam kitab Sunan-nya, 
Kitabul Manaqib 68 – Bab fi fadhli Al-Madinah 5/720 (Hadits no.adits no. 
3919) dengan lafadz hadits di atas. Abu Isa berkata, "Hadits ini 
dikategorikan sebagai hadits hasan gharib. Kami mengetahui hadits ini 

                                                      
389 Syarah shahih Muslim, karya Imam Nawawi 9/160. Untuk keterangan yang rinci, coba lihat "At-

Tadzkirah fi Ahwal Al-Mauta, karya Imam Al-Qurthubi, hal. 688-690 
390 Al-Mabar Kafuri yang dimaksud dengan Madinah adalah Madinah Munawwarah 
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hanya dari Janadah dari Hisyam bin Urwah. Abu Isa berkata, "Mendengar 
hadits ini, Muhammad bin Ismail terkejut391."  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shahiih-nya 
sebagaimana terdapat di dalam Al-Ihsan 8/272 (Hadits no.adits no. 6738), 
sebagaimana terdapat di dalam Mawarid Adz-Dzam'an hal. 257 (Hadits 
no.adits no. 1041) dengan lafadz yang mirip. 

Derajat Hadits  

Hadits ini dikategorikan sebagai hadits dhaif. Hal ini terjadi, karena 
perawi Janadah bin Sulam As-Suwaiy Al-Kufi. Imam Adz-Dzahabi 
mengomentari tentang perawi ini, "Dia merupakan perawi yang lemah." 
(Al-Kasyf 1/188). Al-Hafidz mengomentari perawi, "Dia perawi yang jujur, 
namun banyak melakukan kesalahan." (Taqrib At-Tahdzib 1/134). Abu 
Hatim berkata, "Hadits ini dikategorikan sebagai hadits dhaif. Pendapat ini 
lebih mendekati kebenaran bila dibandingkan dengan pendapat bahwa 
hadits ini dikategorikan sebagai hadits matruk. Berdasarkan hadits-hadits 
Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah meriwayatkan hadits-hadits itu dari 
Ubaidillah bin Umar. Abu Hatim mengutip dari Abu Dzar'ah. Dia berkata, 
"Hadits ini dikategorikan sebagai hadits lemah. (Al-Jarh wat Ta'dil 2/516). 

21.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Tiupan Angin 
Topan yang Berasal dari Yaman dan Merenggut Nyawa 
Setiap Mukmin 

ى ُهبِ أَْنعْيرالَقَ: الَ قَةَراِهللا لُْوُس رى اُهللالَّ صِهْيلَ عو لَّساَهللانَّإِ: م ْب يا ًحْي رِثُع
 الُقَثْ ِم:ةَمقَلْ عْوُب أَالَ قَ- ِهبِلْى قَِف اًدح أَُعْد تالَ فَرِْيرِح الْن ِمنيلْ أَنِمي الْنِم
بَّحةالَقَ والُْدْب ع رَّ ذَالُقَثِْم:  زِْيزِعْي إِْن ِم- ةمقَالَّ إِان بُهْتض 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya, dia berkata, 
"Ahmad bin Abdah Adh-Dhabi telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata, "Abdul Aziz bin Muhammad dan Abul Alqamah Al-Farwi telah 
menyampaikan kepada kami, mereka berdua berkata, "Shafwan bin Sulaim 
telah menyampaikan kepada kami dari Abdullah bin Salman dari ayahnya 
dari Abu Hurairah ra., dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Allah 
mengirim angin dari Yaman lembut, lebih lembut dari sutra. Maka tidak 
seorangpun yang dibiarkan.” Abu Alqamah berkata, "Seberat biji-bijian." 
Abdul Aziz berkata, "Orang yang hanya memiliki keimanan seberat 
dzarrahpun akan direnggut (oleh angin itu) 

                                                      
391 Lihat pula di Al-Ilal Al-Kabir karya Tirmidzi 2/945 
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Takhrij Hadits 

Hadits no. 21 ini diriwayatkan melalui dua orang sahabat, yaitu Abu 
Hurairah ra. dan Iyash bin Abu Rabi'ah ra. 

Hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh Muslim di 
dalam kitab Shahiih-nya, Kitabul Iman 50 – Bab fir Rih allati takuunu 
qorbul qiyamah taqbidhu man fi qolbihi syaiun minal iman 1/109 (Hadits 
no. 117) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari di dalam tarikh Al-Kabir 
5/109 dengan lafadz yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim di dalam kitabnya Al-
Mustadrak 4/455 dengan lafadz hadits di atas. Hakim berkata, "Sanad 
hadits ini shahih, Asy-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadits ini. 
Hadits ini memiliki penguat (syahid) yang mauquf pada perawi Abdullah 
bin Amru. Pendapat Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Menurut saya 
(penulis), "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Shahiih-nya 
sebagaimana saya sebutkan sebelumnya. Hakim mengoreksi pendapatnya 
berdasarkan hadits ini. Pendapat beliau ini disetujui oleh Adz-Dzahabi, 
namun tidak terdapat keterangan secara rinci.  

Al-Baghawi mencantumkan hadits ini di dalam Syarah As-Sunnah 
15/91 (Hadits no.adits no. 4288) dengan lafadz hadits di atas. Al-Baghawi 
berkata, "Hadits ini shahih." 

Adapun hadits yang melalui sahabat Iyasy bin Abu Rabi'ah ra., 
diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 3/420, dengan lafadz 
yang berbeda. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazaar di dalam Musnad-nya 
sebagaimana terdapat di dalam Kasyf Al-Astaar 1/150) (Hadits no.adits no. 
3417), dengan lafadz yang berbeda.  

Al-Haitsami mencantumkan hadits ini di dalam buku Majma' Az-
Zawaid 8/12. Dia berkata, "Para perawi hadits yang diriwayatkan oleh 
Ahmad dan Al-Bazaar merupakan perawi hadits shahih kecuali perawi 
Nafi'an tidak mendengar dari Iyasy. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustradrak 
4/455 dengan lafadz yang berbeda. Hakim berkata, "Hadits ini shahih." 
Adz-Dzahabi berpendapat bahwa hadits ini inqitha' (terputus). 

Al-Baghawi mencantumkan hadits ini di dalam Syarh As-Sunnah 
15/91 (Hadits no.adits no. 4287) dengan lafadz yang berbeda. 

Derajat Hadits  

Hadits ini shahih. Imam Muslim meriwayatkan hadits ini di dalam kitab 
Shahiih-nya. 
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Terbuktinya Nubuat 

Imam Al-Qurthubi berkata, "Ketika Isa as wafat (menjelang hari 
kiamat), Allah mengirim angin dingin dari arah Syam. Angin bertiup dari 
bawah ketiak penduduk Syam. Angin itu merenggut nyawa setiap orang 
yang beriman dan setiap orang Islam. Yang tersisa hanyalah orang-orang 
jahat. Mereka bingung. Hari kiamat datang menemui mereka392." 

Saya (penulis) berpendapat, "Arti dari ucapan Imam Qurthubi adalah, 
tiupan angin ini terjadi di akhir zaman, setelah wafatnya Isa as. 

22.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Orang yang Tidak 
Lagi Mau Menunaikan Ibadah Haji di Baitul Haram 

تقُْوُم السَّاعةُ الَ : عْن أَبِي سِعْيد الُْخْدرِي عنِ النَّبِي صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم قَالَ
ْيتُحجَّ البتَّى الَ يح 

Hadits ini diriwayatkan Ibnu Hibban di dalam kitab Shahiih-nya, dia 
berkata, "Ahmad bin Ali bin Al-Matsna telah mengabarkan kepada kami, 
dia berkata, "Abu Khaitsamah telah menyampaikan kepada kami, dia 
berkata "Yahya bin Sa'id telah menyampaikan kepada kami dari Syu'bah, 
dia berkata, "Qatadah telah menyampaikan kepada saya dari Abdullah bin 
Abu Utbah dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi saw, beliau bersabda, "Hari 
kiamat tidak akan terjadi hingga tidak ada lagi orang yang menunaikan 
ibadah haji." 

