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KATA PENGANTAR 

Setiap faham, ajaran, atau agama memiliki sumber rujukan, di mana 
setiap orang dapat mengetahui dengan pasti kandungan, isi dan tujuan 
dari faham tersebut. Demikian halnya dengan Islam, sumber ajarannya 
adalah al-Qur'an dan hadits Nabi saw. Setiap orang yang ingin 
mengetahui ajaran Islam, dapat merujuk ke dua sumber itu. Tak 
seorangpun dapat mengatasnamakan Islam tanpa merujuk kepada dua 
sumber tadi. Jika tidak, ia dapat dituduh mengada-ada. Buku ini 
mencoba mengetengahkan seberapa jauh kepentingan kita terhadap 
hadits Nabi Saw. Apakah kedudukan Hadits itu hanya sekadar sumber 
pelengkap saja dalam dinul-Islam? 

Kenapa kita memerlukan hadits? 
1. Keperluan kita kepada hadits Nabi adalah konsekuensi logis dari 

perintah Allah Swt di dalam al-Quran. Dalam sejumlah ayat, umat Islam 
diperintah untuk ta’at kepada RasulNya. Perintah taat itu sering sekali 
disebutkan berdampingan dengan perintah taat kepada Allah SWT 
dalam satu ayat. Umpamanya: “Hai orang-Orang yang beriman, 
patuhlah kamu kepada Allah dan patuhlah kepada RasulNya serta 
pemimpin di antara kalian.” (al-Nisa: 59). 

Perintah seperti ini berulang dalam sejumlah ayat dengan bobot 
perintah yang sama. Kadang dengan munculnya kata 'athi'u' berulang 
dua kali. Kadang dengan bentuk 'athof' (diikutsertakan). Ini dapat 
diartikan keharusan patuh kepada Rasul sama seperti kepatuhan kepada 
Allah Swt sendiri. 

Apa arti patuh (ta’at)? Artinya siap menerima apa saja yang datang 
dari Rasul Saw. Jika ia berupa perintah, harus dilaksanakan. Jika 
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berbentuk larangan, harus ditinggalkan. Jika berupa informasi, harus 
diakui kebenarannya, tanpa reserve (syarat). Dengan kata lain, apa yang 
datang dari Rasul berupa hadits tidak perlu diuji kebenarannya kepada 
al-Quran yang kalau sesuai dengan al-Qur'an, baru diterima, dan jika 
tidak, maka boleh tidak diterima. Logika ini tidak dapat diterima dalam 
berinteraksi dengan hadits Nabi. Kenapa? Karena apa yang datang dari 
Rasul Saw sama seperti yang datang dari Allah. Keduanya tak mungkin 
kontradiksi secara hakiki (diametral). Sebab Hadits sesungguhnya adalah 
bagian dari wahyu sebagaimana al-Qur'an. Hal ini dapat diketahui dari 
firman Allah Swt: “Dan tidaklah dia bertutur dengan hawa nafsunya, 
melainkan berupa wahyu yang diwahyukan kepadanya.” (Al-Najam: 3-4) 

Dua produk yang berasal dari satu sumber, tak mungkin 
kontradiktif. Sebab jika demikian, akan dapat melemahkan posisi 
sumber itu sendiri, dan itu mustahil pada hak Allah Swt. Keduanya 
senantiasa berjalan secara paralel. 

Adapun anggapan sebagian kalangan bahwa telah terjadi 
pertentangan antara beberapa Hadits dengan al-Qur'an, sebenarnya 
penyebabnya adalah karena keterbatasan pengetahuan kita atas dua 
sumber tersebut. Maksudnya klaim pertentangan itu lebih disebabkan 
kelemahan pada kemampuan pihak yang mengklaim itu, bukan pada 
teks-teks dari kedua sumber tadi. Yang pertama diperiksa oleh seorang 
peneliti, mengenai keabsahan teks sebuah hadits. Tentu hal ini 
memerlukan keahlian meneliti kwalitas sebuah hadits. Atau paling tidak 
merujuk kepada kesimpulan penilaian ahli Hadits tentang kualitas 
sebuah hadits. Sebuah Hadits Shahih tak mungkin bertentangan dengan 
Al-Qur'an. Jika terbukti hadits itu tidak shohih (lemah) dalam penilaian 
ahli Hadits, maka jelas di sana tidak pernah ada pertentangan. Karena 
berita yang lemah (dha'if) dengan sendirinya dianggap gugur. Namun jika 
teks hadits terbukti keshahihannya, namun masih terasa ada 
pertentangan, maka peneliti harus merujuk kepada komentar Ahli Fiqh 
dan Ushul. Karena dalam kaidah dua ilmu itu, telah ada metodologi 
memahami secara tepat teks-teks yang tampaknya berbeda. Ini biasa 
disebut dengan metode al-Jam'u (kompromi). Salah satu teks itu ada 
yang bersifat general ('ām), dan yang satunya spesial (khas). Maksudnya 
teks yang bersifat khusus adalah bentuk pengecualian atas kaidah 
umum. Di dalam kajian Ilmu Metodologi Hadits, bidang ini dikenal 
dengan sub kajian 'Ilmu Mukhtalaf al-hadits' (Ilmu yang membincangkan 
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hadits-hadits yang sepintas lalu berbeda satu sama lain). Apabila metode 
kompromi tak bisa lagi diberlakukan, maka barulah tampil metode 
berikutnya yaitu tarjih (memilih yang terkuat). Yaitu menentukan mana 
yang lebih kuat dari dua teks yang berbeda tadi. Tentu yang 
dimenangkan adalah teks yang lebih kuat. 

2. Keperluan pada Hadits Nabi juga dikarenakan fungsi Hadits itu 
sendiri sebagai penjelasan atas Kitab Allah. Tak semua ayat-ayat al-
Qur'an itu bisa dilaksanakan berdiri sendiri. Di sana ada beberapa ayat 
yang pelaksanaannya sangat tergantung kepada Hadits-hadits Nabi. Jika 
tidak, maka ayat-ayat itu praktis tak dapat dilaksanakan secara benar. Hal 
ini disebabkan karena al-Qur'an adalah kitab yang mengatur pokok-
pokok persoalan hidup, tidak menjelaskan rincian seluruh permasalahan. 
Ini wajar sekali, karena jika demikian, kitab suci itu akan menjadi sangat 
tebal. 

Sebagai misal, perintah shalat. Di dalam alQur'an keterangan 
mengenai shalat hanya bersifat general. Yang ada antara lain, isi perintah 

untuk melaksanakannya, yaitu ( الصالة أقيموا ) "Aqimu ash-shalāh" 

(dirikanlah solat). Juga ada ayat lain yang menyebutkan ruku', sujud, 
berdiri. Tapi untuk dijadikan sebagai pedoman praktis, tentu akan 
mengalami kesulitan. Dimulai dengan apakah shalat itu, dan diakhiri 
dengan apa? Apa saja yang dilakukan di dalam solat dan apa bacaannya 
dalam tiap-tiap gerakan? Bagaimana tentang raka’atnya, karena ada 
shalat yang dua, tiga dan empat. Berapa kali sehari? Kapan saja awal dan 
akhir waktunya? Bahkan apa yang tak boleh dilakukan di dalam shalat? 
Masalah ini semuanya tidak dijelaskan di dalam alQur'an. Tetapi secara 
panjang lebar dituangkan di dalam Hadits/sunnah Nabi Saw. Nabi 

mengatakan: ( أصلي أيتموينر  كما صلوا ) "Shalatlah kalian sebagaimana 

kalian lihat aku melaksanakan shalat." (muttafaq 'alaih). 
Demikian halnya dengan rukun Islam kelima. Kalau kita periksa 

ayat-ayat alQur'an, maka info tentang haji sangatlah terbatas, kendatipun 
di dalam alQur'an ada satu surat yang namanya 'al-hajj'. Apalagi 
menyangkut praktek di tanah suci. Darimana manasik berawal dan 
dimana berakhir. Adakah diterangkan bahwa tawaf itu berputar 
mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali, berawal dari hajarul Aswad dan 
berakhir juga di situ? Penjelasan detail tentang ibadah yang satu ini juga 
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hanya didapatkan di dalam sunnah Nabi Saw. Dengan sepotong kata 

Nabi memerintah kita untuk mengikutinya: ( مناسككم عين خذوا ). 

"Ambillah dari ku manasik haji kalian". (muttafaq 'alaih). 
Jadi dari gambaran global, kita dapat pahami, bahwa prosedur ini 

telah dikehendaki oleh Allah Swt dalam melaksanakan dienNya. Allah 
swt menerangkan kewajiban-kewajiban pokok di dalam kitab suciNya, 
tetapi untuk penjelasan lebih lanjut, mengenai rincian, tidak ada pilihan 
lain, kecuali harus merujuk kepada Hadits/sunnah yang merupakan 
rekaman kehidupan Nabi Saw. 

Keterangan ini didukung oleh ayat al-Qur'an sendiri yang 
menyebutkan: 

 (.يتفكرون ولعلهم إليهم نزل ما للناس لتبني الذكر أليك وأنزلنا)
"Dan telah Kami turunkan kepadamu az-zikr (al-Qur'an), agar 

engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, 
semoga mereka berfikir." (an-Nahl: 44) 

Jadi dalam ayat itu ada tiga unsur yang terkait satu sama lain, yaitu: 
1. yang dijelaskan (al-mubayyan), yang dalam hal ini adalah al-Qur'an, 2. 
yang menjelaskan (al-mubayyin) yaitu Rasul, dan 3. Penjelasan (al-bayān). 

Allah Swt memang sudah menunjuk Rasul sebagai pemegang 
otoritas untuk menjelaskan al-Qur'an. Hal itu dikarenakan ada sejumlah 
ayat di dalam Kitab suci yang memerlukan penjelasan dari Rasul Saw. 

3. Ada kabar gembira bagi golongan yang peduli terhadap Hadits. 
Mereka nanti di hari Kiamat, bangkit dengan muka yang bercahaya 
sesuai dengan janji Nabi Saw dalam Hadits "Allah membuat bercahaya 
wajah orang yang mendengarkan haditsku, kemudian menghapal, 
memahami dan menyampaikan kepada orang lain seperti didengarnya". 

Siapa mereka? Yaitu mereka yang terlibat dalam pemeliharaan 
Hadits dengan mendengarkannya, mempelajarinya, memahami, 
menghafal dan menyampaikan serta mengajarkan Hadits. 

Sudah tentu ini merupakan keistimewaan tersendiri bagi para 
pemerhati Hadits. Betapa tidak, karena berkecimpung dengan hadits 
menuntut keseriusan dan perhatian yang lebih khusus sehingga 
menuntut pengorbanan ekstra. Dan inilah yang telah dilakukan oleh 
para pengkaji Hadits. Mereka yang tekun memeriksa sanad dan 
kehidupan para perawi hadits. Tak sembarang orang sabar dan tekun 
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melakukan hal itu. Wajar jika mereka nanti di hari Qiamat diberi Allah 
keistimewaan di antara hamba-hamba-Nya yang lain. 

4. Berpegang kepada Hadits merupakan Jalan selamat. Ada hal lain 
yang semakin menambah kuatnya keharusan berpegang kepada Hadits 
Nabi, dimana Rasul menerangkan bahwa yang demikian merupakan 
jalan selamat. Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-
Khudry r.a. Nabi Saw bersabda: "Telah kutinggalkan untuk kalian dua 
hal; jika kalian berpegang kepada keduanya, niscaya kalian tak akan 
tersesat selamanya." (Sunan Ibnu Majah dan al-Muwatto' Malik). 

Dari Hadits tersebut, dapat dipahami, bahwa berpegang hanya 
kepada salah satu, belum ada jaminan untuk tidak tersesat. Namun bila 
kita berpikir lebih dalam, tidak mungkin seseorang dikatakan berpegang 
kepada al-Qur'an, jika ia mengabaikan Hadits atau tidak mengakui 
eksistensi Hadits. Sebab al-Qur'an sendiri yang langsung memerintahkan 
kepada kaum beriman agar menerima segala yang datang dari Nabi Saw 
dan mematuhi segala seruannya. Jadi tak terbayang oleh akal kita, 
seseorang mengaku patuh kepada isi al-Qur'an, tetapi di lain sisi tidak 
mengakui keberadaan Hadits. 

Fakta membuktikan bahwa orang-orang yang berpegang kepada 
Hadits menemui jalan selamat dan tidak jatuh dalam ketersesatan. 
Mereka yang terperosok dalam kesesatan dengan mengklaim mendapat 
wahyu atau sebagai Rasul baru atau ajaran baru, bukti nyata bahwa 
keselamatan hanya didapat dengan berpegang kepada Hadits Nabi Saw.
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MUKADDIMAH 

Kajian Hadits adalah kajian menyangkut pokok-pokok agama, di 
mana untuk menjadi Muslim yang menjalankan ajaran Islam dengan 
baik, sangat memerlukan pengetahuan tentang hadits atau sunnah. 
Sebab ajaran Islam itu sendiri dibangun di atas dua pondasi; Al-Qur’an 
dan Sunnah. Bahkan beberapa ayat dalam Al-Qur’an tidak dapat 
diamalkan secara benar dan tepat tanpa bantuan Sunnah Nabi. 
Demikianlah Allah – subhanahu wata’ala- menghendaki agama ini. Banyak 
ketentuan yang bersifat umum (general) di dalam Al-Qur’an, dijelaskan 
oleh keterangan yang lebih rinci di dalam Hadits. 

Saking pentingnya peran sunnah ini, Imam Abu Hanifah pernah 
mengatakan: “Tanpa Sunnah, tak seorangpun dari kita yang dapat memahami 
Al-Qur’an”. Padahal Abu Hanifah lebih dikenal sebagai Ahli Hukum 
(fiqh) daripada seorang Ahli hadits. 

Atas dasar pertimbangan tersebut, para Ulama, khususnya Ahli 
hadits, mencurahkan perhatian yang mendalam terhadap hadits Nabi. 
Bahkan sebagian menghabiskan umurnya dalam menekuni hadits. Di 
samping bertujuan untuk mendapat kedudukan istimewa yang dijanjikan 
oleh Rasul Saw bagi para pengkaji dan penghafal hadits, juga didorong 
oleh rasa tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hadits Nabi 
dari berbagai kemungkinan buruk yang dapat merusak dan mencederai 
hadits Nabi. 

