
LAMPIRAN TERJEMAHAN HADITS 

No Hal. Kitab Terjemahan 

1 28 Shahih Bukhari 

Muslim (Bab 

Iman/54 & Bab 

Buyuk/1599). 

 

Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu 

ada segumpal danging, apabila dia baik maka 

baiklah seluruh jasad, dan apabila dia buruk, 

maka buruklah seluruh jasad. Ketahuilah, dia 

adalah hati 

2 128 Sunan al-Tirmizi, 

Juz 4 

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, 

telah mengkhabarkan kepada kami Hafs bin 

Sulaiman, dari Katsir bin Zadnan, dari ‘Ashim 

bin Dhamrah, bin Ali bin Abi Thalib telah 

berkata, Rasulullah saw telah bersabda, 

bersabda,”Barangsiapa yang membaca 

Alquran dan menghafalkannya, lalu ia 

menghalalkan apa-apa yang dihalalkannya dan 

mengharamkan apa-apa yang diharamkannya, 

niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam 

surga dengan (sebab) Aquran itu, dan Allah 

akan menerima permohonan syafaatnya 

kepada sepuluh orang dari keluarganya yang 

semuanya telah diwajibkan masuk ke dalam 

neraka. 

3 134  Telah mengabarkan kepada kami Bakar bin 

Muḥammad telah bercerita pada kami ‘Abd al-

Samad bin Fadl al-Balkhi telah bercerita pada 

kami Makki bin Ibrahim telah bercerita pada 

kami Basyir bin Muhajir dari ‘Abdullah bin 

Buraidah al-Aslami dari bapaknya. 

Rasululllah bersabda, “Barangsiapa yang 

membaca Alquran, mempelajarinya, dan 

mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota 

dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya 

seperti cahaya matahari, dan kedua orang 

tuanya dipakaikan dua jubah (kemuliaan) yang 

tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya 

bertanya, “Mengapa kami dipakaikan jubah 

ini?” Dijawab,”Karena kalian berdua 

memerintahkan anak kalian untuk 

mempelajari Alquran.” 

4 135 Sunan al-Tirmidzi, 

Jilid 1 

Telah menceritakan kepada kami Nashr bin 

Ali telah menceritakan kepada kami 

Abdushshamad bin Abdul Warits telah 

mengabarkan kepada kami Syu'bah dari 

'Ashim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah 

dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau 



bersabda: "Pada hari kiyamat, Al Qur`an akan 

datang kemudian berkata; "Wahai Rabb 

berilah dia pakaian, " maka dipakaikanlah 

kepadanya mahkota kemuliaan, kemudian Al 

Qur`an berkata lagi; "Wahai Rabb, 

tambahkanlah kepadanya, "Maka dipakaikan 

kepadanya pakaian kemuliaan, kemudian 

berkata lagi; "Wahai Rabb ridlailah dia, " 

akhirnya dia pun diridlai, kemudian dikatakan 

kepada ahli Alquran; "Bacalah dan naiklah, 

niscaya akan ditambahkan kepadamu satu 

pahala kebaikan pada setiap ayat. 

5 139 Shahih Muslim Juz 

3 

Dan telah menceritakan kepada kami Abu 

Bakar bin Abi Syaibah dan Aabu sa’id al-

Asyajju, keduanya dari Abu Khalid. Abu 

bakar berkata, telah menceritakan kepada 

kami Abu Khalid al-Ahmar dari A’masy dari 

Isma’il bin Raja’ dari Aus bin Dom;aj dari 

Abu Mas’ud al-Ansari berkata, Rasulullah 

telah bersabda, “Yang menjadi Imam pada 

kaum adalah orang yang paling pandai 

membaca Alquran di antara mereka. Apabila 

dalam bacaan mereka sama, maka yang paling 

banyak mengetahui tentang Sunnah diantara 

mereka. Apabila dalam Sunnah mereka sama, 

maka yang paling dahulu berhijrah di antara 

mereka. Apabila dalam berhijrah mereka 

sama, maka yang paling dahulu masuk Islam 

di antar mereka.” Dalam suatu riwayat, ”Yang 

paling tua”. dan janganlah seorang 

mengimami orang lain di tempat 

kekuasaannya dan janganlah ia duduk di 

rumahnya di tempat kehormatannya kecuali 

dengan seizinnya.” 

6 166 Sunan at-Tirmidzi, 

Kitab Fadhail al-

Qur’an 

Diriwayatkan dari Anas ra., Rasulullah saw 

bersabda: Telah diperlihatkan kepadaku semua 

pahala amalan umatku hingga kotoran yang 

dikeluarkannya dari masjid. Aku juga telah 

ditunjukkan dosa-dosa umatku, maka tidak 

akulihat dosa yang lebih besar dari orang yang 

mengetahuiayat dan surat Alquran kemudian 

melupakannya. 

7 169 Shahih al-Bukhari, 

Juz IV 

“Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra. ia berkata, 

Rasulullah SAW. pernah mendengar 

seseorang membaca suatu surat (Alquran) di 

malam hari, maka beliau pun bersabda: 



Semoga Allah merahmat si Fulan, sungguh ia 

telah mengingatkanku ayat ini dan ini aku 

dilupakan dari surat ini dan ini” 

 

 
 