Takhrij Hadits 

Hadits no. 22 ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam Musnad-nya 
2/277 (Hadits no.adits no. 991) dengan lafadz hadits di atas, diriwayatkan 
secara mauquf393. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Shahiih-
nya sebagaimana terdapat di dalam Al-Ihsan 8/265 (Hadits no.adits no. 
6715). Selain itu, sebagaimana terdapat di dalam Mawarid Adz-Dzaman 
hal. 465 (Hadits no. 1884) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak 4/453 
dengan lafadz hadits di atas. Hakim berpendapat, "Hadits ini dikategorikan 
sebagai hadits shahih dengan syarat Asy-Syaikhain. Asy-Syaikhain tidak 
meriwayatkan hadits ini. Abu Dawud menilai hadits ini mauquf dari 
Syu'bah." Pendapat Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi 
berpendapat, "Alasannya Adam bin Abu Iyas dan Ibnu Mahdi memarfu'kan 

                                                      
392 Tadzkirah fi Ahwaal Al-Mauta wa Umuur Al-Akhirah hal. 800 
393 Menurut pendapat saya (penulis), "Yang dimaksud dengan mauquf disini adalah dinilai marfu'. 

Karena, pendapat seperti ini tidak diucapkan berdasarkan pendapat semata. Selain itu, Ibnu Hibban 
menilai hadits ini sebagai hadits yang marfu' melalui jalur sanad Abu Ya'la juga. 
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hadits ini. Sedangkan Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah 
secara mauquf." 

Derajat Hadits 

Hadits ini shahih. Perawi sanad Abu Ya'la dan Ibnu Hibban untuk hadits 
ini merupakan para perawi yang dapat dipercaya. 

Terbuktinya Nubuat 

Barangkali peristiwa ini akan terjadi, ketika di bumi ini tidak ada lagi 
orang yang mengucapkan 'Allah, Allah dan setelah Ka'bah dirobohkan oleh 
orang-orang yang memiliki betis yang kecil (dari Habasyah). Wallahu 
'alam. 

23.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Diangkatnya 
Syari'ah dari Muka Bumi 

الَ تقُْوُم : قَالَ رُسْولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم: عْن عْبِد اِهللا ْبنِ عْمرو قَالَ
ى يأُْخذَ اُهللا شرِْيعتُه ِمْن أَْهلِ اَألْرضِ فَيْبقَى ِفْيها عجاجةٌ الَ يْعرِفُْونَ السَّاعةُ حتَّ

 مْعُرْوفًا والَ ُيْنِكُرْونَ ُمْنكًَرا

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya, dia berkata, 
"Abdush Shamad telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Hamam 
telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Qatadah telah 
menyampaikan kepada kami dari Al-Hasan dari Abdullah bin Amru, dia 
berkata, "Rasulullah bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi hingga Allah 
mengambil syari'at-Nya dari penduduk bumi, sehingga yang tinggal 
hanyalah kehinaan dan tidak ada kebaikan sedikitpun. Penduduk bumi 
tidak mengetahui satu kebaikanpun serta mereka tidak mengingkari satu 
kemungkaranpun. 

Takhrij Hadits 

Hadits no. 23 ini, diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 
2/210 dengan lafadz hadits di atas. Al-Haitsami berkata, "Hadits yang 
diriwayatkan Ahmad ada yang marfu' dan adapula yang mauquf. Para 
perawi kedua sanad (Ahmad) ini merupakan para perawi hadits shahih. 
(Majma' Az-Zawaid 8/13). 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak 4/435 
dengan lafadz yang mirip. Hakim berpendapat, "Hadits ini shahih dengan 
syarat Asy-Syaikhain, jika Al-Hasan mendengar hadits ini dari Abdullah bin 
Amru ra. 
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Derajat Hadits  

Hadits ini dhaif. Karena sanadnya terputus (inqitha') antara perawi Al-
Hasan dan Abdullah bin Amru ra. Ibnu Abu Hatim Ar-Razi di dalam Al-
Marasil hal. 41, dia berkata, "Muhammad bin Ahmad bin Bara telah 
menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Ali bin Al-Mudaini berkata, "Al-
Hasan tidak mendengar apapun dari Abdullah bin Amru." 

Terbuktinya Nubuat 

Barangkali peristiwa ini terjadi, setelah tiupan angin topan Yaman yang 
merenggut nyawa orang-orang beriman. Wallahu 'alam. 

24.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Tercabutnya Lafadz 
Allah, Ketika Hari Kiamat Tiba 

الَ تقُْوُم السَّاعةُ حتَّى الَ : عْن أَنسٍ أَنَّ رُسْول اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم قَالَ
 ُيقَالَ ِفي  اَألْرضِ اُهللا اُهللا

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Shahiih-nya, dia 
berkata, "Zuhair bin Harb telah menyampaikan kepada saya, dia berkata, 
"Utsman telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Hamad telah 
menyampaikan kepada kami, dia berkata, "Tsabit telah mengabarkan 
kepada kami dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw bersabda, "Hari kiamat 
tidak akan terjadi hingga di bumi tidak ada lagi yang menyebut Allah, 
Allah." 

Takhrij Hadits 

Hadits no. 24 ini, diriwayatkan melalui dua orang sahabat, yaitu Anas 
ra. dan Abdullah bin Mas'ud ra.  

Hadits yang melalui Anas ra., diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab 
Shahiih-nya, Kitab Al-Iman 66 – Bab Dzihabul Iman Akhiruz Zaman 
1/131 (Hadits no. 148) dengan lafadz hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan-nya, Kitabul 
Fitan 35 – Bab Maa Jaa'a fi Asyraathis Sa'ah 4/492 (Hadits no. 2207), 
dengan lafadz hadits di atas. Abu Isa berkata, "Hadits ini dikategorikan 
sebagai hadits hasan. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 3/107-
201 dengan lafadz hadits di atas 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Awwanah di dalam Musnad-nya 
1/101 dengan lafadz hadits di atas 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazaar di dalam Musnad-nya 
sebagaimana terdapat di dalam Kasyful Astar 4/151 (Hadits no. 3418) 
dengan lafadz hadits di atas dalam hadits yang panjang. Al-Haitsami 
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mencantumkan hadits ini di dalam Majma' Az-Zawaid 7/331. Dia 
berpendapat, "Perawi yang terdapat di dalam hadits shahih riwayat Al-
Bazaar merupakan para perawi yang biasa meriwayatkan hadits shahih.  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Shahiih-
nya, sebagaimana terdapat di dalam Al-Ihsan 8/299 (Hadits no. 6810), 
dengan lafadz hadits di atas. 

Al-Baghawi mencantumkan hadits ini di dalam Syarh As-Sunnah 
15/89 dengan lafadz hadits di atas. 

Adapun hadits yang melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan 
oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak 4/494 dengan lafadz hadits di atas. 
Hakim berpendapat, "Hadits ini shahih dengan syarat Asy-Syaikhain, 
namun Asy-Syaikhain tidak meriwayatkan hadits ini. Hanya Imam Muslim 
sendiri saja yang meriwayatkan hadits Syu'bah dari Abu Ishaq dari Abu Al-
Ahwash dari Abdullah dari Nabi saw, beliau bersabda, "Hari kiamat tidak 
akan terjadi kecuali akan menimpa orang-orang jahat." Pendapat Hakim ini 
disepakati Imam Adz-Dzahabi. 

Derajat Hadits 

Hadits ini shahih. Imam Muslim meriwayatkan hadits ini di dalam kitab 
Shahiih-nya. 