Adapun keistimewaan ahli Hadits ialah sebagaimana dijanjikan oleh 
Rasulullah dalam sebuah riwayat bahwa orang yang mempelajari dan 
menghafal hadits-haditsnya akan dianugerahi Allah wajah yang 
bercahaya (Nadhārat al-wajah), penuh dengan pancaran sinar keimanan 
yang menandakan ketenangan hati dan keteduhan batin. Sabda Beliau 
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Saw: “Allah membuat bercahaya wajah seseorang yang mendengar dari kami 
sebuah hadits, kemudian menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana ia 
dengar.” (Abu Dawud dalam “Sunan”-nya dan Al-Tirmizi dalam 
“Sunan”-nya). 

Sedangkan rasa tanggung jawab untuk memelihara hadits, berangkat 
dari keimanan kepada Rasul Saw dan kecintaan yang mendalam di hati 
para Ulama akan Nabi dan sunnahnya. Setiap orang yang mencintai 
sunnah Nabinya, akan terpanggil untuk menjaga dan memelihara 
warisannya dari rongrongan dan niat buruk berbagai pihak yang 
memusuhi Islam yang telah kelihatan sejak awal agama ini diturunkan 
Allah Ta’ala. 

Dalam sebuah Riwayat, Nabi Saw juga memperingatkan dengan 
keras agar dalam menyampaikan hadits harus diikuti dengan sikap 
kehati-hatian yang tinggi. Sabda Rasul Saw.: “Barangsiapa yang 
menyampaikan hadits dariku, padahal ia mengetahui bahwa hadits itu tidak 
benar, maka ia termasuk salah satu dari dua pendusta.” (Muslim, al-Tirmizi, 
Ibnu Majah, Ahmad). 

Begitu pentingnya belajar sunnah, namun sangat disayangkan, di 
negeri ini kajian hadits termasuk kajian yang terbilang langka bila 
dibandingkan dengan kajian-kajian ilmu lainnya, seperti fiqh, tasawuf, 
dan lainnya. Perhatian atau kepedulian umat di negeri ini -baik kalangan 
awam ataupun akademik- terhadap hadits atau sunnah, masih jauh dari 
ketertarikan mereka mendalami bidang-bidang keislaman lainnya. 

Adapun ‘Ulūmul-Hadīts sebagai tulang punggung disiplin ilmu 
hadits, menempati kedudukan tersendiri lagi. Dengan mempelajari 
Ulūmul-Hadīts, seseorang mampu membedakan antara hadits Shahih 
(kuat) dari hadits yang lemah, membedakan antara hadits yang benar 
berasal dari Rasulullah dengan hadits palsu yang dibuat-buat orang, lalu 
dinisbatkan kepada Nabi. 

Kemudian literatur-literatur ‘Ulūmul-Hadīts yang tersedia di 
perpustakaan atau di toko-toko buku umumnya berbahasa aslinya -yakni 
bahasa Arab- sehingga memerlukan waktu dan kesungguhan ekstra 
untuk mempelajari dan memahaminya. Hal ini juga masih menjadi 
penghalang bagi bagian terbesar umat Islam untuk mendalami sumber 
Islam kedua ini (Hadits). Hingga sekarang buku-buku Ulūmul-Hadīts 
berbahasa Indonesia masih terbilang langka baik berupa terjemahan 
apalagi buku yang ditulis oleh penulis lokal. Kehadiran buku ini 
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diharapkan dapat mengisi kelangkaan literatur mengenai ‘Ulūmul-Hadīts 
di masyarakat Muslim, termasuk di kampus yang mengajarkan Hadits 
sebagai mata kuliyah. 

Penulis, melalui interaksi sehari-hari dengan masyarakat umum dan 
mahasiswa di kampus Islam, menangkap kehausan umat pada 
informasi-informasi dasar tentang hadits harus dijawab dengan 
menyajikan buku yang mudah dicerna, gampang dipahami, dapat dibaca 
dengan cepat, dan tidak berbelit-belit. Faktor ini juga ikut mendorong 
penulis untuk membuat buku tentang Ulūmul-Hadīts. Penulis berharap 
buku ini bisa membantu mereka memahami dasar-dasar agama yang 
diyakini sebagai agama satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia 
dari kehancuran dan kesesatan. 

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan buku “Ulūmul-
Hadīts” ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan melakukan 
analisa terhadap tema-tema bahasan Ilmu ini disertai dengan penjelasan 
yang memadai. Penulis berusaha menyajikan contoh untuk setiap 
permasalahan untuk semakin memperjelas persoalan yang dibahas. 
Peran penulis ialah memahamkan pembaca tentang pokok-pokok 
bahasan yang terkandung dalam Ilmu Mushthalah Hadits, namun karena 
luasnya cakupan Ilmu Mushtalah Hadits, maka buku ini mengkhususkan 
bahasan ilmu Dirāyah Hadits. Adapun bagian lain, yaitu ilmu Riwāyah 
Hadits akan dibahas dalam buku yang lain, in sya Allah. 

Adapun secara sistematika pembahasan, buku ini terdiri dari 
Mukaddimah, Duabelas Pasal dan Penutup. 

Dalam Mukaddimah, penulis menjelaskan kedudukan Hadits di 
dalam Islam. Suatu hal yang tidak mungkin dapat melaksanakan ajaran 
Islam secara benar dan sempurna tanpa dukungan Hadits. Sedemikian 
pentingnya Hadits membuat para Ulama dari zaman ke zaman 
mencurahkan perhatian untuk memelihara Hadits Nabi Saw, agar tetap 
asli, terpelihara dan terjaga dari uapaya-upaya merusak, memalsukan dan 
mencemarkan hadits Nabi. Salah satu cabang Ilmu Hadits yang 
berperan memelihara hadits ialah Ilmu Mushthalah Hadits atau disebut 
juga “Ulūmul-Hadīts”. Dengan mempelajari ilmu ini, seseorang dapat 
membedakan antara hadits Shahih dan yang tidak shahih. 

Dalam Pasal Satu, dibahas definisi sejumlah istilah yang 
berhubungan dengan hadits. Istilah “sunnah”, “atsar”, dan “khabar” 
adalah bentuk sinonim hadits. Sunnah kadangkala diperluas maknanya 
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hingga mencakup pola hidup generasi sahabat, karena pola kehidupan 
mereka senantiasa dilandasi oleh pola hidup Nabi Saw. Jadi kebiasaan 
sahabat juga merupakan sunnah. 

Dalam Pasal Dua, yang menjadi pokok bahasan adalah kedudukan 
Sunnah dalam Islam. Tidak sedikit orang yang salah menempatkan 
sunnah, khususnya bila dikaitkan dengan sumber utama Al-Qur’an. Ada 
anggapan keliru yang memposisikan hadits sebagai nomor “dua” yang 
mengesankan kurang pentingnya kedudukan Hadits atau Sunnah dalam 
benak mereka. Hal ini akan dijelaskan secara rinci dalam pasal dua. 

Dalam Pasal Tiga, mengenai Fungsi-fungsi Sunnah. Karena 
dekatnya hubungan sunnah dengan al-Qur’an, maka sunnah memiliki 
fungsi tersendiri yang secara garis besar disebut sebagai “penjelasan” al-
Qur’an. Secara lebih rinci, fungsi sunnah itu adalah: (1) Penguat al-
Qur’an, (2) penjelasan terhadap al-Qur’an, (3) sebagai pengembangan 
terhadap prinsip yang dibawa al-Quran, dan (4) sebagai sumber yang 
berdiri sendiri dalam menetapkan hukum. 

Dalam Pasal Empat, membahas sisi sejarah Hadits. Bahasan ini 
tidak kalah pentingnya dari bahasan lain. Bahkan kesalahpahaman 
tentang hadits sering berawal dari pemahaman sejarah Hadits. Tidak 
sedikit - baik kalangan awam atau kaum terpelajar - yang termakan 
informasi menyesatkan bahwa hadits pada awalnya sama sekali tidak 
dicatat. Transformasi hadits – menurut mereka - hanyalah semata-mata 
hafalan para rawi (penyampai). Dari sinilah berawal kesalahpahaman itu. 
Anggapan ini pertama kali dibangun oleh orientalis yang mengkaji 
Islam, khususnya hadits, semacam Goldzieher, Snouck Hurgronje dan 
lainnya. Karena – pertama - faktor kekurangfahaman mereka dalam 
membaca teks-teks hadits yang Sebagian melarang pencatatan hadits dan 
sebagian mengizinkan bahkan menyuruh untuk menuliskan hadits. Dan 
kedua karena faktor subyektifitas – atau lebih tepat disebut fanatisme- 
membuat mereka tetap bersikukuh pada pendirian keliru itu. Sayangnya, 
pandangan itu menjangkiti sebagian kaum Muslim di dunia Islam. Maka 
pasal ini mendudukkan persoalan sejarah penulisan hadits secara 
proporsional dengan bukti-bukti yang kuat bahwa hadits telah ditulis 
pada zaman Nabi masih hidup. 

Dalam Pasal Lima, pembahasan khusus mengenai ‘Adālat al-
Shahābah, sebuah konsep yang mengajarkan bahwa sahabat Nabi adalah 
lapisan pertama periwayat hadits terbebas dari hal-hal yang dapat 
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merusak hadits. Dalam penelitian Hadits, kedudukan Sahabat Nabi 
memiliki kekhususan, karena mereka adalah tangan pertama yang 
menerima Hadits dari Rasulullah. Perhatian mereka terhadap hadits 
dengan ditopang oleh kejujuran dan keikhlasan, menjadi salah satu 
faktor terwariskannya hadits dari generasi ke generasi dengan selamat 
dan murni. Allah Ta’ala sendiri yang secara langsung mensucikan 
(tazkiyah) para sahabat Nabi di dalam al-Qur’an. 

Dalam Pasal Enam, dibahas pembagian Hadits ditinjau dari jumlah 
rawi-nya. Secara garis besar, hadits terdiri dari hadits Mutawātir dan 
hadits Ahād. Penyebutan “Ahād” tidak serta merta merendahkan jenis 
hadits yang satu ini, apalagi mayoritas hadits adalah tergolong “Ahād”. 
Bukan hanya Mutawatir yang berhak untuk dijadikan landasan 
beragama. Akan tetapi hadits Ahād juga mempunyai kekuatan serupa, 
asal terbukti keshahihannya. 

Dalam Pasal Tujuh, membahas tentang pembagian Hadits ditinjau 
dari kualitas Rawi. Pasal ini merupakan tulang punggung dari 
pembahasan Ulūmul-Hadīts. Hadits terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: 
Hadits Shahīh, Hadits Hasan dan Hadits Dha’īf. Dalam pasal ini yang 
pertama dikupas adalah hadits Shahih dan berbagai persoalan yang 
terkait dengannya. Tulang punggung hukum Islam (syari’at) adalah 
Hadits Shahih di samping kitab suci al-Qur’an. 

Dalam Pasal Delapan, membincangkan Hadits Hasan yang secara 
kualitas berada satu tingkat di bawah hadits Shahih. Dalam berhujjah, 
tidak ada bedanya antara hadits Shahih dengan hadits Hasan. Keduanya 
dapat dijadikan sebagai dalil hukum menurut mayoritas Ulama. 

Dalam Pasal Sembilan, khusus membedah Hadits Dha’īf dengan 
sejumlah persoalannya. Pembahasan mengenai hadits dha’if termasuk 
pembahasan yang panjang dalam kajian hadits, sekaligus dalam kajian 
fiqh. Ulama sepakat mengatakan bahwa hadits dha’īf (lemah) tidak dapat 
dijadikan hujjah (dalil) dalam bidang hukum dan ‘Aqidah (keimanan). 
Hadits Dha’if terlanjur menyebar di tengah masyarakat Muslim sehingga 
kadangkala menimbulkan perdebatan di tengah mereka soal kedudukan 
jenis hadits yang satu ini. Sebagian dari mereka ada yang membela mati-
matian hadits dha’īf dan yang lain bersikap sebaliknya. Inilah yang akan 
dibahas dalam pasal ini secara panjang lebar. 

Dalam Pasal Sepuluh, Secara umum kedha’ifan suatu hadits 
disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) Sanadnya terputus dan (2) tercelanya 
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salah seorang atau lebih rawi Hadits tersebut. Pembahasan mengenai 
terputusnya sanad juga bukan soal sederhana. Pembahasannya luas 
dalam kitab-kitab Mushthalah. Ada sanad yang terputus di pangkal sanad, 
tengah dan ujung sanad. Semuanya mempunyai istilah dan terminologi 
sendiri. 

Dalam Pasal Sebelas membahas penyebab kedhaifan Hadits yang 
kedua adalah karena tercelanya salah seorang rawi hadits, apalagi kalau 
yang tercela itu lebih dari satu orang. Ketercelaan (al-tha’an) rawi 
mencakup dua sisi besar, yaitu: tercela dalam daya ingat (al-dhabth) dan 
tercela dalam soal kejujuran (al-‘adālah). Yang terakhir ini jauh lebih 
berbahaya dari yang pertama. Ketatnya penilaian kritikus-kritikus Hadits 
terhadap hadits-hadits Nabi membuat kaum Muslimin yakin bahwa 
hadits adalah warisan Nabi yang cukup terpelihara dari tangan-tangan 
perusak dan tidak bertanggungjawab. Tidak ada celah bagi kaum 
perusak untuk mengacau dan mencemarkan hadits. Semua sisi telah 
dipagari dengan berbagai penangkal yang sangat ilmiyah, buah karya 
ulama hadits dari zaman ke zaman, khususnya Ulama generasi awal 
Islam. Jadi, tidak ada hadits yang hilang dan tidak ada kekuatan yang 
dapat merusak hadits. 

Dalam Pasal Duabelas, Kitab-kitab Hadits. Pasal ini membedah 
hasil karya ulama hadits dari zaman ke zaman. Mereka meninggalkan 
warisan yang tak ternilai untuk generasi berikutnya. Semakin dalam 
seorang peneliti membaca karya-karya Ulama Hadits semakin kagum 
akan keseriusan mereka dalam mengkaji Hadits. Kitab-kitab itu 
terpelihara hingga sekarang. Apa yang dibaca oleh generasi sekarang 
sama persis dengan apa yang mereka torehkan dulu pada lembaran-
lembaran yang mereka tulis. Kitab-kitab hadits beraneka ragam model 
dan metodenya. Keberagaman metode ini membuktikan bahwa para 
penulis hadits begitu inofatif dan maju dalam menyusun kitab-kitab. 
Ada yang menjadikan Sahabat rawi hadits pertama sebagai standar 
penyusunan. Ada pula yang berdasarkan isi atau kandungan hadits. 
Semuanya bertujuan untuk menjaga hadits dari kepunahan dan 
memudahkan penuntut ilmu untuk mengkaji. 