25.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Murtadnya Wanita 
Dus 

الَ تقُْوُم : قَالَ أَُبْو ُهرْيرةَ رِضي اُهللا عْنُه أن رُسْول اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم قَالَ
: وذُو الْخلَصِة . السَّاعةُ حتَّى تْضطَرِب أَلْياُت نِساِء دْوسٍ علَى ِذي الْخلَصِة

  ِفي الْجاِهِليَِّةطَاِغيةُ دْوسٍ الَِّتْي كَاُنْوا يْعُبُدْونَ

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Shahiih-nya, dia 
berkata, "Abul Yaman telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dia berkata, "Sa'id 
bin Al-Musayyab berkata, "Abu Hurairah telah mengabarkan kepada saya 
bahwa Rasulullah bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga dubur 
para wanita Dus394 bergetar atas Dzil Khulshah.” Dzi Khulshah adalah 
tuhan bangsa Dus yang dulu mereka pernah sembah.” 

Takhrij Hadits 

Hadits no. 25 ini, diriwayatkan melalui dua orang sahabat, mereka 
adalah Abu Hurairah ra. dan Abdullah bin Amru ra.  

                                                      
394 Dus, salah satu induk kabilah Zahran. Di dalam kabilah ini terdapat dua suku, yaitu suku Bani 

Manhab dan Bani Fahm (Mu'jam Qabail Al-Arab 1/294 
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Hadits yang melalui Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh Bukhari di 
dalam kitab Shahiih-nya 92 - Kitabul Fitan 23 - Bab Taghayyuru Az-Zaman 
hatta tu’bada Al-Autsan 13/76 (Hadits no. 7116) dengan lafadz hadits di 
atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Shahiih-nya, 
Kitabul Fitan wa Asyraath As-Sa’ah 17 - Bab laa taquumu as-sa’ah hatta 
ta’buda Dus Dzal Khulshah 4/2220 (Hadits no. 2906) dengan lafadz yang 
mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 2/271 
dengan lafadz yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdur Razaq di dalam Mushannaf-
nya 11/279 (Hadits no. 20.795) dengan lafadz yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu ‘Ashim di dalam kitab As-
Sunnah 1/38 (Hadits no. 77-78) dengan lafadz yang mirip. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Shahiih-
nya sebagaimana terdapat di dalam Al-Ihsan 8/264 (Hadits no. 6714) 
dengan lafadz yang mirip 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi di Syarh As-Sunnah 
15/89 (Hadits no. 4285) dengan lafadz yang mirip. 

Adapun yang melalui Abdullah bin Amru ra. diriwayatkan oleh Ibnu 
Abu Syaibah di dalam Al-Mushannaf-nya 15/53 (Hadits no. 19.013) 
dengan lafadz yang mirip. 

Derajat Hadits 

Hadits ini shahih, disepakati oleh Asy-Bukhari dan Muslim. 

Terbuktinya Nubuat 

Imam Qurthubi berpendapat, "Yang dimaksud dengan hadits ini adalah 
mereka murtad dan kembali seperti di masa jahiliyyah. Mereka kembali 
menyembah berhala. Para wanita Dus berthawaf di sekitar berhala itu, 
sehingga dubur mereka bergetar. Hal itu terjadi di akhir zaman, setelah 
seluruh orang yang beriman –termasuk yang mempunyai iman sebesar 
biji-bijian- telah wafat395. 

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Ibnu At-Tiin berkata, 'Di dalam hadits di 
atas terdapat keterangan bahwa wanita Dus sedang mengendarai hewan 
tunggangan dari suatu negri menuju berhala yang disebutkan di atas." Al-
Hafidz berkata, "Kemungkinan hadits di atas berarti para wanita berdesak-
desakkan, sehingga wanita-wanita yang lemah terlempar dan terombang 
ambing gelombang orang-orang thawaf yang mengelilingi berhala itu.396" 

                                                      
395 Tadzkirah, hal. 721 
396 Fathul Bari 13/76 
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26.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Banyaknya 
Penduduk Romawi di Saat Hari Kiamat Tiba 

 ى اُهللالَّ ص اِهللالَْوُس رُتْعِمس: اصِع الْنِو ْبرِْم عدْن ِعىُِّشرقُلْد اَرِْوتْسُم الْالَقَ
ِهْيلَعو لَّسملُْوقُ ي :السَُّمْوقُت ةُاعُهلَ الَقَفَ. اسِ النَُّرثَكْ أَُمْوالرُّ وْرِصْب أَ:وٌرْم عا  م
لُْوقُ أَالَقَ . لُْوقُتم ْنِم ُتْعِما ساِهللالِْوُس ر ى اُهللالَّ صِهْيلَ عو لَّسْنِئلَ: الَ قَم 
 ْمُهُعرْسأَ و،ةنْت ِفدْن ِعاسِ النَُّملَْح َألْمُهنَّ إِ:اًعبْر أَاالًصِخ لَْمهِْي ِفنَّ إِكِل ذَتلْقُ
 فْيِعض ومٍْيِتي ونٍْيِكْسِم ِلْمُهُرْيخ وةرَّ فَدْع بةًرَّ كَْمُهكُشْوأَ وةبْيِصُم دْع بةًاقَفَإِ
واِمخٌسة حسةٌنةٌلَْيِم ج ْمأَوِكْولُُم الْمِلْ ظُْن ِمْمُهُعن 

Hadits ini diriwayatkan Muslim di dalam kitab Shahiih-nya, dia 
berkata, "Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, "Abdullah bin Wahhab telah menyampaikan kepada 
saya, dia berkata, "Al-Laits bin Sa'ad telah mengabarkan kepada saya, dia 
berkata, "Musa bin Ali telah menyampaikan kepada saya dari ayahnya, dia 
berkata, "Seorang importir Quraisy berkata di sisi Amru bin Ash, "Saya 
mendengar Rasulullah bersabda, "Kiamat akan tiba di saat penduduk 
Romawi menjadi penduduk terbanyak di dunia." Amru berkata padanya, 
"Saya telah melihat apa yang engkau ucapkan." Pria itu menjawab, "Saya 
sudah mengatakan apa yang saya dengar dari Rasulullah." Selanjutnya dia 
berkata, "Jika yang engkau katakan itu benar, maka di dalam diri mereka 
terdapat 4 tabiat. Mereka adalah orang yang paling pandai ketika sedang 
diuji. Mereka adalah orang yang paling cepat sadar ketika mendapat 
musibah. Mereka adalah orang yang paling cepat menyerang setelah 
mereka lari mundur. Mereka adalah orang yang paling baik 
memperlakukan orang miskin, yatim dan orang-orang lemah. Kebaikan 
yang kelima adalah mereka adalah orang yang paling anti dengan 
kedzaliman para raja.” 

Takhrij Hadits 

Hadits no. 26 ini, diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Shahiih-
nya, Kitabul Fitan wa Asyraath As-Sa'ah 10 – Bab As-Sa'ah wa Ar-Ruum 
Aktsarun Naas 4/2222 (Hadits no. 2898), dengan lafadznya yang sama. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 4/230 
dengan lafadznya yang sama. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Tarikh Al-Kabir 
8/16 dengan lafadznya yang sama. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Mu’jam Al-
Kabir 20/309 (Hadits no. 736-737) dengan lafadznya yang sama. 
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Derajat Hadits 

Hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam 
kitab Shahiih-nya. 

27.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Zaman, Dimana 
Umat Manusia Bersetubuh di Tempat Keledai yang Juga 
Sedang Bersetubuh 

ْمرو قَالَعْبِد اِهللا عْن ع :لَّمسلَْيِه ولَّى اُهللا عُسْول اِهللا صةُ : قَالَ رقُْوُم السَّاعالَ ت
نعْم : حتَّى يتسافَُدْوا ِفي الطَّرِْيقِ تسافَد احلَِمْير، قُلُْت إِنَّ ذَِلك لكائن قَالَ

 لَيكُْوننَّ

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Shahiih-nya, 
dia berkata, "Ahmad bin Ali bin Al-Matsna telah mengabarkan kepada 
kami, dia berkata, "Ibrahim bin Hajjaj As-Silmi telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, "Abdul Wahid bin Ziyad telah menyampaikan kepada 
kami, dia berkata, "Utsman bin Hakim telah menyampaikan kepada kami, 
dia berkata, "Abu Umamah bin Sahl bin Hanif telah menyampaikan kepada 
kami dari Abdullah bin Amru ra., dia berkata, "Rasulullah bersabda, "Hari 
kiamat tidak akan terjadi hingga mereka bersetubuh di tempat keledai biasa 
bersetubuh." 

Saya berpendapat, "Pasti ada manusia yang mengatakan, 'Memang 
benar, ada yang seperti demikian.'" 

Takhrij Hadits 

(27) Hadits no. 27 ini, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab 
Shahiih-nya, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Ihsan 8/269 (Hadits 
no. 6729), dengan lafadz yang mirip dan sebagaimana yang terdapat di 
dalam Mawarid Adz-Dzamaan hal. 466 (Hadits no. 1889) dengan lafadz 
hadits di atas. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazaar di dalam Musnad-nya, 
sebagaimana yang terdapat di dalam Kasyf Al-Astaar 4/148 (Hadits no. 
3408) dengan lafadz yang mirip. 

Al-Haitsami mencantumkan hadits ini dalam Majma' Az-Zawaid 
7/327. Dia berkata, "Perawi hadits yang diriwayatkan Al-Bazaar dan 
Thabrani merupakan para perawi hadits shahih397." 

                                                      
397 Teks hadits yang tercantum di dalam Majma' Az-Zawaid telah mengalami perubahan. Di dalamnya 

terdapat nash yang berbunyi, 

  حىت ينشأ متد يف الطروب مد احلمري
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam 
Mushannaf-nya 15/64 (Hadits no. 19.124) dengan lafadz yang mirip dan 
diriwayatkan secara mauquf398. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak 4/457 
dengan lafadz yang mirip dalam hadits yang panjang diriwayatkan secara 
mauquf. Hakim berpendapat, "Sanad hadits ini shahih berdasarkan syarat 
Asy-Syaikhain, mauquf." Pendapat ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. 

Derajat Hadits 

Hadits ini shahih. Hadits ini dikategorikan shahih oleh Ibnu Hibban. 
Para perawi hadits ini dapat dipercaya (tsiqaat) 

Terbuktinya Nubuat 

Barangkali hal ini akan terjadi, beberapa saat menjelang hari kiamat. 
Yaitu pada saat di bumi, tidak lagi ada yang mengucapkan Allah, Allah. 
Wallahu 'alam. 

Imam Al-Qurthubi berkata, "Ketika Isa as wafat (menjelang hari 
kiamat), Allah mengirim angin dingin dari arah Syam. Angin bertiup dari 
bawah ketiak penduduk Syam. Angin itu merenggut nyawa setiap orang 
yang beriman dan setiap orang Islam. Yang tersisa hanyalah orang-orang 
jahat. Mereka bingung. Hari kiamat datang menemui mereka.399" 

28.  Nubuat Rasulullah SAW Mengenai Banyaknya Petir 

تكْثُُر : عْن أَبِْي سِعْيد الُْخْدرِي أَنَّ رُسْول اِهللا صلَّى اُهللا علَْيِه وسلَّم قَالَ
مْن صِعق ِتلْكُُم : الصَّواِعُق ِعْند اقِْترابِ السَّاعِة حتَّى يأِْتْي الرَُّجلُ الْقَْوم فَيقُْولُ

 نٌصِعق فَالَنٌ وفُالَ: الغداةَ فَيقُْولُْونَ
Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya, dia berkata, 

"Muhammad bin Mush'ab telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, 
"Imarah telah menyampaikan kepada kami dari Abu Nadhrah dari Abu 
Sa'id Al-Khudri ra. bahwa Rasulullah saw bersabda, "Akan banyak petir, 
ketika hari menjelang kiamat, sehingga seorang pria mendatangi sebuah 
kaum dan berkata, "Siapa lagi yang esok harinya pingsan karena dikejutkan 

                                                                                                                              
Sedangkan yang benar adalah, 

 حىت يتسافدوا الطريق تسافد احلمري
398 Yang dimaksud dengan mauquf disini adalah berhukum marfu'. Karena hadits seperti itu tidak 

dikomentari apapun. 
399 Tadzkirah fi Ahwaal Al-Mauta wa Umuur Al-Akhirah hal. 800 
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petir?" Mereka menjawab, "Si fulan dan si fulan yang akan pingsan karena 
dikejutkan oleh petir." 

Takhrij Hadits 

Hadits no. 28 ini, diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad-nya 
3/64 dengan lafadz hadits di atas. Al-Haitsami berpendapat, "Hadits yang 
diriwayatkan Ahmad dari Muhammad bin Mush'ab adalah dhaif (Majma' 
Az-Zawaid 8/9)." 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak 
4/444, dengan lafadz hadits di atas. Hakim berpendapat, "Hadits ini shahih 
berdasarkan syarat Muslim, meskipun Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkan hadits ini." Pendapat Hakim ini diikuti oleh Adz-Dzahabi. 
Adz-Dzahabi berpendapat, "Imarah merupakan perawi yang dapat 
dipercaya, tidak meriwayatkan hadits kepadanya."  

Menurut pendapat saya (penulis), "Perawi Muhammad bin Mush'ab Al-
Qarwa'iy, juga tidak ada yang meriwayatkan hadits kepadanya. Selain itu, 
hadits ini dikategorikan sebagai hadits lemah (dhaif), seperti yang 
diucapkan oleh Adz-Dzahabi sendiri di dalam Al-Kasyf 3/97, "Di dalam 
hadits ini terdapat kelemahan." Oleh karena itu, adalah hal yang aneh, 
dengan apa yang dilakukan Adz-Dzahabii –semoga Allah memberinya 
rahmat-, beliau berkomentar tentang Imarah, namun berdiam diri tentang 
perawi Muhammad bin Mush'ab. Maha Suci Allah yang tidak pernah lupa." 

Derajat Hadits 

Hadits ini dhaif (lemah). Permasalahannya seputar perawi Muhammad 
bin Mush'ab Al-Qarqaiy. Dia merupakan perawi yang lemah. Imam Adz-
Dzahabi berpendapat tentang perawi, dia berpendapat, "Di dalam diri 
perawi ini terdapat kelemahan. (Al-Kasyf 3/97). Al-Hafidz berkata, "Perawi 
ini jujur, namun banyak melakukan kesalahan. (Taqriib At-Tahdziib) 
2/208). Imam Hakim menilai perawi ini sebagai perawi yang dapat 
dipercaya (tsiqah), sebagaimana terdapat di dalam Al-Mustadrak 4/331. 

Terbuktinya Nubuat 

Saya tidak menemukan seorang ulamapun yang berpendapat tentang 
batas atau sesuatu yang dapat membuktikan kebenaran Nubuatini. 
Barangkali hal ini terjadi menjelang hari kiamat. Mari kita memohon 
kepada Allah perlindungan dan keamanan. Mari kita memohon 
perlindungan pada-Nya dari zaman itu, semoga kita tidak menemukan 
zaman itu. 
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Beirut, 1405 H/1985 M 

23. Tuhfah Al-Ahwazi, syarah Jami' At-Tirmidzi, karya Syaikh Abul Ali 
Muhammad Abdurrahman Al-Markguri, cet. Al-Maktabah As-
Salafiyyah, Madinah Munawwarah 1383 H/1963 M 

24. Tadzkirah Al-Hufadz, karya Hafidz Abu Abdullah Syamsuddin Adz-
Dzahabi, cet. Dar Ihyat Turats Al-Arabi, Beirut 

25. Tadzkirah fi Ahwalil Mautaa wa Umuurul Akhiraat, karya Imam 
Syamsuddin Abu Abdullah Al-Qurthubi, cet. Darul Kutub Al-
Ilmiyyah, Beirut, 1405 H/1985 

26. Tadriibur Rawi fi Syarhi Taqriib An-Nawawi, karya Hafidz 
Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, peneliti Abdul 
Wahhab Abdul Latif, cet. Darul Kutub Al-Haditsah 1385 H/1966 
M 

27. Ta'jil Al-Manfa'ah bi zawaid Rijaal Al-Aimmah Al-Arba'ah, karya 
Imam Al-Hafidz Ahmad bin Ali Bn. Hajar Al-Asqalani, cet. Darul 
Kitab Al-Arabi, Beirut 

28. Ta'rif Ahli At-Taqdiis bi maratib Al-Mausufiin bit tadliis, karya Al-
Hafidz Ahmad bin Ali Bn. Hajar Al-Asqalani, peneliti Dr. Abdul 
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Ghaffar Sulaiman Al-Bandari dan Ustadz Muhammad Ahmad 
Abdul Aziz, cet. Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut  

29. Tafsir Ghariib Al-Hadits, karya Al-Hafidz Ahmad bin Ali Bn. Hajar 
Al-Asqalani, cet. Darul Ma'rifah, Beirut 

30. Taqriib At-Tahdziib, karya Al-Hafidz Ahmad bin Ali Bn. Hajar Al-
Asqalani, peneliti Abdul Wahhab Abdul Latif cet. Darul Ma'rifah, 
Beirut, 1395 H/1975 M 

31. At-Tamhiid Limaa fil Muwaththa' minal Ma'ani wal Asanid, karya 
Imam Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdul Bar, peneliti ustadz 
Musthafa bin Ahmad Al-Alawi dan ustadz Muhammad Abdul Kabir 
Al-Bukra, cet. Muassasah Qurthubah. 