Belakangan ini sejalan dengan perkembangan teknologi, kitab-kitab 
hadits diabadikan tidak hanya melalui lembaran-lembaran kertas saja, 
tetapi dalam bentuk digital yang disajikan kepada pembaca dalam 
bentuk PDF, sehingga menghemat kertas dan tinta. Pembaca tetap 
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dapat mempelajari dan memahami hadits, tanpa membeli kitab atau 
buku secara fisik. Ini adalah karunia Allah tersendiri untuk umat ini. 

Pasal terakhir adalah Kesimpulan dan Penutup. Di pasal ini 
penulis menyimpulkan pembahasan yang telah disajikan dalam halaman-
halaman sebelumnya. Inti buku ini ada pada kesimpulannya, Namun 
untuk mendapatkan faedah yang lebih besar, pembaca, khususnya 
mahasiswa yang belajar hadits, hendaknya membaca keseluruhan isi 
buku dengan teliti dan tidak hanya mencukupkan membaca kesimpulan 
pada setiap buku. 

Penulis berdo’a kepada Allah kiranya Allah ‘Azza wajalla menerima 
amal sederhana ini sebagai catatan yang dapat memperberat timbangan 
amal penulis di hari kemudian kelak. Penulis juga berharap pembaca 
tidak keberatan menyampaikan untaian do’a untuk penulis, Amin. 

Segala kritikan dan teguran pembaca, akan penulis sambut dengan 
segala senang hati, demi mencari kebenaran. Selamat membaca. 

Wassalāmu’alaikum warahmatullāhi wabarakātuh  
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Pasal 1 
Ta`rif Hadits, Sunnah, Khabar dan Atsar 

A. Ta’rif Hadits 
Hadits ialah semua ucapan Nabi Shallallahu alaihi wassalam, 

perbuatan, pengakuan, dan sifat-sifatnya. Dari definisi ini, Hadits terdiri 

dari empat komponen. Pertama, ucapan-ucapan Nabi atau biasa disebut 

Hadits Qawly. Kedua, perbuatan-perbuatan Nabi atau biasa disebut 

Hadits Fi`ly. Ketiga, pengakuan-pengakuan Nabi atau biasa dikenal 

dengan Hadits Taqrīry. Keempat, Sifat-sifat Nabi. 

Pertama, Hadits Qawly adalah semua perkataan yang bersumber dari 

Nabi Saw., dalam berbagai kesempatan, beragam suasana, menyangkut 

masalah apa saja, didengar oleh Sahabat r.a., lalu disampaikan kepada 

yang lain
1
, baik ucapan itu disampaikan dalam forum resmi

2
, percakapan 

terbatas atau dalam perjalanan. Baik disampaikan dalam keadaan sedih 

atau pun gembira. Baik menyangkut masalah ibadah ataupun masalah 

kehidupan sehari-hari. Semua itu termasuk Hadits. 

Salah satu contoh ucapan Nabi Saw. ialah sabda Beliau: 

ْنُه فَ ُهَو َرد    َمْن َأْحَدَث ِفي أَْمرينَا َهَذا َما لَْيَس مي
“Barangsiapa mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini 

(dien=agama) yang tidak termasuk di dalamnya, maka itu ditolak.” (al-Bukhāry 

                                                
1  Yang dimaksud “yang lain” di sini, sahabat lainnya atau generasi sesudah Sahabat, 

yakni Tabi’in. 
2  Seperti khutbah Jum’at, Haji wadā’ dan sejenisnya. 
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dan Muslim dari `Aisyah radhiyallāhu `Anha).
1
 

Kedua, Hadits Fi`ly adalah suatu perbuatan Nabi Saw., yang dilihat 

oleh Shahabat, kemudian disampaikan oleh Shahabat kepada yang lain. 

Seperti tata-cara shalat beliau, mulai dari mengangkat takbir hingga 

salam. Lalu beliau saw. bersabda: 

ْ ُأَصلِّي  .َصلُّوا َكَما َرأَيْ ُتُمْويني
“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.”

2
 

Begitupula dengan tata-cara Nabi mengerjakan manasik haji. Mulai 

dari berihram untuk haji hingga mabit di Mina tiga malam pada hari-hari 

tasyriq. Lalu beliau bersabda: 

 خذوا عين مناسككم
“Ambillah dariku manasik haji kalian.” (Ahmad).

3
 

Ketiga, Hadits Taqriry adalah perbuatan atau perkataan Shahabat 

yang diketahui oleh Nabi tetapi beliau diam atau tidak memberikan 

komentar. Diamnya Nabi itu berarti setuju dengan perbuatan atau 

ucapan Shahabat tersebut. Sebab jika perkataan/perbuatan itu salah, 

maka Nabi tentu tidak akan mendiamkannya. 

Contohnya adalah tatkala Ibnu `Umar melaporkan: 

َوَرُسوُل اهللي َصلَّى اهلُل َعَلْيهي َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه ُمتَ َوافيُروَن: أَبُو  " ُكنَّا نَ ُعدُّ 
 َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن ُُثَّ َنْسُكُت"

“Kami pernah berkata pada waktu Nabi masih hidup, orang yang terbaik 

dari ummat ini setelah Nabinya adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Rasul 

mendengarnya dan tidak membantah.” (Ahmad).
1
 

                                                
1 Al-Bukhāri, Muḥammad ibn Ismail, Al-Jāmi’ As-Shahīh (Shahīh Bukhāri), Jilid III 

(Beirut: Dār Thūqun Najāh, 1422 H), Cet.I, hal. 184. No. 2697; al-Naysaburi, 
Muslim ibn al-Hajjāj, Al-Musnad As-Shahīh (Shahīh Muslim), Jilid III (Beirut: Dār Ihyā 
At-Turāts Al-‘Arabī), hal. 1343, No. 1718 

2  Al-Bukhāri, Op.cit, Jilid 8 (Beirut: Dār Thūqun Najāh, 1422 H), Cet.I, hal. 9, No. 
6008. 

3  Al-Syaibāni, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Asy-Syaibani, al-Musnad, Juz 7 
(Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet. 1, 1421 H), hal. 168 
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Kemudian ketika Nabi dan Sahabat selesai shalat shubuh, beliau 

melihat ada seorang yang mengerjakan shalat sunnat fajar. Beliau menegur 
orang tersebut, mengingatkan bahwa tidak ada shalat sunnat sesudah 

shubuh. Orang tersebut mengatakan bahwa ia mengqadha shalat sunnat 

sebelum subuh yang terlewat. Lalu Nabi diam.
2
 Rasulullah Saw bersabda: 

"َما َهاتَاني الرَّْكَعَتاني يَا قَ ْيُس؟" فَ ُقْلُت: يَا َرُسوَل اهللي، إيينِّ َلَْ َأُكْن َصلَّْيُت 
 اْلَفْجري فَ ُهَما َهاتَاني الرَّْكَعتَاني َفَسَكَت َرُسوُل اهللي َصلَّى اهللُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  رَْكَعتَي 

“Dua raka’at apa yang kamu kerjakan, wahai Qais? Aku berkata, ”Wahai 
Rasulullah, aku belum mengerjakan Shalat sunnah Fajar, inilah dua shalat 

sunnah tersebut. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lantas 

mendiamkannya.”
3
 

Keempat, yaitu sifat-sifat Nabi. Sifat di sini, bisa berarti bentuk fisik 

(khalq) Nabi dan bisa berarti karakter (khuluq) atau pembawaan beliau Saw. 
Anas r.a berkata: 

ْْيي، َكاَن َرُسْوُل  اهللي َصلَّى اهلُل َعَلْيهي َوَسلََّم لَْيَس بيالطَّويْيلي الَبائيني َوََل بياْلَقصي
. ، َوََل بياْلسَّبيطي ، َوََل بيال َجْعدي الَقَططي  َوََل بياألَبْ  َيضي اأَلْمَهقي َوََل بياآلَدمي

                                                                                                             
1  Al-Syaibāni, Aḥmad Ibn Muhammad ibn Ḥanbal, Fadhāʾil As-Shaḥābah, Jilid I 

(Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 1403 H/1983 M), Cet. I, hal. 57, No. 857; At-
Thabarani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mathir Al-Lakhmi Asy-Syami Abul 
Qaim, Al-Mu’jam Al-Kabir, Juz 12 (Cairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, cet. 2, 1415 H), 
hal. 345 

2  Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa kasus ini terjadi pada seorang Sahabat 
bernama Qais ibn ‘Umar, ia berkata: “Nabi Saw pernah melihatku shalat dua raka’at 
fajar setelah shalat fajar (fardhu). Lalu Nabi bertanya: “Shalat apa yang engkau 
kerjakan dua raka’at itu, wahai Qais? Aku menjawab: Wahai Rasulullah, aku tidak 
sempat melaksanakan dua rakaat fajar (sunnah) tadi, sekarang baru kulaksanakan.” 
Diriwayatkan oleh al-Syafi’i, Abu Daud, al-Tirmizi, Ibnu Majah dan al-Bayhaqi. 
Namun al-Tirmizi menilai hadits itu “munqathi’” (terputus) sanadnya. Namun ada 
riwayat lain dalam Mustadrak al-Hakim dan Shahih Ibnu Hibban, dengan sanad yang 
tidak munqathi’, dan al-Hakim berkata: “Hadits ini Shahih berdasarkan syarat Bukhari 
dan Muslim”. Lihat: Islamweb.net, diakses Kamis 17-09-2020, jam 14.35. 

3  Al-Bayhaqi, Ahmad bin Al-Husain Al-Khurasani, Al-Sunan Al-Kubra, (Beirut: Dar al-
Kutub Al-‘Alamiyyah; cet. 3, 1424 H.), Juz. 2, hal. 640 
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“Bentuk fisik Nabi tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Tidak terlalu putih 

dan tidak hitam. Rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak lurus”.
1
 

`Aisyah r.a melaporkan: 

ًشا َوََل ُمتَ َفحًِّشا َوََل  لَ ْم َيُكْن َرُسْوُل اهللي َصلَّى اهلُل َعَلْيهي َوَسلََّم فَاحي
 .سَّيِّ  َئَة، َوَلكيْن يَ ْعُفْو َوَيْصَفحُ َصخَّابًا بياأْلَْسَواقي َوََل ي َْجزيْي بيالسَّيِّ َئةي ال

“Rasulullah tidak pernah berkata buruk, tidak berteriak di pasar dan tidak 

membalas keburukan orang dengan keburukan serupa, tetapi ia mema`afkannya”.
2
 

B. Ta’rif “Sunnah” 
Arti “Sunnah” secara bahasa adalah cara (tharīqah) atau kebiasaan 

(sīrah), baik ataupun buruk. Di dalam hadits kata sunnah dalam arti sirah 
disebutkan dalam Hadits Jarir r.a, Rasulullah Saw. bersabda: 

من سن ِف اإلسالم سنة حسنة فلها أجرها وأجر من عمل هلا بعده من 
اإلسالم سنة سيئة كان عليه غْي أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن ِف 

 وزرها ووزر من عمل هبا من بعده من غْي أن ينقص من أوزارهم شيء.
“Siapa yang mengawali suatu perbuatan (sunnah) yang baik, (lalu diikuti 

orang lain), maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya 
setelah itu, tanpa dikurangi pahala mereka sedikitpun. Dan siap yang memulai 
sebuah perbauatan buruk, (lalu diiukuti orang) maka ia menanggung dosanya dan 
dosa orang yang mengikutinya setelah itu, tanpa dikurangi dosa mereka 
sedikitpun.”3 

Pengertian sunnah secara formal (ishthilāhi) sama seperti pengertian 
Hadits. Sunnah adalah semua yang berasal dari Nabi Saw. baik berupa 

perkataan, perbuatan, pengakuan, dan sifatnya.
4
 

                                                
1  Al-Bukhāri, Op.cit, Jilid IV, hal. 187. No. 3548 
2  Al-Tirmidzy, Muḥammad Ibn ͑ Ῑsa, Al-Jāmi’ Al-Kabīr (Sunan Tirmidzy), (Beirut: Dār 

Al-Gharb Al-Islāmi, 1998 M), Bab: Akhlāq Nabi SAW, Jilid III, hal. 437, No. 2016 
3  Al-Naisaburi, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj (206-261 H), Shahīh Muslim, 

tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi, Cet. I (Kairo: Makatabah Isa Al-Babi Al-
Halabi, 1955 M/ 1374 H), Jilid II, hal. 705 

4  Al-Khatib, Muhammad ‘Ajjaj, Al-Sunnah Qabla Al-Tadwin, (Berut: Darul Fikr, 1981), 
Hal. 16 
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Pada masa Nabi masih hidup, istilah sunnah memang dipakai untuk 
menerangkan sebuah praktek yang dilakukan oleh beliau seperti tata 
cara Nabi shalat, berhaji, bergaul, berbicara, termasuk cara makannya, 
pola hidupnya secara umum dan kebiasaan yang sering dikerjakan Nabi 

sehari-hari.
1
 Namun sesudah beliau wafat, mayoritas ahli Hadits tidak 

lagi membedakan antara Hadits dengan Sunnah. Keduanya menjadi 
sama (murādif). Karena keduanya tetap ujungnya pada Rasulullah. 

Pengertian sunnah dapat berbeda karena perbedaan bidang ilmu 
yang sama-sama menggunakan istilah “sunnah”. Kata sunnah banyak 
dipakai dalam ilmu fiqh, ushul fiqh di samping ilmu Hadits. Kenapa 
timbul perbedaan makna sunnah dalam berbagai disiplin ilmu syari’ah? 

Sebabnya, karena kedudukan Rasul dipandang dari sudut yang 
berbeda-beda. Ulama Hadits memandang Rasul berbeda dengan 
pandangan Ulama fiqh (Fuqaha’), berbeda lagi dengan pandangan Ulama 
Ushul (Ushuliyyun). Namun perbedaan itu bukan perbedaan yang tajam. 

Ulama Hadits memandang Rasulullah Saw sebagai panutan dan 

penunjuk jalan sebagaimana disebutkan di dalam kitab suci al-Qur’an
2
. 