32. Tahdzib Al-Kamal fii Asmaa Ar-Rijaal, karya Imam Al-Hafidz 
Jamaluddin Abul Hajjaj Yusuf Al-Mazi, cet. Darul Ma’mun lit 
turats, Beirut, Nuskhah Mushawwarah ‘anin Nuskhah Al-
Khaththiyyah Al-Mahfuudzah bi Darul Kutub Al-Mishriyyah 

33. Tahdzib Tarikh Dimasyq Al-Kabiir, karya Imam Abul Qasim Ali bin 
Al-Hasan Al-Ma’ruf bi Ibnu ‘Asakir, Tahdzib wa Tartib Asy-Syaikh 
Abdul Qadir Badran cet. Darul Masirah, Beirut, 1399 H/1979 M 

34. Tahdzib Khashaish Al-Imam Ali Karamallahu Wajhah, karya Imam 
Ahmad bin Syu’aib An-Nasaai, peneliti Abu Ishaq Al-Huwaini Al-
Atsari, cet. Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, 1405 H/1984 M 

35. Tahdzib At-Tahdziib, karya Hafidz Syihabuddin Ahmad bin Ali 
Hajar Al-‘Asqalani, cet. Dairah Al-Ma’arif, India, 1325 H 

36. Tanziyyah Asy-Syari’ah Al-Marfu’ah ‘anil Akhbaar Asy-Syani’ah 
Al-Maudhuu’ah, karya Abul Hasan Ali bin Muhammad Ibnu ‘Iraq, 
peneliti Abdul Wahhab Abdul Latief, cet. Maktabah Al-Qahirah 

37. Ats-Tsiqaat, karya Imam Al-Hafidz Muhammad bin Hibban Al-
Basti, cet. Dairah Al-Ma’arif, India 1393 H/1973 M 

38. Jami’ Bayan Al-Ilmi wa fadhlihi, karya Imam Abu Umar Yusuf bin 
Abdul Bar, cet. Darul Fikr, Beirut. 

39. Jami’ Bayan ‘an ta’wil ay Al-Qur’an, karya Imam Abu Ja’far 
Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, cet. Darul Fikr Al-Arabi, Beirut 
1405 H/1984 M 

40. Jami’ut Tahshil fii Ahkaam Al-Marasiil, karya Hafidz Shalahuddin 
Khalil bin Kaikadi Al-‘alai, peneliti Hamdi Abdul Majid As-Salafi, 
cet. Iraq li Ihyaa at-Turats Al-Islami, bi wizarah Al-Auqaaf 

41. Al-Jami’ Ash-Shahih Al-Musnad Al-Mukhtashar min umuri 
Rasulillah saw Sunanihi wa ayyaamihi, karya Imam Abu Abdullah 
Muhammad bin Ismail Bukhari, cet. Darul Ma’arif, Beirut 

42. Al-Jami’ Ash-Shagir fi Ahaadits Al-Basyir An-Nadziir, karya Hafidz 
Jalaluddin As-Suyuthi, cet. Darul Fikr, Beirut, 1401 H/1981 M 
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43. Al-Jami’ li Ahkaam Al-Qur’an, karya Abu Abdullah Muhammad bin 
Ahmad Al-Anshari Al-Qurthi, cet. Dar Ihyaa At-Turats Al-Arabi, 
Beirut 

44. Al-Jarh wat Ta'dil, karya Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin 
Abu Hatim Ar-Razi, cet. Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut 

45. Husnul Muhaadarah fii Tarikh Misra wal Qaahirah, karya Hafidz 
Jalaluddin As-Suyuthi, peneliti Muhammad Abul Fadhl Ibrahim, 
cet. Dar Ihyaul Kutub Al-Ilmiyyah bil Qahirah 1387 H/1967 M 

46. Hilyah Al-Auliya wa Thabaqaat Al-Ashfiyaau, karya Hafidz Abu 
Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asfahani, cet. Darul Kutub Al-
Ilmiyyah, Beirut  

47. Al-Khashaish Al-Kubra, karya Hafidz Jalaluddin As-Suyuthi, 
peneliti Dr. Muhammad Khalil Haras, cet. Darul Kutub Al-
Haditsah, Kairo 

48. Khulasah Tadzhiib Tahdziib Al-Kamaal, karya Imam Shafiyuddin 
Ahmad bin Abdullah Al-Kazraji, peneliti Ustadz Mahmud Abdul 
Wahhab Fayid, cet. Maktabatul Qahirah 

49. Ad-Du'a, karya Imam Abul Qashim Sulaiman bin Ahmad Ath-
Thabrani, peneliti Dr. Muhammad Sa'id bin Muhammad Hasan Al-
Bukhari cet. Darul Basyair Al-Islamiyyah, Beirut 1407 H/1987 M 

50. Dalail An-Nubuwwah, karya Imam Abu Bakar Ja'far bin 
Muhammad Al-Faryabi, peneliti Amir Hasan Shabri, cet. Dar Haraa 
1406 H/1986 M 

51. Dalail An-Nubuwwah, karya Imam Ahmad bin Abdullah  Abu 
Nu'aim Al-Ashbahani, cet. Matba'ah An-Nafais, Beirut 1406 
H/1986 M 

52. Dalail An-Nubuwwah, karya Imam Abu Bakar Ahmad bin Al-
Husain Al-Baihaqi, cet. Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, 1405 
H/1985 M 

53. Dzail Al-Kasyif, karya Hafidz Abu Zar'ah Ahmad bin Abdurrahim 
Al-Iraqi, peneliti Bauran Ash-Shanawi, cet. Darul Kutub Al-
Ilmiyyah, Beirut, 1406 H/1986 M 

54. Dzail Mizan Al-’Itidal, karya Hafidz Abul Fadhl Abdurrahim bin Al-
Husain Al-Iraqi, peneliti Dr. Abdul Qayyum Abdur rabbin Nabi, cet. 
Markaz Al-Bahtsu Al-Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut Jami'ah 
Ummul Qura, di Mekkah Mukarramah, 1406 

55. Ar-Rihlah fi Thalabil Hadits, karya Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali 
Bn. Tsabit Al-Khatib Al-Baghdadi, peneliti ustadz Nuruddin 'Atar, 
cet. Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, 1395 H/1975 m 

56. Ar-Rad 'ala Man kadzdzaba bil Ahadits Ash-Shahihah Al-Waridah 
fil Mahdi, karya Syaikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Ibaad, cet. 
Mathaabi' Ar-Rasyiid, di Madinah Munawwarah, 1402 H 
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57. Ar-Riyadh Al-Mustathabah fii jumlatin man rawaa fish Shahihain 
minash Shahabah, karya Imam Yahya bin Abu Bakar Al-'Aamiri, 
cet. Maktabatul Ma'arif, Beirut. 

58. Ar-riyadh An-Nadhrah fii Manaqib Al-Asyrah, karya Imam Abu 
Ja'far Ahmad Asy-Syahiir bil Muhib Ath-Thabari, cet. Mathba'ah 
Al-Khanji, Kairo 1372 H/1953 M 

59. Az-Zuhd, karya Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin 
Hambal Asy-Syaibani, peneliti Muhammad As-Sa'id Basuni Zaghlul, 
cet. Darul Kitab Al-Arabi, Beirut, 1406 H/1986 M 

60. Az-Zuhd, karya Imam Abdullah bin Al-Mubarak Al-Maruzi, 
peneliti Asy-Syaikh Habiburrahman Al-'Adzami, cet. Darul Kutub 
Al-Ilmiyyah, Beirut  

61. Az-Zuhd Al-Kabir, karya Imam Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi, 
peneliti Dr. Taqiyyuddin An-Nadwi, cet. Darul Qalam, Kuwait, 
1403 H/1983 M 

62. As-Sunnan karya Imam Sulaiman bin Asy'ats Abu Dawud As-
Sijistani cet. Darul Hadits Himsha Suria, 1388 H/1969 M 

63. As-Sunnan karya Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi 
cet. Musthafa Al-Halabi wa Aulaaduhu Mishra 1398 H/1978 M 

64. As-Sunnan karya Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-
Nasaa’i cet. Darul Basyaair Al-Islamiyyah, Beirut, 1406 H/1986 M 

65. As-Sunnan karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-
Quzwaini Al-Ma'ruf bi Ibnu Majah, cet. Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 
Beirut  

66. As-Sunnan karya Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman Ad-
Darimi, cet. Syarikah Ath-Thiba'ah Al-Fanniyyah, Kairo 1386 
H/1966 M 

67. As-Sunnan karya Imam Sa'id bin Manshur Al-Khurasani, peneliti 
Syaikh Habiburrahman Al-'Adzami, cet. Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 
Beirut, 1405 H/1985 M 

68. As-Sunnan karya Imam Abu Bakar Amru bin Abu 'Ashim, peneliti 
Syaikh Nashiruddin Al-Albani cet. Al-Maktab Al-Islami, Beirut 

69. As-Sunnan karya Imam Ali bin Umar Ad-Daruquthni,cet. Darul 
Mahasin lith thiba'ah, Kairo 

70. As-Sunnan Al-Kubra, karya Imam Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain 
Al-Baihaqi, cet. Dairah Al-Ma'arif, India 1344 H 

71. Sair 'Alam AN-Nubala, karya Imam Syamsuddin Muhammad bin 
Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi cet. Mu'assasah Ar-Risalah 1402 
H/1982 M 
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72. As-Sirah An-Nabawiyyah, karya Imam Abu Muhammad Abdul 
Malik bin Hisyam Al-Ma'afiri cet. Darul Baz lin Nasyr wat Tauzi', 
Mekkah 

73. Syadzarat Adz-Dzahab fi Akhbar min dzahab, karya Sejerawan 
Abdul Hayyi bin Al-'Imad Al-Hambali, cet. Darul Fikr, Beirut, 1399 
H/1979 M 

74. Syarh As-Sunnah, karya Imam Abu Muhammad Al-Husain bin 
Mas'ud Al-Baghawi, cet. Al-Maktab Al-Islami, Beirut, 1390 
H/1971 M 

75. Syarh Ma'ani Al-Aatsar, karya Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi, cet. 
Mathba'ah Al-Anwar Al-Muhammadiyyah, di Kairo 

76. Syarf Ashhaabul Hadits, karya Abu Bakar Ahmad bin Tsabit Al-
Khatib Al- Baghdadi, peneliti Dr. Muhammad Sa'id Al-Khatib 
Aughali, cet. Dar Ihyaa As-Sunnah An-Nabawiyyah Bil Anqarah 
1971 M 

77. Ash-Shahih, karya Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin 
Khuzaimah, peneliti Dr. Muhammad Musthafa Al-'Adzami, cet. Al-
Maktab Al-Islami, 1395 H/1975 M 

78. Ash-Shahih, karya Imam Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-
Qusyairi, cet. Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, Beirut 

79. Shifah Ash-Shafwah, karya Imam Jamaluddin Abul Faraj Ibnu Al-
Jauzi, peneliti Mahmud Fakhuri, cet. Darul Wa'I Halab Suria, 1389 
H/1969 

80. Adh-Dhu'afa Ash-Shagir, karya Imam Abu Abdullah Muhammad 
bin Ismail Al-Bukhari, cet. Darul Wa'I halab, Suria 1396 H 

81. Adh-Dhu'afa Al-Kabir, karya Imam Abu Ja'far Muhammad bin 
Amru Al-Uqaili, peneliti Dr. Abdul Mu'thi Amin Qala'ji, cet Darul 
Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut 1404 H/1984 M 

82. Adh-Dhu'afa wal Matruukiin, karya Imam Abu Abdurrahman 
Ahmad bin Syu'aib An-Nasaai, cet. Darul Wa'i Halab, Suria 1396 H 

83. Adh-Dhu'afa wal Matruukiin, karya Imam Ali bin Umar Ad-
Daruquthni, cet. Muassasah Ar-Risalah 

84. Ath-Thabaqaat Al-Hufadz, karya Imam Jalaluddin Abdurrahman 
bin Abu Bakar As-Suyuti, cet. Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut 
1403 H/1983 M 

85. Ath-Thabaqaat Asy-Syafi'iyyah, karya Imam Abu Nashr Abdul 
Wahhab bin Ali As-Sabaki, peneliti Mahmud Muhammad Ath-
Thanahi dan Abdul Fatah Muhammad Al-Halwa, cet. Isa AL-Babi 
Al-Halbi wa syurakaa'uhu 1383 H/1964 M 

86. Ath-Thabaqaat Al-Kubra, karya Imam Muhammad bin Sa'ad, cet. 
Dar Shadir, Beirut 
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87. Ath-Thabaqaat Al-Kubra, karya Imam Muhammad bin Sa'ad Al-
Qasam Al-Mutmim, peneliti Dr Muhammad Mansur, cet. 
Maktabah AL-Ulum wal Hukm, di Madinah 1408 H/1987 M 

88. Al-Ibar fi khabar min ghubar, karya Hafidz Abu Abdullah 
Syamsuddin Adz-Dzahabi, peneliti Muhammad Sa'id Basuni, cet. 
Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut 1405 H/1985 

89. Ilal Al-Hadits, karya Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abu 
Hatim Ar-Razi, cet. Al-Matba'ah As-Salafiyyah, Kairo 1343 

90. Al-Ilal Al-Kabir, karya Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah 
At-Tirmidzi, peneliti Hamzah Diib Mushtafa, cet. Maktabah Al-
Aqsha, Yordania, 1406 H/1986 M 

91. Al-Ilal Al-Mutanaahiyyah fil Ahadits Al-Wahiyyah, karya Imam 
Abul Faraj Ibnu Al-Jauzi, peneliti Ustadz Irsyaad Al-Haq Al-Atsari, 
cet. Dar Nasyr Al-Kutub Al-Islamiyyah, di Pakistan, 1399 H/1979 
M 

92. Al-Ilal Al-Waridah fil Ahadits An-Nabawiyyah, karya Imam Ali bin 
Umar Ad-Daruquthni, peneliti Dr. Mahfudz Ar-Rahman Zainullah 
cet. Dar Thayyibah, Riyadh 1405 H/1985 M 

93. 'Amalul Yaum wal Lailah, karya Imam Ahmad Bn. Syu'aib An-
Nasaai, peneliti Faruq Hamaadah, Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut 
1407 H/1987 M 

94. 'Amalul Yaum wal Lailah, karya Imam Abu Bakar Ahmad bin 
Muhammad lebih dikenal dengan nama Ibnus Sinni, cet. Dairah Al-
Ma'arif, India 

95. Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud, karya ulama besar Abuth 
Thayyib Syamsul Haq Al-Adziim Abaadi, peneliti Abdurrahman 
Muhammad Utsman, cet. Al-Maktabah As-Salafiyyah, Madinah 
Munawwarah 1388 H/1966 M 