Konsekuensinya, semua yang bersumber dari Rasul, mereka ambil dan 

                                                
1  Ada sebagian kecil ulama yang membedakan antara “Hadits” dengan “Sunnah”. Kata 

mereka, Hadits adalah segala yang diberitakan dari Nabi Saw. Sedangkan Sunnah 
adalah suatu praktik yang berlaku pada masa generasi awal (Sahabat). Terkadang 
ditemukan beberapa hadits yang tidak sejalan dengan sunnah yang berlaku, maka 
Ulama mengkompromikan atau memilih yang terkuat dari keduanya. Dalam konteks 
inilah dipahami ucapan Abd Rahman bin Mahdi: “Tidak ada sepengetahuan kami 
orang yang lebih ahli di bidang sunnah dan juga Hadits (yang termasuk dalam 
ketegori sunnah) melebihi Hammad bin Zaid”. Demikian juga ucapan nya ketika 
ditanyakan mengenai Sufyan al-Tsauri, Awza’i dan Malik bin Anas, ia mengatakan: 
“Sufyan al-Tsauri adalah Imam dalam bidang Hadits, tidak Imam dalam bidang 
Sunnah. Sedang Awza’i adalah Imam dalam sunnah, tidak dalam bidang Hadits. 
Adapun Malik bin Anas adalah Imam dalam kedua bidang itu.”. Lihat: al-Khatib, 
Ajjaj, op.cit., hal. 19-20. Jadi dari gambaran Ibnu Mahdi tersebut dapat dipahami, 
bahwa Sunnah pada masa itu bermakna hukum, sedang Hadits bermakna ucapan 
dan perbuatan Nabi Saw yang dikumpulkan oleh para Ulama Hadits. 

2  Firman Allah Ta’ala: 

 )لقد كان لكم ِف رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر وذكر اهلل كثْيا(.
Artinya “Sungguh pada diri Rasulullah -Shallallahu ‘alaihi wasallam- itu teladan yang 
baik untuk orang-orang yang mengharapkan Allah Ta’ala dan hari akhir dan 
mengingat Allah dengan banyak.” (Al-Ahzab: 21). 
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jadikan sebagai pedoman, tanpa membedakan apakah hadits itu terkait 
dengan hukum syar’i atau bukan. Yang penting, berita itu berasal dari 
Nabi Saw dan diriwayatkan dengan metode yang benar (shahih). 

Sedikit berbeda dengan Ulama Hadits, maka Ulama Fiqh memandang 
Rasul sebagai sosok yang ucapan dan perbuatannya melahirkan hukum 
sehingga mereka mencari dari Rasulullah - perkataan dan perbuatannya- 
yang mengandung hukum syara’, karena bidang ilmu fiqh membahas 
perbuatan manusia seperti wajib, haram, mubah dan lain sebagainya. 

Sedang Ulama Ushul Fiqh (Ushuliyyun) memandang Rasulullah 
sebagai pembuat aturan (legislator) yang meletakkan kaidah-kaidah 
hukum bagi para mujtahid sesudah beliau. Karenanya mereka menaruh 
perhatian besar pada perkataan, perbuatan, pengakuan Nabi yang 
bersifat menetapkan hukum. 

Kata “Sunnah” di kalangan Ahli Ushul: ialah perkataan, perbuatan, 
pengakuan yang bersumber dari Nabi – di lur al-Qur’an- yang dapat 
dijadikan sebagai dalil hukum. Maka ucapan Nabi yang diucapkan dalam 
berbagai kesempatan, dan melahirkan ketetapan hukum, adalah sunnah 
dalam pemahaman Ulama Ushul. Seperti sabda Nabi: “Tidak ada 
wasiyat untuk ahli waris”, “Tidak (boleh) ada dharar (membayahakan 
orang lain) dan tidak (boleh) ada dhirār (membahayakan diri sendiri)” 
(La Dharara wala Dhirār), dan perkataan Nabi tentang laut: ”airnya suci 
dan bangkainya halal”. 

Perbuatan Nabi saw yang dinukil oleh para Sahabat juga termasuk 
dalam sunnah, seperti tata cara shalat, Haji, pengadilan dan lain sebagainya. 

Pengakuan Nabi Saw yang dinukil oleh sahabat, yang berawal dari 
ucapan atau perbuatan Sahabat, kemudian didengar oleh Nabi atau 
disampaikan kepadanya, lalu ia bersikap diam. Maka diamnya 
merupakan bentuk persetujuan atau pengakuan terhadap ucapan dan 
perbuatan Sahabat. Ini juga termasuk sunnah di kalangan Ulama Ushul. 

Kata “Sunnah” di kalangan Ahli Fiqh: ialah hukum yang bersumber 
dari Nabi saw yang tidak termasuk dalam kategori fardhu atau wajib. 
Dengan kata lain, sunnah adalah perbuatan yang diikuti dalam soal 

agama tidak sampai pada tingkat fardhu atau wajib.
1
 Misalnya, shalat 

yang mengiringi shalat fardhu (rawatib), puasa sunnah, sedekah sunnah, 
dan lain sebagainya. 

                                                
1  Ibid. 
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Sunnah juga berarti “amal Shahabat” 
“Sunnah” juga biasa dipakai untuk menerangkan praktek yang 

dilakukan oleh para Shahabat (amal al-shahābah), baik sumbernya dari 

Alqur’an atau Hadits Rasul ataupun tidak sama sekali, karena mengikuti 

suatu sunnah yang hidup di kalangan mereka atau ijtihad yang mereka 

sepakati. 

Seperti hukuman dera atas seorang peminum khamar sebanyak 80 

kali cambuk. Dahulu pada masa pemerintahan Nabi. hukuman itu tidak 

tetap, kadang Nabi menjatuhkan hukuman cambuk 40 kali, kadang 80 

kali. Ketika masa pemerintahan Umar r.a, beliau memusyawarahkan hal 

tersebut dengan sejumlah Shahabat. Abdurrahman ibn `Auf dan `Ali ibn 

Abi Thalib mengatakan, hukumannya 80 kali cambuk. Lalu Umar 

mengikutinya. Maka ini disebut “sunnah”. 

Abu Bakar menghimpunkan mush-haf-mush-haf Al-Qur’an yang 

bercerai-berai atas usulan Umar ibn al-Khattab. Kemudian pada masa 

Utsman ibn Affan diputuskan penggunaan hanya satu format bacaan 

(qirā’ah) dari tujuh Qirā’ah yang ada. Juga mengkodifikasikan lembaran-

lembaran (diwān) yang ada. 

Sunnah Shahabat dapat diterima dan diamalkan, berdasarkan 

perintah Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh al-`Irbadh Ibn Sariyah, 

sabdanya: 

ذي  َها بيالن ََّواجي دييَن اْلَمْهدييِّنَي، َعضُّوا َعَلي ْ ، َوُسنَّةي اْْلَُلَفاءي الرَّاشي  فَ َعَلْيُكْم بيُسنَّتي
“Pegang-teguhlah sunnahku dan sunnah Khulafa’ ar-Rasyidun sesudahku dan 

gigitlah dengan gigi geraham kalian.” (Sunan Abu Daud).
1 

Juga sabdanya.: 

َدةً   َوإينَّ أُمَّتي َستَ ْفََتيُق َعَلى ثيْنتَ نْيي َوَسْبعينَي فيْرَقًة، ُكلَُّها ِفي النَّاري، إيَلَّ َواحي
 ما أنا عليه وأصحايب قالوا: من هي يا رسول اهلل؟ قال:

“Umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, semua masuk 

neraka, kecuali satu.” Mereka (Shahabat) bertanya: “Siapa itu, wahai Rasul?” 

                                                
1  Al-Sijistāni, Abu Dāūd, Sulaimān, Sunan Abi Dāūd, Jilid IV (Beirut: Maktabat Al-

‘Ashriyah) Bab: Fī Luzūmi Al-Sunnah, hal.. 200, No. 4607 
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Beliau menjawab: “Faham yang sesuai dengan aku dan Shahabatku.” (Sunan 

Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah).
1
 

Apakah bisa dikatakan bahwa bid`ah adalah sebuah praktek yang 
muncul pada masa Shahabat, tetapi belum populer pada masa Nabi? 
tentu jawabannya adalah tidak bisa. Dikatakan bid`ah, jika sama sekali 
tidak didapatkan pada masa Rasul dan Shahabatnya. Selama praktek itu 
ada di masa Shahabat Nabi mungkin awalnya dari seorang Shahabat lalu 
diterima oleh mayoritas Shahabat, maka praktek itu sah dan tidak masuk 
dalam kategori bid`ah. 

Bila tidak ada yang mengingkarinya, berarti telah ada kesepakatan 
mereka. Karena mereka (para Shahabat Nabi) tidak mungkin bersepakat 
untuk melakukan sesuatu yang salah dalam agama. Sebab mereka adalah 
orang yang paling kuat tingkat agamanya dan paling sensitif terhadap 
penambahan atau pengurangan ajaran Islam. 

Contohnya, tatkala Umar membentuk satu jama`ah shalat tarawih 
dengan seorang imam yang pada masa Nabi beliau shalat tarawih 
berjama`ah di Masjid hanya untuk beberapa hari saja karena khawatir 
dianggap sebagai ibadah wajib oleh ummatnya, kemudian setelah itu ia 
shalat di rumahnya. Beliau shalat tarawih di Masjid dengan para 
Shahabat dengan delapan raka`at, kemudian beliau menyempurnakan 
shalatnya setelah kembali ke rumah. Lalu pada masa Umar, ia melihat 
agar tidak terjadi keberagaman jama`ah shalat, beliau kumpulkan 
jama`ah dengan seorang Imam. Maka praktek seperti ini tidak bisa 
dikatakan bid`ah. 

Hal ini karena Nabi pernah juga melakukan hal itu, hanya saja beliau 
tidak memformalkannya. Lalu Umar memformalkannya. Jadi Umar 
sebenarnya tidak keluar dari sunnah yang pernah dipraktekkan oleh 
Nabi Saw. Kemudian praktek itu disetujui oleh Shahabat yang lain. 
Kalau mereka anggap itu perbuatan mengada-ada, pastilah mereka 
memprotes Umar. Sementara sikap protes-memprotes itu fenomena 
yang biasa di masa Shahabat Nabi demi mencari kebenaran. 

Kata ‘sunnah’ dalam Ilmu Fiqh berarti tidak wajib. Umpamanya 
Shalat lima waktu itu fardhu (wajib). Shalat Dhuha itu sunnat. Puasa 

                                                
1  Al-Sijistāni, Op.cit, Jilid IV Bab: Fī Luzūmi Al-Sunnah, hal. 200, No. 4607; Al-

Thabrany, Sulaimān Ibn Aḥmad, Al-Mu͑jam Al-Ausath, Jilid V (Cairo: Dār Al-
Haramain), hal. 137, No. 4886 
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Ramadhan itu wajib, sedangkan puasa enam hari syawwal itu sunnat. 
Adapun dalam Ilmu Ushul Fiqh, makna “sunnah” ialah segala yang 
berasal dari Rasul selain Alqur’an yang bisa dijadikan sebagai dalil dalam 
hukum syara`. Namun yang kita maksudkan dengan “sunnah”di sini 
adalah makna sunnah dalam tinjauan Ilmu Hadits, yaitu segala ucapan, 
perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat Nabi. 

Sunnah lawan Bid’ah 
Di kalangan Ahli Fiqh juga dikenal istilah “bid’ah”

1
. Suatu praktek 

yang sesuai dengan cara (sunnah) Rasul dan Shahabatnya, disebut 
“sesuai Sunnah.” Maka seseorang yang melaksanakan suatu Ibadah yang 
ada tuntunannya dari Rasul, maka pelaksanaan itu sah. Sebaliknya, bila 
praktek itu berbeda dan bertentangan dengan Sunnah Rasul dan 
Shahabatnya, maka itu disebut mengada-ada atau istilah populernya 
“bid`ah”. Bila seseorang mengerjakan sesuatu yang dinilai sebagai 
ibadah tetapi tidak ada tuntunannya dari Rasul ataupun Shahabat, maka 
praktek itu tidak sah. 

Dapat disimpulkan bahwa ta`rif (definisi) “bid`ah” itu adalah 
sesuatu yang diada-adakan oleh orang, baik perkataan atau perbuatan, 
dalam masalah dien (agama) dan syi`arnya (sya`air) yang tidak didasarkan 
pada sebuah acuan dari Rasul Saw. atau Shahabatnya. 

Bid`ah adalah perbuatan yang terkait dengan masalah dīn (agama), 
ritual dan syi`arnya. khususnya, soal aqidah dan ibadah. Sebab masalah 
Ibadah harus berlandaskan pada sebuah ketentuan dari Allah dan Rasul-
Nya. Tata caranya pun harus seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. 
Manusia, siapapun dia, tidak berhak membuat cara sendiri dalam 
beribadah kepada Allah Ta’ala. Karena bentuk-bentuk Ibadah itu telah 
dicontohkan oleh Nabi dan diwarisi oleh Shahabat dan diwariskan turun 
temurun hingga hari Kiamat. 

Umpamanya zikir. Tata cara berzikir itu sudah diterangkan 
tuntunannya dari Rasulullah. Begitu juga apa yang dibaca dalam berzikir. 
Cara berzikir yang tidak pernah dipraktekkan oleh Rasul dan 
Sahabatnya, merupakan perbuatan yang mengada-ada dalam urusan 
agama (dien) yang disebut dengan “bid`ah”. Umpamanya berzikir 
dengan menggoyang-goyangkan kepala, ke kiri dan ke kanan. Atau 
berzikir dengan memejamkan mata. Atau berzikir disertai dengan 

                                                
1  Al-Khatib, Op.Cit., hal. 18. 
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gerakan tangan, kaki, pinggul atau anggota tubuh lainnya (sambil menari 
dan bergoyang). Begitu juga berzikir disertai dengan iringan musik. 
Praktek-praktek seperti ini jelas merupakan bid`ah yang tidak 
dibenarkan dalam Islam. 

Contoh lainnya berziarah ke kuburan. Siapa yang boleh berziarah, 
bagaimana tata cara (adab) berziarah, apa yang dibaca di kuburan dan 
praktek apa saja yang tidak dibolehkan, semuanya telah dicontohkan 
Rasul kepada umatnya. Yang menyalahi tata cara Nabi itu dan membuat 
praktek baru, adalah perbuatan bid`ah yang dicela. 