96. Uyuunul Atsaar fi Funun Al-Maghazi wasy Syamaail was Sair, 
karya Ibnu Sayyidinnaas, cet. Maktabah Al-Quds, Kairo, 1356 H 

97. Fathul Baari bi Syarh Shahih Bukahar, karya Hafidz Ibin Hajar Al-
Asqalani, peneliti syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz , cet. 
Darul Ma'rifah, Beirut 

98. Al-Fath Ar-Rabbani ma'a Syarhihi Bulughul Amani, karya Syaikh 
Ahmad Abdurrahman Al-Bana, cet. Darusy Syihab, Kairo 

99. Al-Futuh, karya Al-'Allamah Abu Muhammad bin 'Atsam Al-Kufi, 
cet. Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut 1406 H/1986 M 

100. Futuhul Buldaan, karya Imam Ahmad bin Yahya Al-Baladzari, 
peneliti Dr. Shalahuddin Al-Munjid, cet. Maktabah An-Nahdah Al-
Mishriyyah, Kairo 
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101. Fadhail Ash-Shahabah, karya Imam Ahmad bin Muhammad bin 
Hambal, peneliti Washiyullah, cet. Markaz Al-Bahtsi Al-Darul 
Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Jaami'ah Ummul Qura Mekkah, cet. 
1403 H/1983 M 

102. Fihrisah Ma Rawahu 'an Syukhihi, karya Imam Abu Bakar 
Muhammad bin Khair Al-Isybili, cet. Baghdad, 1382 H/1962 M 

103. Faidhul Qadir Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir, karya Al-Allamah 
Abdurrauf Al-Manawi, cet. Darul Ma'rifah, Beirut 

104. Al-Qaul Al-Musaddad fidz Dzab 'anil Musnad, karya Hafidz Ahmad 
bin Hajr Al-Asqalani, cet. Idarah Tarjamaan As-Sunnah, Pakistan 
1402 H/1982 M 

105. Al-Kasyf fi Ma'rifah man lahu riwayah fil Kutubi As-Sittatah, karya 
Imam Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, peneliti Syaikh Izzat Ali 
dan Musa Muhammad Ali, cet. Darul Kutub Al-Haditsah, Kairo 

106. Al-Kamil Fit tarikh, karya AL-Allamah Izzuddiin Ali bin Abul Karam 
Al-Maruf bi Ibni Al-Atsiir, cet. Dar Shadir Beirut, 1402 H/1982 M 

107. Al-Kamil Fi Dhu'afa Ar-Rijal, karya Imam Abdullah bin Adi Al-
Jarjani cet. Darul Fikr 1405 H/1985 M 

108. Kitabul 'Ibar wa Diwan Al-Mubtada' wal Khabar, karya Al-Allamah 
Abu Zaid Abdurrahman bin Khalduun cet. Darul Kitab Al-Lubnaan, 
Beirut  

109. Kasyf Al-Astaar 'an zawaid Al-Bazaar, karya Imam Nuruddin Ali 
bin Abu Bakar Al-Haitsami, peneliti Syaikh Habiburrahman Al-
Adzami, cet. Muassasah Ar-Risalah, Beirut 1404 H/1984 M 

110. Kasyf Al-Khafa wa Muzilul Al-Baas 'ammaa isytahara min Ahadits 
'ala Alsinah An-Naas, karya Al-Allamah Ismail bin Muhammad Al-
Ajluni, cet. Maktabah At-Turats Al-Islami Halab, Suria 

111. Al-Kuna wal Asmaa, karya Imam Abu Basyr Muhammad bin 
Ahmad Ad-Daulabi, cet. Dairah Al-Ma'arif An-Nidzamiyyah, India 
1322 H 

112. Kanzul Ummal fi Sunan Al-Aqwaal wal Af'al, karya Imam 'Ilauddin 
Ali Al-Muttaqaa Al-Burhanafuri, cet. Muassasah Ar-Risalah, Beirut 
1399 H/1979 M 

113. Lisanul Mizan, karya Hafidz Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-
Asqalani, cet. Darul Fikr, Beirut 

114. Al-Mu'talif wal Mukhtalif, karya Imam Ali bin Umar Ad-
Daruquthni, peneliti Dr. Mufiq bin Abdullah, cet. Darul Gharb Al-
Islami, Beirut 1406 H/1986 M 

115. Al-Muwatha', karya Imam Malik bin Anas Al-Madini, cet. Darul 
Hadits, Kairo 
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116. Al-Majruuhiin minal Muhadditsiin wadh Dhu'afa wal Matruukiin, 
karya Imam Muhammad bin Hibban Al-Basti, peneliti Mahmud 
Ibrahim Zayid, cet. Darul wa'I Halab, Suria 1396 H 

117. Majma' Az-Zawaid wa Manba'ul Fawaid, karya Imam Nuruddin Ali 
bin Abu Bakar Al-Haitsami, cet. Maktabatul Qudsi, Kairo 

118. Al-Muhaddits Al-Fashil bainar Raawi wal Waa'I, karya Qadhi Al-
Hasan bin Abdurrahman Ar-ramharramzi, peneliti Dr. Muhammad 
'Ajjaj Al-Khatiib, cet. Darul Fikr Al-Arabi, 1391 H 

119. Mukhtarush Shahah, karya Imam Muhammad bin Abu Bakar Ar-
Razi, cet. Maktabah Lubnan, Beirut, 1985 M 

120. Mukhtashar Sunan Abu Dawud, karya Hafidz Abdul 'Adziim bin 
Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, peneliti Ahmad Muhammad 
Syakir, cet. Mathba'ah Anshaar As-Sunnah Al-Muhammadiyyah, 
Kairo 1367 H/1948 M 

121. Al-Madkhal ilaad Diraasaat Al-Qur'aniyyah, karya Syaikh Abul 
Hasan Ali Al-Husni An-Nadwi, cet. Darush Shahwah, Kairo 

122. Al-Marasil, karya Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abu 
Hatim Ar-Razi, cet. Muassassah Ar-Risalah, Beirut, 1402 H/1982 
M 

123. Marashid Al-Ithla' 'alaa Asmaa'il Amkinah wal Baqa'I, karya Imam 
Shafyiuddin Al-Baghdadi, peneliti Ali Muhammad Al-Bajawi, cet. 
Dar Isa Al-Babi Al-Halbi, Kairo 

124. Maruj Adz-Dzahab, karya Al-Allamah Abul Hasan Ali Bn. Al-
Husain Al-Mas'udi cet. Darul Kitab Al-Lubnani, Beirut, 1402 
H/1982 M 

125. Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahihain, karya Imam Al-Hafidz Abu 
Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, cet. Darul Kitab Al-Arabi, Beirut  

126. Al-Musnad, karya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal cet. 
Darul Fikr, Beirut 1398 H/1978 M 

127. Al-Musnad, karya Imam Ahmad bin Ali Abu Ya'la  Al-Mausili, 
peneliti Husain Sulaim Asad, cet. Darul Ma'mun litturats, Dimasyq 
1404 H/1984 M 

128. Al-Musnad, karya Imam Sulaiman bin Dawud Abu Dawud Ath-
Thayalisi, cet. Dairah Al-Ma'arif, India, 1321 H 

129. Al-Musnad, karya Imam Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, 
peneliti Syaikh Habiburrahman Al-'Adzami cet. Nasyrul uluum Al-
Islamiyyah, India 1382 H/1963 M 

130. Al-Musnad, karya Imam Adbullah bin Al-Mubarak, peneliti Shubhi 
Al-Badri As-Samraaiy, cet. Maktabatul Ma'arif, Riyadh, 1407 
H/1987 M 
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131. Al-Musnad, karya Imam Ali bin Al-Ja'ad, peneliti Dr. Abdul Mahdi 
Abdul Qadir, cet. Maktabatul Falah, Kuwait, 1405 H/1985 M 

132. Al-Musnad, karya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I cet. Darul 
Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut  