Di masyarakat Islam, banyak dijumpai orang yang pergi berziarah ke 
luar kota, sendiri atau dengan rombongan, bepergian khusus untuk 
tujuan berziarah ke makam seseorang, yang kata mereka makam “wali”. 
Ada lagi Sebagian orang yang berziarah khusus sehari sebelum 
Ramadhan dengan membawa kembang-kembang. Ada orang yang 
berziarah dengan membaca surat Yasin, atau surat lainnya di kuburan. 
Bahkan ada pula sebagian orang yang dalam berziarah kubur, meminta-
minta pertolongan kepada orang yang sudah mati, karena orang tersebut 
dulu semasa hidupnya dikenal sebagai orang sholeh atau orang alim. 
Praktek seperti inilah yang disebut bid`ah itu, bahkan sampai ke tingkat 
syirik, bila ia berkeyakinan bahwa orang yang mati itu dapat 
memberikan manfaat dan keuntungan baginya, seperti merubah nasib, 
meminta jodoh dan sejenisnya. Masih banyak lagi praktik-praktik lain 
yang tersebar di tengah masyarakat Muslim, tidak didapatkan sumbernya 
di dalam al-Qur’an ataupun Sunnah Nabi Saw. Namun mereka 
menganggap bahwa mengerjakan perbuatan itu adalah keharusan dan 
merupakan bagian dari ajaran agama. 

Adapun Sarana Ibadah tidak termasuk bagian bid`ah yang dicela itu. 
Umpamanya, menggunakan pengeras suara di Masjid, berangkat haji 
dengan menggunakan pesawat terbang, ke Masjid dengan mengendarai 
mobil atau motor, menghafal Alqur’an dengan bantuan mp3, komputer, 
radio kaset, vcd, dan sejenisnya. Ini semua tidak termasuk bid`ah yang 
dicela, karena bukan merupakan praktek Ibadah. 

Yang paling kental bid’ahnya adalah tata cara beragama kaum 
Syi’ah. Bid’ah kaum syi’ah meliputi keyakinan, cara beribadah, amalan 
dan ritual. Keyakinan Syi’ah bahwa ‘Ali adalah orang yang paling berhak 
menggantika Rasulullah sebagai khalifah setelah wafatnya Rasul. Mereka 
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berkeyakinan bahwa Nabi telah menunjuk Ali sebagai khalifahnya. 
Bahkan mereka berkeyakinan yang berhak menjadi Nabi itu adalah ‘Ali 
bukan Nabi Muhammad Saw. Kata mereka, Jibril alaihissalam, salah 
menurunkan wahyu dari Allah Ta’ala, yang seharusnya kepada ‘Ali, 
tetapi kepada Muhammad Saw. Bid’ah kaum Syi’ah terlihat jelas ketika 
mereka datang berhaji atau umroh ke tanah suci. Mereka berkerumun di 
pemakaman Baqi’ di Madinah untuk berziarah di kuburan, dan 
meninggalkan shalat berjama’ah di Masjid Nabawi pada waktu kaum 
Muslimin melaksanakan shalat jamaah. Tata cara shalat kaum syi’ah juga 
banyak praktik bid’ahnya. Jika dilihat cara kaum syi’ah mengerjakan 
shalat, setiap Muslim tidak percaya kalau mereka adalah kaum Muslimin, 
karena banyaknya bid’ah yang mereka lakukan, yang sama sekali tidak 
dijumpai sumbernya dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw. 

C. Istilah-istilah lain yang merupakan sinonim Hadits 
Terdapat istilah-istilah lain yang merupakan sinonim Hadits, 

misalnya Khabar dan Atsar. Khabar secara bahasa berarti berita. Tetapi 
dalam konteks ini, maksudnya serupa dengan Hadits. Hanya saja istilah 
“khabar” lebih umum dari Hadits. Khabar mencakup berita yang berasal 
dari Nabi Saw, Shahabat dan Tabi`in. Kalau Khabar itu dimaksudkan 
sebagai berita yang berasal dari Nabi, ia disebut Khabar Marfu`, yang 
berarti sama dengan Hadits. Bila berita itu berasal dari Shahabat, ia 
disebut Khabar Mawquf. Dan bila berita itu berasal dari Tabi`in, ia 
disebut dengan Khabar Maqthu`. 

Sedangkan Atsar secara bahasa berarti bekas sesuatu. Namun di sini 
‘bekas Nabi’ artinya sesuatu yang berasal dari Nabi Saw. Pemakaian 
istilah Atsar lebih banyak digunakan untuk perkataan dan perbuatan 
Shahabat atau Tabi`in. seperti atsar (ucapan) yang berasal dari `Umar r.a: 

ُبوا أَنْ فُ   َسُكْم قَ ْبَل َأْن ُُتَاَسُبواَحاسي
“Lakukanlah perhitungan atas dirimu sebelum dilakukan perhitungan atasmu. ”

1
 

D. ‘Sanad’ dan ‘Matan’ 
Sanad itu artinya sandaran. Suatu berita harus ada sandarannya, 

yakni sumbernya. Sumber berita itu bisa terdiri dari satu orang dan bisa 

                                                
1  Al-Tirmizi, Op.cit., cet. 2, jilid. 4, hal. 653 



19 

lebih. Orang yang melihat suatu kejadian secara langsung lalu bercerita 
kepada temannya, maka yang menyaksikan kejadian itu dianggap sebagai 
sumber pertama. Semakin panjang penyebaran berita itu, maka semakin 
panjang pula rentetan nama-nama pembawa berita. Rentetan nama-
nama itulah disebut dengan Sanad. 

Umpamanya Rasulullah mengucapkan sesuatu. Ucapan itu didengar 
oleh Shahabat, lalu diteruskannya kepada yang lain, umpamanya Tabi`in. 
Tabi`in yang mendengar hadits tersebut menyampaikannya kepada 
generasi sesudahnya. Begitulah seterusnya, hingga hadits itu sampai ke 
generasi penghimpun Hadits. Lalu ketika si penghimpun Hadits mencatat 
Hadits itu dalam kitab yang dia tulis, maka ia harus menyebutkan orang-
orang yang menjadi sumber-sumber Hadits itu hingga ke sumber 
pertama, yaitu Shahabat yang mendengar Hadits itu diucapkan oleh Rasul. 
Rentetan nama-nama perawi itulah yang disebut dengan Sanad Hadits. 
Sedangkan Matan ialah isi hadits itu sendiri atau bunyinya. 

Contoh sebuah Hadits dengan Sanad dan Matannya 
Shahih Bukhari: 

ثَ َنا  ثَ َنا قَالَ  اْلُمثَ ّنَّ  ْبنُ  ُُمَمَّدُ  َحدَّ ثَ َنا قَالَ  الث ََّقفييُّ  اْلَوهَّابي  َعْبدُ  َحدَّ  َحدَّ
يَ  َماليكٍ  ْبني  أََنسي  َعنْ  قياَلبَةَ  َأيبي  َعنْ  أَيُّوبُ  ِّ  َعنْ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرضي  اللَّهُ  َصلَّى النَّبي
ميَاني  َحاَلَوةَ  َوَجدَ  فييهي  ُكنَّ  َمنْ  َثاَلث   قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهي   اللَّهُ  َيُكونَ  َأنْ  اإْلي

َواُُهَا ِميَّا إيلَْيهي  َأَحبَّ  َوَرُسولُهُ   أَنْ  َيْكرَهَ  َوَأنْ  ليلَّهي  إيَلَّ  ُيُيبُّهُ  ََل  اْلَمْرءَ  ُيُيبَّ  َوَأنْ  سي
 النَّاري  ِفي  يُ ْقَذفَ  َأنْ  َيْكرَهُ  َكَما اْلُكْفري  ِفي  يَ ُعودَ 

Imam al-Bukhari menulis dalam kitab Shahih-nya: Diceritakan 
kepada kami oleh Muhammad Ibn al-Mutsanna, ia juga diceritakan oleh 
Abdul- Wahhab al-Tsaqafy, katanya: Diceritakan kepada kami oleh 
Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas Ibn Malik dari Nabi beliau bersabda: 

“Ada tiga perkara yang jika dimiliki, seseorang akan merasakan manisnya 
Iman, yaitu: 1. Mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan pada yang 
lain, 2. Mencintai seseorang hanya semata-mata karena Allah Ta’ala, 3. Tidak 
suka kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia tidak suka jika dilempar ke 

dalam api neraka”.
1
 

                                                
1  Al-Bukhāri, Op.cit. Jilid I, Bab: Halawatul Iman (Manisnya Iman), hal. 12, No. 16 
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Silsilah (rangkaian) nama perawi mulai dari al-Bukhary hingga Anas 
disebut “sanad”. 

 
Shahih al-Bukhari: 

ثَ َنا ثَ َنا قَالَ  َحْربٍ  ْبنُ  ُسَلْيَمانُ  َحدَّ  ْبني  أََنسي  َعنْ  قَ َتاَدةَ  َعنْ  ُشْعَبةُ  َحدَّ
يَ  َماليكٍ  ِّ  َعنْ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرضي  فييهي  ُكنَّ  َمنْ  َثاَلث   قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهي  اللَّهُ  َصلَّى النَّبي
ميَاني  َحاَلَوةَ  َوَجدَ  َواُهَُ  ِميَّا إيلَْيهي  َأَحبَّ  َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  َكانَ  َمنْ  اإْلي  َأَحبَّ  َوَمنْ  اسي
 أَنْ َقَذهُ  إيذْ  بَ ْعدَ  اْلُكْفري  ِفي  يَ ُعودَ  َأنْ  َيْكَرهُ  َوَمنْ  َوَجلَّ  َعزَّ  ليلَّهي  إيَلَّ  ُيُيبُّهُ  ََل  َعْبًدا
ْنهُ  اللَّهُ   النَّاري  ِفي  يُ ْلَقى َأنْ  َيْكرَهُ  َكَما مي

Anas bin Malik 

Abdullah bin Zaid 

Ayyub bin Abi Tamimah 

Abdul Wahhab bin Abdul Majid 

Muhammad bin Al Mutsannaa 

 

 

 

 

Imam Al-Bukhari 

 

Anas bin Malik 

Abdullah bin Zaid 

Ayyub bin Abi Tamimah 

Abdul Wahhab bin Abdul Majid 

Muhammad bin Al Mutsannaa 
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Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qotadah dari Anas bin Malik 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tiga (perkara) yang 
apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya Iman: Allah dan 
Rasul-Nya lebih ia cintai dari selain keduanya, Orang yang mencintai orang lain, 
hanya karena Allah 'azza wajalla. Orang yang benci kembali kepada kekufuran 
seperti dia benci bila dilempar ke neraka". 

Skemanya sebagai berikut: 

 
Shahih Muslim: 

ثَ َنا  َبشَّارٍ  ْبنُ  َوُُمَمَّدُ  ُعَمرَ  َأيبي  ْبني  َُيَْي  ْبنُ  َوُُمَمَّدُ  إيبْ رَاهييمَ  ْبنُ  إيْسَحقُ  َحدَّ
يًعا ثَ َنا ُعَمرَ  َأيبي  اْبنُ  قَالَ  الث ََّقفييِّ  َعنْ  َجَي  َأيبي  َعنْ  أَيُّوبَ  َعنْ  اْلَوهَّابي  َعْبدُ  َحدَّ
ِّ  َعنْ  أََنسٍ  َعنْ  قياَلبَةَ   َوَجدَ  فييهي  ُكنَّ  َمنْ  َثاَلث   قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهي  اللَّهُ  َصلَّى النَّبي
ميَاني  َحاَلَوةَ  هبيينَّ  َواُُهَا ِميَّا إيلَْيهي  َأَحبَّ  َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  َكانَ  َمنْ  اإْلي  ُيُيبَّ  َوَأنْ  سي

 ميْنهُ  اللَّهُ  أَنْ َقَذهُ  َأنْ  بَ ْعدَ  اْلُكْفري  ِفي  يَ ُعودَ  َأنْ  َيْكرَهَ  َوَأنْ  ليلَّهي  إيَلَّ  ُيُيبُّهُ  ََل  اْلَمْرءَ 
 النَّاري  ِفي  يُ ْقَذفَ  َأنْ  َيْكرَهُ  َكَما

Anas bin Malik 

Qatadah bin Da’amah 

Syu’bah bin Ali Hajjaj 

Sulaiman bin Harb 

 

Imam Al-Bukhari 
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Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan 
Muhammad bin Yahya bin Abu Umar serta Muhammad bin Basysyar, 
semuanya dari ats-Tsaqafi berkata Ibnu Abu Umar telah menceritakan 
kepada kami Abdul Wahhab, dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas, 
dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, dia bersabda, "Tiga perkara jika itu 
ada pada seseorang maka ia akan merasakan manisnya iman; orang yang 
mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaannya daripada selain keduanya, 
mencintai seseorang hanya semata-mata karena Allah, dan benci untuk kembali 
kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran tersebut 
sebagaimana ia benci untuk masuk neraka." 

Skemanya sebagai berikut: 

 

 

Imam Muslim 

Ishaq bin Ibrahim Muhammad bin Yahya Muhammad bin Basysyar 

Rasulullah 

Abdullah bin Zaid 

Ayyub bin Abi Tamimah 

Abdul Wahhab bin Abdul Majid 

Muhammad bin Al Mutsannaa 

Anas bin Malik 
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Untuk Skema Secara Keseluruhan adalah sebagai berikut: 

 

Anas bin Malik 

Abdullah bin Zaid 

Ayyub bin Abi Tamimah 

Abdul Wahhab bin Abdul Majid 

Muhammad bin Al Mutsannaa 

Imam  

Al-Bukhari 

Qatadah bin Da’amah 

Syu’bah bin Ali Hajjaj 

Sulaiman bin Harb 

Imam Al-Bukhari 

Ishaq bin 

Ibrahim 

Muhammad 

bin Yahya 

Muhammad 

bin 

Basysyar 

Imam Muslim 

 Rasulullah 
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Matan 
Sedangkan matan atau isi hadits ialah ucapan Nabi Saw. Bila hadits 

tersebut hadits Qawli, umumnya setelah kalimat “ia bersabda”. Jika 

hadits tersebut berupa hadits fi’li, maka matannya adalah laporan tentang 

perbuatannya, biasanya kalimat yang menyusul setelah nama Sahabat 

yang meriwayatkan hadits itu. Dalam contoh di atas, maka matan ialah 

mulai dari: “Ada tiga perkara…” dan seterusnya hingga akhir hadits. 

E. Rawi 
Rawi artinya orang yang meriwayatkan (menceritakan/ 

menyampaikan) sebuah Hadits kepada orang lain. Setiap nama yang 

tertera dalam rentetan sanad itu disebut sebagai Rawi. Jadi Anas 

meriwayatkan Hadits itu kepada Abu Qilabah. Abu Qilabah 

meriwayatkannya kepada Ayyub. Ayyub kepada Abdul-Wahhab. Abdul-

Wahhab menyampaikannya kepada Muhammad ibn al-Mutsanna dan 

nama yang terakhir ini menceritakannya kepada Imam al-Bukhary. 

Setiap mereka disebut Rawi. Abu Qilabah adalah Rawi, Ayyub adalah 

Rawi, ‘Abdul Wahhab adalah Rawi, Ibnu al-Mutsanna adalah Rawi. 

Namun Anas r.a adalah sebagai Rawi yang tertinggi karena dia sumber 

pertama. 

Mukharrij (orang yang memuat Hadits) 
Imam al-Bukhari dalam sanad di atas juga disebut sebagai Rawi. 

Namun biasa juga disebut dengan istilah mukharrij artinya orang yang 

memuat hadits tersebut dalam kitabnya. Jadi kedudukan Imam al-

Bukhari dalam hadits ini adalah sebagai “mukharrij”. Bila hadits itu 

dijumpai di dalam kitab “Shahīh” Muslim, maka Imam Muslim disebut 

sebagai mukharrij Hadits tersebut, demikian seterusnya. 

F. Hadits Qudsi 
Hadits Qudsi sesuai dengan namanya, adalah bagian dari Hadits, 

yang disampaikan melalui mata rantai sanad. Tetapi Rasul 

menyampaikannya dengan mengatasnamakan Allah ‘Azza wajalla, 

dengan mengatakan: “Allah Azza Wajalla berfirman:” Ia disebut juga 

dengan sebutan Hadits Ilahy. Jadi boleh dikatakan bahwa Hadits Qudsy 

adalah firman Allah yang tidak tercantum dalam Alqur’an. 
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G. Perbedaan Hadits Qudsi dengan Alqur’an 
Alqur’an adalah wahyu Allah yang lafaz (redaksi) dan maknanya dari 

Allah Ta’ala. Sedangkan Nabi hanya menyampaikan saja. Sementara 

Hadits Qudsy maknanya dari Allah sementara redaksinya dari Nabi dan 

yang menyampaikannya juga adalah Nabi Saw. 

H. Persamaan dan perbedaan Hadits Qudsi dengan 

Hadits Nabawy 
Persamaannya adalah sama-sama Hadits yang redaksinya dari Nabi 

Saw. Adapun perbedaannya, jika dalam Hadits Qudsi, Nabi 

mengatasnamakan Allah `Azza Wajalla, sedangkan pada Hadits 

Nabawy, Nabi mengatasnamakan dirinya sendiri. Walaupun sumber 

keduanya sama-sama dari Allah Ta’ala berupa wahyu. Persamaan antara 

ketiga komponen itu, sama-sama dari Allah Ta’ala berupa wahyu. 

Karena Nabi tidak berucap atau bertutur kata dengan hawa nafsunya, 

melainkan wahyu dari Allah Ta’ala. 

Berikut contoh Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar al-Ghifary 

dari Nabi yang diriwayatkannya dari Rabb-nya: 

ْي َوَجَعْل ُتُه  َنُكْم م َُح رًَّما َفاَل يَاعيَباديْي إيينِّ َحرَّْمُت الظُّْلَم َعَلى نَ ْفسي بَ ي ْ
 .َتظَالَ ُمْوا

“Hai hamba-Ku. Aku mengharamkan perbuatan zhalim atas diriKu, dan 

Kujadikan ia haram atas kamu, maka janganlah kamu saling menzhalimi.”
1
 

Berikut conroh Hadits Nabawy yang diriwayatkan oleh Sahal ibn 

Hunaif r.a bahwa Nabi bersabda: 

ْدٍق بَ لََّغُه اهلُل َمَنازيَل الشَُّهَداَء ، َوإيْن  َمْن َسَأَل اهلَل تَ َعاََل الشََّهاَدَة بيصي
هي   .َماَت َعَلى فيرَاشي

Artinya: “Barangsiapa yang meminta kepada Allah mati dalam keadaan 

syahid (syahādah), maka Allah akan menempatkannya pada kedudukan 

syuhada’, kendatipun ia meninggal di atas tempat tidurnya.”
1
 

                                                
1  Muslim, Op.cit., Bab: Haramnya berbuat Zalim, Jilid IV, Hal. 1994, No. 2577 
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Perbedaan antara al-Qur’an dengan Hadits Qudsi dan Hadits 
Nabawi ialah, kalau al-Qur’an, lafazh (redaksi) dan maknanya sama-
sama dari Allah Ta’ala, Nabi sama sekali tidak memiliki peran apapun 
dalam lafaz dan makna al-Qur’an. Sedangkan Hadits dengan kedua 
jenisnya, lafaznya dari Nabi, sedangkan makna (isi) nya bersumber dari 

Allah Ta’ala.
2
 Persamaan ketiga komponen ini seperti disebutkan di atas, 

adalah sama-sama wahyu dari Allah Ta’ala, baik al-Qur’an ataupun 
Hadits, hakikatnya adalah wahyu dari Allah Ta’ala. Oleh karenanya, 
tidak ditemukan kesalahan apapun dalam isi hadits Nabi Saw, karena 
hadits adalah wahyu. 

I. Ilmu Hadits Riwāyah dan Hadits Dirāyah 
Ilmu Hadits Riwāyah Adalah suatu Ilmu untuk mengetahui cara-cara 

penukilan, pemeliharaan, pendewanan apa-apa yang disandarkan kepada 
Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ikrar dan lainnya. Jadi tidak 
termasuk obyek kajian dari ilmu ini penyaringan hadits, penilaian 
kualitas hadits, apakah diterima atau ditolak. Yang menjadi perhatian 
ilmu ini adalah metode penyebaran hadits, baik antara perawi yang 
sezaman atau dari generasi tua ke generasi berikutnya yang lebih muda. 
Tujuannya adalah memelihara hadits dan menukilnya. Dulu di zaman 
Rasul Saw, seorang sahabat dapat menerima hadits langsung dari 
Rasulullah, juga mungkin tidak langsung, tetapi melalui sahabat yang 
lain. Sahabat junior, demikian juga sahabat yang terlambat masuk Islam-
nya, mendapatkan hadits dari sahabat yang lebih tua atau lebih dahulu 

masuk Islam.
3
 

Sedangkan Ilmu Hadits Dirāyah adalah suatu ilmu untuk mengetahui 
hal-ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadits 
dari sisi kualitasnya, sifat-sifat Rawi hingga ke persoalan ‘illat yang 
tersembunyi dalam hadits dan lainnya. Dirāyah berarti memahami lebih 
mendalam, meneliti, mempelajari sejarah hidup perawi, thabaqāt (level) 

                                                                                                             
1  Al-Dārimi, Abu Muhammad Abdullah, al-Sunan, Jilid III (Saudi Arabia: Dār Al-

Mughnī, Cet; I, 1412 H/ 2000 M), Hal. 1559, No. 2451; Muslim, Op.cit. Jilid III, Hal. 
1517, No. 1909 

2  Al-Thahhan, Mahmud, Taysir Mushtalah al-Hadits, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 104. 
3  Sa’id, Hammam Abd Rahim, al-Fikr al-Manhaji ‘inda al-Muhadditsin, (Qatar: kitab al-

Ummah, 1408 H), hal. 63 
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mereka. Jadi Ilmu Dirāyah mencakup sejumlah cabang ilmu hadits, antara 
lain: Ilmu al-jarah wa al-ta’dil, Ilmu ‘Ilal al-Hadits, Ilmu kritik matan, Ilmu 
Metodologi Ahli Hadits (Manahij al-Muhadditsin) dalam kitab-kitab yang 

masyhur.
1
  

                                                
1 Loc.Cit, hal. 80. 
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Pasal 2 
Kedudukan Sunnah Dalam Islam 

A. Kedudukan Sunnah dalam Syari`at Islam 
Dalam sistem hukum (tasyri`) Islam, Sunnah menempati urutan 

kedua setelah Alquran. Namun dari segi keharusan mengamalkannya, 
Alquran dan Sunnah itu sejajar. Misalnya, ada suatu masalah tidak 

didapatkan keterangannya di dalam Alquran, tetapi dijumpai di dalam 

Sunnah (hadits), maka keterangan itu wajib diterima. Bagi seorang 

mujtahid atau hakim berkewajiban untuk merujuk Sunnah dalam 

menetapkan suatu hukum atau putusan. Kedudukan Sunnah sama 

mengikatnya seperti Alquran bagi setiap Muslim. 

Alquran bersifat qath`iy (pasti) secara global maupun parsial. 

Artinya ayat perayat dari Alquran itu dipastikan berasal dari Allah 

Ta’ala. Apalagi secara keseluruhan. Adapun dengan sunnah, secara 
global (jumlatan), sunnah juga dipastikan berasal dari Rasul Saw. Juga 

dipastikan bahwa sunnah merupakan wahyu dari Allah Ta’ala. Oleh 

karena itu, sunnah juga bersifat qath`iy jika dilihat dari kacamata global 

(menyeluruh). Namun bila sunnah dilihat satu persatu (hadits 

perhadits), memang sunnah tidak seluruhnya bersifat pasti (qath`iy). 

Karena umumnya hadits adalah hadits Ahad, yang masih perlu diteliti 

kesahihannya. Namun di samping Ahad, ada hadits-hadits mutawatir 

yang kedudukannya sama seperti Alquran. Jadi qath`iy atau tidaknya 

(zhanny) Sunnah tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Betapa 
kelirunya orang-orang yang memutuskan bahwa sunnah itu adalah 

zhanni (tidak pasti) sejak dini. 
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B. Dalil yang menetapkan bahwa sunnah adalah hujjah 
(argumentasi kuat) 
Ada tiga kategori dalil yang menerangkan bahwa sunnah merupakan 

hujjah dalam beragama. Pertama, ditinjau dari segi keimanan. Iman 
mengharuskan kita agar menerima sunnah. Salah satu rukun iman yang 
telah disepakati ummat ialah beriman kepada Rasul-rasul. Mereka adalah 
orang-orang yang telah dipilih Allah untuk menyampaikan risalahNya 
kepada manusia. Oleh karena itu Allah mengharuskan kita untuk 
mengimani mereka dan ajaran yang dibawa mereka. Perhatikan firman 
Allah: 

ْن ُرُسليهي َمْن َيَشاُء  َوَما َكاَن اللَُّه ليُيْطليَعُكْم َعَلى اْلَغْيبي َوَلكينَّ اللََّه ََيَْتبي مي
 َوُرُسليهي َوإيْن تُ ْؤميُنوا َوتَ ت َُّقوا فَ َلُكْم َأْجر  َعظييم  َفآميُنوا بياللَّهي 

“..Allah tidak memperlihatkan kepada kamu masalah yang ghaib. Akan 
tetapi Allah memilih dari para Rasul-Nya orang yang dikehendaki-Nya. Maka 
berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya. Dan jika kamu beriman 
serta bertaqwa, kamu akan mendapatkan pahala yang besar.” (Ali Imran: 179). 

Salah satu Rasul itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi 
wasallam. Bahkan beliau adalah rasul yang terakhir, penutup para nabi-
nabi. 

Allah Ta’ala berfirman dalam Alquran: 

يَا أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا آميُنوا بياللَّهي َوَرُسوليهي َواْلكيَتابي الَّذيي نَ زََّل َعَلى َرُسوليهي 
 َواْلكيَتابي الَّذيي أَنْ َزَل ميْن قَ ْبلُ 

“Hai orang-orang yang beriman. Berimanlah kamu kepada Allah dan 
kepada Rasul-Nya, dan kepada Kitab yang diturunkan-Nya kepada Rasul-Nya 
itu (Alquran) serta Kitab yang diturunkan sebelumnya.” (An-Nisa’: 136). 
Dalam ayat tersebut orang beriman diperintahkan secara tegas untuk 
beriman kepada Rasul dan Kitab Alquran. Demikian pula dalam ayat 
lain, firman-Nya: 

ِّ اأْلُمِّيِّ الَّذيي يُ ْؤميُن بياللَّهي وََكليَماتيهي َواتَّبيُعوُه َلَعلَُّكْم  َفآميُنوا بياللَّهي َوَرُسوليهي النَّبي
 تَ ْهَتُدونَ 
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“Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya yang ummy (buta 
huruf) yang beriman kepada Allah dan kalimat-Nya. Dan ikutilah ia semoga 
kamu mendapatkan petunjuk.” (Al-A`raf: 158). 

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan kembali keharusan beriman 
kepada Rasul dan bahkan mengharuskan untuk mengikutinya, jika orang 
ingin mendapatkan petunjuk (hidayah). Mengikuti Nabi hanya bisa 
dilakukan dengan menerima segala yang datang darinya (sunnah-
sunnahnya). Keharusan beriman kepada Rasulullah mengharuskan kita 
menerima apa yang datang dari beliau. 

Kedua adalah dalil-dalil dari Alquran. Sejumlah ayat menyebutkan 
tentang kepatuhan (tha’at) kepada Rasul Shallallahu ‘alaihi wasallam. 

Dalil pertama titik tolak dan tekanannya adalah keimanan atau 
Aqidah. Penerimaan terhadap sunnah erat kaitannya dengan masalah 
Aqidah. Sedangkan dalil kedua, titik tolaknya kepatuhan kepada Alquran. 

Allah berfirman: 

ْنُكْم فَإيْن  يَا أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا َأطييُعوا اللََّه َوَأطييُعوا الرَُّسوَل َوأُوِلي اأْلَْمري مي
ري تَ َناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَ ُردُّوُه إيََل اللَّهي َوالرَُّسولي إيْن ُكْنُتْم تُ ؤْ   ميُنوَن بياللَّهي َواْليَ ْومي اآْلخي

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah 
kamu kepada Rasul, dan kepada pemimpin (ulil amri) di antara kamu. Maka jika 
kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan 
Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. ” (An-Nisa: 59). 