133. Musnad Sa'ad bin Abu Waqqash ra., karya Imam Ahmad bin 
Ibrahim Ad-Dauruqi Al-Baghdadi, peneliti ustadz 'Amir Hasan 
Shabri, cet. Darul Basyair Al-Islamiyyah, Beirut 1407 H/1987 M 

134. Musnad Asy-Syihab karya Qadhi Abu Abdullah Muhammad bin 
Salamah Al-Qadha'iy, peneliti Hamdi Abdul Majid As-Salafi cet. 
Muassassah Ar-Risalah, Beirut 1405 H/1985 M 

135. Musykil Al-Aatsar, karya Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi, cet. Dar 
Shadir, Beirut  

136. Mishbah Az-Zujajah, karya Hafidz Ahmad bin Abu Bakar Al-
Bushiri cet. Mathba'ah Hassan, Kairo 

137. Al-Mushannaf fil Ahaadits wal Aatsar, karya Imam Abu Bakar bin 
Abu Syaibah, peneliti Ustadz Abdul Khaliq Al-Afghani, cet. Darul 
Furqaan, India 

138. Al-Mushannaf karya Imam Abdurrazaq bin Hisyam Ash-Shan'ani, 
peneliti Syaikh Habiburrahman Al-'Adzami, cet. Al-Maktab Al-
Islami, Beirut 1390 H/1970 M 

139. Al-Mathalib Al-Aliyah bi zawaid Al-Masanid Ats-Tsamaniyyah, 
karya Hafidz Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, peneliti Syaikh 
Habiburrahman Al-'Adzami, cet. Darul Ma'rifah, Beirut  

140. Mu'jam Al-Buldan, karya Imam Syihabuddin Yaquut Al-Hamwi Ar-
Ruumi, cet. Dar Shadir, Beirut  

141. Al-Mu’jam Ash-Shagir karya Imam Abul Qasim Sulaiman bin 
Ahmad Ath-Thabrani, cet. Darun Nashr, Kairo, 1388 H/1968 M 

142. Al-Mu'jam Al-Ausath, karya Imam Abul Qasim Sulaiman bin 
Ahmad Ath-Thabrani, peneliti Dr. Mahmud Ath-Thahhan, cet. 
Maktabatul Ma'arif, Riyadh, 1405 H/1985 M 

143. Al-Mu’jam Al-Kabir karya Imam Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad 
Ath-Thabrani, peneliti Hamdi Abdul Majid Ath-Thab'ah Al-
Iraqiyyah. 

144. Mu'jam Qabail Al-Arab Al-Qadiimah wal Hadiitsah, karya ustadz 
Umar Ridha Kahalah, cet. Darul Ilmi, Beirut, 1388 H/1968 M 

145. Al-Mu'jam Al-Wasith, karya Nakhbah minal ulama, cet. Darul Fikr, 
Beirut  

146. Ma'rifah Ats-Tsiqaat min Rijaal Ahlil Ilmi wal hadits, karya Imam 
Ahmad bin Abdullah Al-'Ajali, cet. Maktabah Ad-Daar, Madinah 
Munawwarah, 1405 H/1985 M 
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147. Ma'rifah ulumil hadits, karya Hafidz Abu Abdullah Hakim, cet. 
Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut  

148. Al-Ma'rifah fis Sunan wal Aatsaar Makhtuthah, Maktabah Al-
Musthafa saw, Kairo 

149. Al-Ma'rifah wat Tarikh karya Imam Ya'kub bin Sufyan Al-Faswi, 
peneliti Akram Dhiyaa'u Al-Umri, cet. Mathba'ah Al-Irsyaad 
Baghdad 1394 H/1974 M 

150. Al-Maghazi karya Muhammad bin Umar bin Waqid yang dikenal 
dengan nama Al-Waqidi, peneliti Dr. Marsun Junus, cet. Mathba'ah 
Jaami'ah Oxford, Inggris 

151. Al-Mughni 'an Hamli Al-Asfar fil Asfaar, karya Hafidz Abul Fadhl 
Abdurrahim Al-Iraqi Mathbuu' Alaa Haamisy Ihyaa ulumiddin, 
karya Imam Ghazali, cet. Isa Al-Baabi Al-Halbi wa syurakaahu 

152. Al-Mughni fidh Dhu'afaa, karya Hafidz Syamsuddin Adz-Dzahabi, 
peneliti Nuruddin Atar, cet. Darul Ma'arif Halb, Suria 1391 
H/1971 M 

153. Al-Maqashid Al-Hasanah fii Bayaan Katsiir minal Ahadits Al-
Musytahirah 'alal Alsinah, karya Imam Muhammad bin 
Abdurrahman As-Sakhawi, cet. Maktabah Al-Khanjiy, Kairo, 1375 
H/1956 M 

154. Makarimul Akhlaq wa ma'aliha wa mahmud tharaiqihaa wa 
murdhiihaa, karya Imam Abu Bakar Muhammad bin Ja'far Al-
Kharaithi, peneliti Su'ad Sulaiman Idris Risalah fi Kuliyyah Al-
Banaat bi Jami'ah Al-Adzhar, 1404 H/1984 M 

155. Al-Muntadzam fii Taarikh Al-Muluuk wal Umam karya Abul Faraj 
Ibnul Jauzi, cet. Daairah Al-Maarif, India 1357 H 

156. Man 'aasya ba'dal Maut, karya Imam Ibnu Abud Dunia, peneliti 
Abdullah Muhammad Ad-Darwisy, cet. Aalimul Kutub, Beirut 1406 
H/1986 M 

157. Manhaaj As-Sunnah, karya Imam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul 
Halim yang dikenal dengan nama Ibnu Taimiyyah Al-Harani, cet. 
Al-Mathba'ah Al-Amiriyyah, Kairo 1321 H 

158. Al-Manhaj fii Syarhi Shahih Muslim bin Al-Hajjaj, karya Imam Abu 
Zakaria Yahya bin Syarf An-Nawawi, cet. Dar Ihyaa At-Turats Al-
Arabi, Beirut 

159. Mawarid Adz-Dzamaan ilaa Zawaaid Ibnu Hibban karya Hafidz 
Nuruddin Al-Haitsami, peneliti Muhammad Abdurrazaq Hamzah, 
cet. Al-Mathba'ah As-Salafiyyah, Kairo 

160. Maudhi' Awhaam Al-Jam'I wat Tafriiq, karya Khatiib Al-Baghdadi, 
cet. Daairah Al-Maarif, India 

161. Al-Maudhuu'aat, karya Abul Faraj Ibnul Jauzi 
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162. Mizanul 'Itidal fi naqdir Rijaal, karya Imam Abu Abdullah 
Syamsuddin Adz-Dzahabi, peneliti Ali Muhammad Al-Bajawi, cet. 
Darul Ma'rifah, Beirut  

163. Nataaij Al-Afkaar fii takhriij Ahadits Al-Adzkaar, karya Hafidz 
Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, peneliti Hamdi Abdul Majid As-
Salafi, cet. Maktabah Al-Matsna, Baghdad 1406 H/1986 M 

164. An-Nihayah fii ghariib Al-Hadits wal Atsar, karya Imam 
Majduddiin Abus Sa'adaat yang dikenal Ibnul Atsir Al-Jazari, cet. 
Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, Beirut  

165. An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karya Imam Abul Fidaa Ismail 
bin Katsir Ad-Dimasyq, cet. Darul Hadits, Kairo 

166. Al-Wafi bil wafayaat, karya Al-Allamah Shalahuddin Khalil bin 
Aibak Ash-Shafdi, cet. Darun Nasyr Faraniz Syatayizz Bafsadaan, 
1394 H/1974 M 

167. Al-Wadh'u fil hadits, karya Dr. Umar bin Hasan Utsman, cet. 
Maktabah Al-Ghazali Dimasyq 1401 H/1981 M 

168. Wafiyaat Al-'Ayaan wa Anbaa Abnaa Az-Zamaan karya, Al-
Allamah Abul Abbas Ahmad bin Muhammad yang dikenal dengan 
Ibnu Khalkaan, peneliti Dr. Ihsaan Abbas cet. Dar Shaadir, Beirut 

 

 