Pada ayat ini Allah mewajibkan orang beriman agar taat (patuh) 
kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Kata “Ta`at” dalam bentuk 
perintah (amar) dalam ayat di atas disebutkan dua kali berulang, pertama 
pada Allah (athi’ullah) dan kedua pada Rasul (athi’urrasul). Ibnul Qayyim 
mengatakan: 

فََأَمَر تَ َعاََل بيطَاَعتيهي َوطَاَعةي َرُسوليهي، َوَأَعاَد اْلفيْعَل إْعاَلًما بيَأنَّ طَاَعَة 
، َبْل إَذا أََمَر  الرَُّسولي َتَيُب اْستيْقاَلًَل ميْن َغْْيي َعْرضي َما أََمَر بيهي َعَلى اْلكيَتابي

 َوَجَبْت طَاَعُتُه ُمْطَلًقا، َسَواء  َكاَن َما أََمَر بيهي ِفي اْلكيَتابي أَْو َلَْ َيُكْن فييهي 
Diulangnya kata perintah ‘tha`at’ pada Rasul dalam ayat itu ada 

maksudnya. Yaitu bahwa kepatuhan kepada Rasul berdiri sendiri sebagaimana 
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kepatuhan kepada Allah. Kepatuhan kepada Rasul tidak bergantung kepada 

Allah”.
1
 

Artinya apa yang ditetapkan oleh Rasul tidak harus dirujuk kepada 
Alquran, karena Allah sudah memerintahkan orang beriman patuh 
kepada Rasul. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul atau dilarangnya, 
semuanya telah sah sekalipun perintah atau larangan itu tidak ada dalam 
Alquran. Berbeda halnya dengan kepatuhan kepada Ulil Amri 
(pemimpin). Dalam ayat di atas, kata ‘thaat’ tidak disebut pada ulil amri. 
Artinya orang beriman juga harus patuh kepada pemimpinnya (Ulil 
Amri), tetapi kepatuhan itu tidak sejajar dengan kepatuhan pada Allah 
dan Rasul. Kepatuhan itu adalah kepatuhan bersyarat. Jika Ulil Amri 
patuh kepada Allah dan Rasul, barulah Ulil Amri itu wajib dipatuhi, dan 
membangkang kepadanya merupakan perbuatan dosa. Tetapi bila ulil 
amri tidak patuh kepada Allah dan Rasul artinya tidak menghalalkan apa 
yang dihalalkan Allah dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan 
Allah- maka kewajiban patuh, menjadi gugur. 

Mengembalikan kepada Allah artinya mengembalikan kepada 
Alqur’an. Mengembalikan kepada Rasul artinya mengembalikan kepada 
Sunnahnya. Maksudnya jika orang-orang beriman berselisih pendapat 
mengenai hukum sesuatu, maka mereka harus merujuk kepada 
keterangan Alquran dan keterangan Hadits Nabi, jika mereka benar 
beriman kepada Allah. 

Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang bernada serupa. Di antaranya, 
ayat-ayat yang menggambarkan bahwa kepatuhan kepada Rasul adalah 
wujud dari kepatuhan kepada Allah Ta’ala. Firman Allah: 

 َمْن يُطيعي الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اللَّهَ 
 “Barangsiapa patuh kepada Rasul sesungguhnya ia patuh kepada Allah.” 

(An-Nisa: 80). 
Juga firman Allah Ta’ala: 

 َمْن يُطيعي الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اللَّهَ 
“Mereka yang berbai`ah kepadamu sesungguhnya mereka berbai`ah kepada 

Allah...” (Al-Fath: 10). 

                                                
1  al-Jauziyyah, Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa’ad, Ibnu Qayyim, A’lam al-

Muwaqqi’en ‘an Rabbil ‘Alamin, cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1411 H), 
Juz. 1, hal. 38 
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Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa kepatuhan kepada Allah 

tampak dan terimplikasi melalui kepatuhan kepada Rasul, dan agar 
manusia tidak membeda-bedakan kepatuhan kepada Allah dengan 

kepatuhan kepada Rasul. Pada ayat lain, kepatuhan itu dijelaskan dengan 
bahasa yang lebih tegas, seperti firman Allah Ta’ala: 

 َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهوا
“Dan apa yang dibawa Rasul kepadamu, ambillah, dan apa yang dilarangnya 

tinggalkanlah.” (al-hasyar: 7). 

Bahkan penolakan terhadap ketetapan Rasul Saw dipandang Allah 
sebagai sikap orang tidak beriman. Termasuk merasa berat hati dalam 

menerima keputusan Rasul dan orang yang tidak menerima dengan 
tulus. 

Firman-Nya: 

نَ ُهْم ُُثَّ ََل َيَيُدوا ِفي َفاَل َورَ  بَِّك ََل يُ ْؤميُنوَن َحَّتَّ ُُيَكُِّموَك فييَما َشَجَر بَ ي ْ
هيْم َحَرًجا ِميَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلييًما  أَنْ ُفسي

“Maka demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman, sehingga mereka 
menjadikanmu (Muhammad) sebagai hakim (memutus perkara) dalam perselisihan 
mereka, kemudian mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka atas 

putusanmu, dan mereka menerima sepenuhnya.” (An-Nisa 65). 
Ayat-ayat tersebut mengharuskan patuh kepada Rasul pada masa 

hidupnya. Adapun setelah matinya, kepatuhan itu ditunjukkan dengan 
mengamalkan sunnahnya serta mengikuti petunjuknya. 

C. Dalil mengharuskan patuh pada Sunnah di dalam 

Hadits 
Selain keterangan dalam al-Qur’an yang mengharuskan patuh dan 

tunduk kepada Rasul Saw, juga didapatkan di dalam Hadits Nabi sendiri. 
Seperti diriwayatkan oleh Ibnu `Abbas dan Abu Hurayrah radhiyallahu 

`anhuma, Rasulullah bersabda: 

لُّوا َما ََتَسَّْكُتْم هبييَما: كيَتاَب اهللي َوُسنََّة نَبييِّهي   تَ رَْكُت فييُكْم أَْمَرْيني َلْن َتضي
“Telah kutinggalkan untuk kalian dua perkara, yang kamu tidak akan 

tersesat selama berpegang pada keduanya: Kitabullah dan Sunnahku.” (Muwatto’ 
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Imam Malik, Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, Sunan al-Kubro Imam Al-

Bayhaqi, dan lain-lain)
1
 

Diriwayatkan oleh Al-`Irbadh ibn Sariyah, r.a, dari Rasulullah. beliau 

bersabda: 

دييَن اْلَمْهدييِّنيَ  ، َوُسنَّةي اْْلَُلَفاءي الرَّاشي  فَ َعَلْيُكْم بيُسنَّتي
“Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah Khulafa’ Ar-Rasyidun yang 

mendapat petunjuk sesudahku, seperti kamu menggigit dengan gigi geraham.”
2
 

(Tirmidzi dalam Sunan-nya). 

Hadits-hadits itu dengan jelas menyuruh umat Muhammad 

berpegang kepada sunnah Nabinya. Beliau juga menjamin orang yang 

berpegang kepada Alquran dan Sunnah, tidak akan tersesat dalam 

hidupnya. Sudah tentu jaminan dari Nabi adalah jaminan terkuat. 

Bahkan tidak sekadar menyuruh berpegang, Nabi juga mencela orang-

orang yang menyepelekan sunnah, atau memandangnya dengan sebelah 
mata, karena beralasan hanya mengikut apa yang terdapat di dalam 

Alquran saja. Sabda beliau, seperti disampaikan oleh Al-Miqdam ibn 

Ma`dikarib: 

َنُكْم كيَتاُب اللَّهي َعزَّ َوَجلَّ، َفَما َوَجْدنَا فييهي ميْن َحاَلٍل  نَ َنا َوبَ ي ْ بَ ي ْ
اْسَتْحَلْلَناُه، َوَما َوَجْدنَا فييهي ميْن َحرَاٍم َحرَّْمَناُه، َأَلَّ َوإينَّ َما َحرََّم َرُسوُل اللَّهي 

ْثُل َما َحرََّم اللَُّه "َصلَّى اهللُ َعَلْيهي َوَسلََّم   مي
“Nanti akan ada orang di tengah-tengah kamu, diberitahukan kepadanya 

sebuah hadits, lalu ia menjawab: Pegangan kami hanya kitabullah saja. Apa yang 

dikatakan halal di situ, kami halalkan, dan apa yang diharamkan di situ, kami 

haramkan. Ketahuilah bahwa apa yang diharamkan oleh Rasul sama seperti apa 

yang diharamkan oleh Allah.” (Sunan at-Tirmidzi, Al-Bayhaqi, dan Sunan 

Abu Daud dengan redaksi yang hampir-hampir mirip).
3
 

                                                
1  Al-Madani, Malik bin Anas bin Malik Al-Ashbahi, al-Muwattha’, (Beirut: Dar Ihya’ at-

Turast, 1406 H), Juz 2, hal. 899; al-Munziry, al-Targhib wa al-Tarhib, Jilid 1 hal. 61 
2  Al-Tirmizy, Muḥammad Ibn ͑ Ῑsa, Al-Jāmi’ Al-Kabīr (Sunan Tirmidzy), (Beirut: Dār Al-

Gharb Al-Islāmi, 1998 M), juz. 5, hal. 44. 
3  Al-Tirmizi, Op.cit., jilid 5, hal. 38 
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Apa yang dibayangkan oleh Rasul dahulu kala, hari ini menjadi 
kenyataan. Di tengah umat Islam ada orang-orang yang mengaku 
muslim, tetapi tidak mengakui dan tidak menerima sunnah sebagai 
pegangan dalam beragama. 

D. Dalil lain yang menguatkan kehujjahan sunnah 
Dalil lain selain al-Qur’an dan Hadits Nabi yang mengharuskan 

untuk menerima Hadits/Sunnah ialah kesepakatan umat Islam dari 
dahulu hingga akhir zaman. Ijma’ (kesepakatan) kaum Muslimin sejak 
masa Rasul hingga sekarang, bahwa Sunnah merupakan hujjah 
(argumentasi) dalam agama. Para sahabat yang hidup bersama Nabi 
telah menunjukkan ketaatan, kepatuhan serta komitmen kepada sunnah 
Nabinya. Sikap yang sama ditunjukkan pula oleh generasi yang datang 
sesudah mereka, hingga hari ini. Jika kita baca komentar-komentar para 
salafus-saleh (generasi awal) mengenai komitmen mereka pada sunnah, 
niscaya kita yakin bahwa mereka adalah generasi yang paling setia 
dengan sunnah Nabi. 

Ada seseorang yang mengatakan kepada Abdullah ibn `Umar: 

، َوَصاَلَة اْلََْضري ِفي اْلُقْرآني  ، َوََل يَا أَبَا َعْبدي الرَّْْحَني إينَّا َنَيُد َصاَلَة اْْلَْوفي
 َنَيُد َصاَلَة السََّفري؟

“Kami tidak dapatkan shalat safar di dalam Alquran? 
Beliau menjawab: 

َنا ُُمَمًَّدا َصلَّى اهلُل َعَلْيهي َوَسلََّم،  ي إينَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ بَ َعَث إيلَي ْ يَا اْبَن َأخي
َا نَ ْفَعُل، كَ   َما َرأَيْ َناُه يَ ْفَعلُ َوََل نَ ْعَلُم َشْيًئا. فَإيَّنَّ

 Allah telah mengutus kepada kami Nabi-Nya, Muhamad, dan kami tidak 
mengetahui apa-apa. Kami mengerjakan sebagaimana kami lihat Nabi 
mengerjakannya.” Dalam riwayat lain: “Kami tadinya tersesat, lalu Allah 
memberi hidayah kepada kami dengan kedatangannya. Maka kepadanya kami 

mengikut.”
1
 

Sunnah memang merupakan wahyu dari Allah. Wahyu itu dapat 
dibedakan dalam dua bentuk. 

                                                
1  Al-Madani, Op.cit., Juz 1, hal. 145 
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Pertama, wahyu yang dibacakan (wahyun matluw), yaitu wahyu yang 

telah tersusun dengan sistimatika yang mengagumkan, di luar 

kemampuan manusia. Itulah Alquran. 

Kedua, wahyu yang diceritakan (wahyun marwiy), yaitu wahyu yang 

tidak disusun seperti halnya Alquran. Tetapi ia merupakan berita yang 

datang dari Rasul Saw. Jadi dari sisi wahyu, Alquran dan Sunnah sama-

sama wahyu yang berasal dari Allah. Perbedaannya hanya pada martabat 

atau tingkatan, Alquran menempati posisi nomor satu, kemudian 

menyusul Sunnah. 

Al-Qur’an menerangkan Sunnah sebagai wahyu 
Dalil dari Alquran yang menerangkan bahwa sunnah itu juga wahyu 

Allah dapat ditemukan dalam firman Allah Ta’ala: 

 َوأَنْ َزَل اللَُّه َعَلْيَك اْلكيَتاَب َواْلْيْكَمةَ 

“Dan Allah menurunkan kepadamu al-Kitab dan al-Hikmah”. 

(An- Nisa’: 113). 

Al-kitab dalam ayat tersebut adalah Alquran, sedangkan “Al-

hikmah” yang disebut setelah al-Qur’an adalah sunnah Rasul. Allah 

Ta’ala menerangkan bahwa Dia menurunkan kepada Nabi-Nya dua 

perkara, yaitu “al-Kitab” dan “al-Hikmah”. Apa maksud al-Hikmah? 

Tidak ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi selain al-Qur’an kecuali 

sunnah. Maka makna al-Hikmah di situ adalah sunnah. Sebab sunnah 

pada hakikatnya adalah wahyu yang disampaikan Nabi dalam bahasanya 

sendiri, berbeda dengan al-Qur’an yang redaksinya berasal dari Allah 

Ta’ala. Hal ini diterangkan oleh Imam Syafi`i dalam kitabnya: 

اْلكمة سنة رسول اهلل  :مسعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول
 صلى اهلل عليه وسلم

“Aku mendengar dari ahli-ahli Ilmu tentang Alquran bahwa Alhikmah di 

situ adalah sunnah”. 
1
 Demikian pula ayat serupa dijumpai dalam Surat Ali 

Imran: 164, dan Surat Al-Jumu`ah: 2. 

                                                
1  Asy-Syafi’i, Muhammad bin Idris, Ar-Risalah, (Kairo: Mushtafa al-Babi Al-Halaby, 

1358), hal. 78 
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Ada lagi hadits lain yang diriwayatkan oleh Mak-hul, bahwa Rasul 
bersabda: “Allah mendatangkan kepadaku Alquran dan Alhikmah dua kalinya.” 
(Abu Daud dalam Marasilnya). Juga riwayat Hassan ibn `Athiyyah, berkata: 

 ينزل على النب بالسنة كما ينزل عليه بالقرآنكان جربيل 
“Jibril menurunkan sunnah kepada Nabi sebagaimana ia menurunkan 

Alquran”. (Ad-Darimy).
1
 

E. Proses Turunnya wahyu 
Dari segi proses turunnya, wahyu itu dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu: Wahyu Informatif (wahyu I`lamy) dan wahyu konfirmatif (wahyu 

Iqrary)
2
. Wahyu I`lamy maksudnya wahyu yang diturunkan Allah kepada 

Nabi sebagai pemberitahuan dari-Nya dengan cara-cara yang 
dikehendakiNya. Seperti melalui Ilham ke hati Nabi, mimpi yang tepat, 
diajak bicara oleh Allah dari balik hijab, melalui Malaikat Jibril. 
Sedangkan wahyu Iqrary adalah Nabi berijtihad dalam masalah-masalah 
tertentu. Jika ijtihad itu benar, wahyu mengakuinya. Tetapi jika ijtihad itu 
dinilai oleh Allah salah, maka wahyu turun membetulkannya. 

Kisah Abdullah ibn Ummi Maktoum yang datang menyerahkan 
dirinya kepada Nabi agar diajarkan Islam, sedangkan Nabi waktu itu 
sedang sibuk-sibuknya menghadapi petinggi-petinggi Quraisy untuk 
mengajak mereka masuk Islam, dengan asumsi jika mereka-mereka ini –
diantaranya `Utbah dan Syaibah ibn Rabi`ah, Abu Jahal (`Amr ibn 
Hisyam), Umayyah ibn Khalaf, Al-Walid ibn Mughirah, dan al-`Abbas 
ibn Abdil Muttalibmasuk Islam, akan memuluskan perkembangan Islam 
di Makkah. Lalu Nabi berpaling dan bermuka masam. Kala itulah turun 
teguran dari Allah dengan cara yang sangat halus seperti yang tertera di 
dalam Surat `Abasa. Jadi dalam masalah-masalah tertentu dan ini 
sedikit- Nabi dibiarkan berijtihad. Jika ijtihad itu dinilai Allah benar, 
maka ijtihad itu dibiarkan. Sehingga akhirnya statusnya sama seperti 
wahyu. Namun jika ijtihad itu dipandang Allah keliru, maka Allah tidak 
membiarkan Nabi-Nya dalam keadaan tersalah. Dan di situlah letak 
kemaksumannya. 

                                                
1  Ad-Darimi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Fadhl bin Bahram, 

Musnad Ad-Darimi (Riyadh: Darul Mughni, t.t), no. 608, hal. 474 
2  Abd Hady, Abd al-Muhdy, al-Sunnah: Makanatuha, ‘awamilu baqa’iha, tadwinuha, 

(Kairo: Dar al-I’tisham, 1989), hal. 26 
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Al-Qur’an dan Hadits tidak mungkin bertentangan 
Seperti dikatakan di atas, bahwa Alquran dan Sunnah kedua-duanya 

merupakan wahyu dari Allah ‘Azza wajalla. Jadi sumber keduanya sama, yaitu 
Allah. Satu sumber tidak mungkin menghasilkan dua produk yang saling 
bertentangan. Keduanya pasti sejalan. Penilaian bahwa suatu hadits 
bertentangan dengan ayat Alquran biasanya muncul karena pengamatan 
sepintas. Namun secara hakikat tidaklah mungkin bertentangan. Jika diamati 
secara lebih mendalam, sebenarnya kesan bertentangan itu dapat hilang. 

Ulama sudah mempunyai kaidah-kaidah tertentu dalam menghadapi 
teks-teks yang sepintas bertentangan itu. Kaidah itu adalah dengan cara 
kompromi (metode al-Jam`u) dan menggugurkan salah satunya (Metode 
Ilgha’). Salah satu teks itu –umpamanya Alqur’an- mungkin bersifat umum, 
sedang teks hadits bersifat khusus untuk kasus dan kondisi tertentu, atau 
pengecualian, atau aturan tambahan. Bisa juga salah satu teks itu menjadi 
hapus oleh teks yang lain, karena salah satunya diketahui lebih dahulu dari 
yang lain. Yang turun belakangan menghapuskan ketentuan yang turun 
sebelumnya (konsep Nasakh). Jadi intinya tidak terjadi pertentangan antara 
teks-teks Islam. 

Misalnya, kesan pertentangan antara dua hadits seputar penulisan 
hadits di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadits yang 
melarang penulisan hadits Nabi, dan di pihak lain, ada hadits-hadits yang 
mengizinkan bahkan menyuruh untuk menuliskan Hadits. Sebagian orang 
mengira telah terjadi pertentangan antara hadits-hadits Nabi Saw. Namun, 
anggapan itu akan menjadi hilang, bila diteliti lebih jauh mengenai kondisi 
munculnya dua hadits tersebut. Setelah membandingkan dua jenis hadits 
itu, dan meneliti lebih dalam, ternyata dua hadits itu disampaikan dalam 
kondisi yang berbeda. Hadits yang isinya melarang diucapkan Nabi pada 
awal turunnya al-Qur’an, di mana perhatian kaum Muslimin harus terpusat 
pada penulisan ayat al-Qur’an. Sehingga wajar kalau Nabi melarang 
penulisan hadits-haditsnya. Kemudian setelah berjalan sekian lama, 
kemampuan Sahabat telah meningkat dalam membedakan antara Bahasa 
Alqur’an dan Bahasa Hadits, maka Nabi Saw mengizinkan mereka untuk 
menuliskan/mencatat hadits-hadits yang disampaikannya. Ada juga yang 
menafsirkan bahwa hadits yang melarang telah dihapus oleh hadits yang 
mengizinkan penulisan. Hal ini akan dibahas lebih rinci pada pembahasan 
“Sejarah Penulisan Hadits”.  
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Pasal 3 
Fungsi-Fungsi Sunnah 

A. Fungsi Sunnah Terhadap Alqur’an 
Karena hubungan yang sangat dekat antara al-Qur’an dengan 

Sunnah, maka Sunnah Rasul memerankan empat fungsi terhadap 
Alqur’an: 

1. Menguatkan (Mu’akkidah = Ta’kid) ajaran yang terkandung 
dalam Alqur’an, 

2. Memperjelas keterangan (Mubayyinah=Bayan) yang terdapat 
dalam Alqur’an, 

3. Mengembangkan prinsip yang tertuang dalam Alqur’an 
(Mufarri`ah=Tafri`), 

4. Menetapkan hukum baru yang tak terdapat dalam Alqur’an 
(Mutsbitah=Itsbatul Hukmi). 

B. Fungsi Mu’akkidah atau Ta`kid 
Maksudnya menguatkan atau mengokohkan keterangan yang telah 

ada dalam Alqur’an. Suatu konsep atau ajaran tertentu telah disebutkan 
dalam kitab suci. Lalu diperkuat oleh keterangan dari Sunnah Rasul 
sehingga kedudukannya semakin kuat dan kokoh. 

Misalnya, hadits-hadits yang memerintahkan shalat, zakat, puasa, 
jihad, keharusan berkata jujur dan tidak berbohong, diharamkannya riba 
(bunga bank) dan masalah-masalah lainnya. Di dalam al-Qur’an 
persoalan-persoalan tersebut sudah disebutkan namun Rasulullah juga 
membicarakannya di dalam hadits, sehingga keberadaan hadits itu 
semakin mengokohkan kedudukan masalah tersebut dalam Islam. 
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Umpamanya mengenai syari’at Jihad. Di dalam Alquran banyak 

sekali ayat yang berbicara tentang Jihad fi Sabilillah (berjuang di jalan 
Allah), di antaranya: 

ْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم  ُّ َجاهيدي اْلُكفَّاَر َواْلُمَنافيقينَي َواْغُلْظ َعَلْيهي يَا أَي َُّها النَّبي
 َوبيْئَس اْلَمصيْيُ 

 “Hai Nabi. Perangilah orang-orang kafir dan munafiq, dan berlaku 

keraslah pada mereka. Tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, seburuk-
buruk tempat kembali.” (At-Taubah: 73). 

 Juga firman-Nya: 

ُكْم ِفي َسبييلي اللَّهي   َوَجاهيُدوا بيَأْمَواليُكْم َوأَنْ ُفسي
“Berjihadlah kamu dengan jiwa dan hartamu” (At-Taubah: 41). 
Begitu juga dalam Surat At-Taubah 24 yang berisi ancaman bagi 

orangorang yang enggan berjihad karena terlena oleh dunia, takut 

berpisah dengan istri, anak, dan keluarga lainnya, sudah merasa nyaman 
dengan kenikmatan tempat tinggal yang menyenangkan, kekayaan yang 

melimpah, bisnis yang maju. Allah Ta’ala memperingatkan mereka yang 
terlena dengan ancaman hukuman dari Allah sehingga mereka akan 
kehilangan nikmat-nimat tersebut. Lalu di dalam Hadits, juga ditemukan 

hal serupa yang mendorong setiap muslim agar siap berjihad di jalan 
Allah, dan mengancam mereka yang tidak mau berjihad dengan 

kematian yang buruk, seperti sabda Nabi: 

 َمْن َماَت وَلَْ يَ ْغُز وَلَْ ُُيَدِّْث بيهي نَ ْفَسُه َماَت َعَلى ُشْعَبٍة ميْن نيَفاٍق 
 “Barangsiapa yang meninggal dalam keadaan tidak berjihad, dan tidak 

berjanji pada dirinya untuk berjihad, maka ia mati dalam salah satu cabang 

kemunafikan.” (Muslim dalam Shahih-nya).
1
 

Hadits tersebut sebenarnya berisi peringatan keras atau ancaman 

bagi orang yang tidak berjihad dan tidak berjanji pada dirinya untuk 
berjihad, mati dalam keadaan munafiq. Jadi supaya tidak mati dalam 

keadaan munafiq, pilihannya adalah ikut dalam berjihad, atau bila tidak 
ada kesempatan untuk berjihad, paling tidak berniat atau berjanji untuk 

                                                
1  Muslim, Op.cit, juz. 3, hal. 1517, Nomor 1910. 
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ikut berjihad bila ada kesempatan terbuka. Pemahaman seperti ini 

hamper tidak didapatkan lagi di tengah masyarakat Islam. Bahkan 
berbicara tentang jihad dapat menimbulkan kecurigaan banyak orang 

akan paham yang mengajarkan kekerasan. Padahal, anda dapat melihat 
secara jelas keterangan yang berasal dari al-Qur’an dan dari Nabi Saw. 
tentang keharusan berjihad. 

C. Fungsi Mubayyinah atau Bayan 
Maksudnya keterangan yang terdapat dalam Alquran mengenai 

suatu masalah masih memerlukan penjelasan tambahan (Bayan) jika 

keterangan itu hendak dipraktekkan. Di sinilah peran Sunnah 
menjelaskan lebih rinci sehingga kewajiban yang diperintahkan oleh 

Allah dalam ayat Alquran itu dapat diamalkan. 

D. Penjelasan (Bayan) Hadits terhadap Alquran 
Penjelasan Hadits terhadap Alqur’an menggunakan tiga format. 

Pertama, merinci keterangan yang global dalam Alquran (Tafshilul-

Mujmal). Maksudnya ialah Sunnah Rasul menjelaskan lebih rinci tata cara 
atau praktek suatu ibadah atau persoalan hukum. Umpamanya Shalat, 

haji dan lain sebagainya. Di dalam Alquran, perintah shalat muncul 
dengan redaksi 

 َوأَقييُموا الصَّاَلَة َوآتُوا الزََّكاةَ 
 “Tegakkanlah Shalat dan Tunaikanlah Zakat”. (Al-Baqarah: 43). 

Namun tidak dijelaskan bagaimana teknis pelaksanaannya, kapan 

waktunya, berapa kali dikerjakan dalam sehari, berapa raka`at dalam 
setiap shalat, apa saja yang dibaca dalam shalat, dan keterangan-

keterangan lain yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan shalat. 
Rincian masalah-masalah itu dijelaskan oleh Sunnah Rasul Saw, melalui 
pesan beliau: 

 َصلُّوا َكَما َرأَيْ ُتُمويني ُأَصلِّي
“Shalatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku mengerjakan shalat.” 

(Bukhari dalam Shahih-nya).
1
 

                                                
1  Al-Bukhāri, Muḥammad ibn Ismail, Al-Jāmi’ As-Shahīh (Shahīh Bukhāri), Jilid 8 

(Beirut: Dār Thūqun Najāh, 1422 H), Cet.I, hal. 9, No. 6008 
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Demikian pula dengan zakat. Keterangan dari Nabi melalui hadits-
haditsnya memberikan rincian penjelasan mengenai apa yang wajib dizakati, 
berapa kadarnya, berapa batas minimalnya, waktunya dan lain-lain. 

Hal serupa juga mengenai haji. Jika dibuka lebaran-lembaran 
Alquran, yang didapatkan adalah keterangan bahwa haji itu wajib bagi 
orang yang mampu. Juga keterangan mengenai tiga perbuatan yang 
dilarang dalam haji, yakni Rafats (bersetubuh dengan istri), Fusuq 
(perbuatan dosa), dan Jidal (bertengkar). Adapun detail pelaksanaan haji, 
tidak didapatkan dalam kitab suci. Seperti, dari mana dimulai haji, 
busana apa yang dipakai dalam waktu haji, perbuatan apa yang harus 
dikerjakan, kapan waktunya wukuf di Arafah dan seterusnya. Semua 
rincian itu tidak disebut dalam Alquran. Tetapi bila kita membaca 
hadits-hadits Nabi, keterangan itu didapatkan selengkapnya, mulai dari 
melangkah masuk ke kawasan haji (miqat), memakai ihram untuk haji, 
urutan manasik, bermalam di Mina sebelum ke Arafah, berwukuf di 
padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, bermalam di Muzdalifah, 
berangkat dari Masy`aril-haram menuju Mina pada tanggal 10 Zulhijjah, 
untuk melempar Jumrah al-`Aqabah (saja) pada waktu Dhuha, dan 
seterusnya. Keterangan ini hanya didapatkan di dalam sunnah Nabi Saw. 
Karenanya beliau berpesan: 

 خذوا عين مناسككم
“Ambillah dari aku manasik haji kalian.” (Ahmad).

1
 

Kedua, Mengkhususkan keterangan Alqur’an yang bersifat Umum 
(Takhshishul-‘Umum). Maksudnya ialah sunnah menetapkan suatu hukum 
sebagai bentuk pengecualian terhadap ketentuan Alquran yang bersifat 
umum. 

Umpamanya, ketentuan mengenai hukum waris. Allah Ta’ala telah 
menetapkan bahwa seseorang yang meninggal dunia, dan ia 
meninggalkan anak lelaki dan perempuan, maka bagian anak lelaki itu 
adalah dua kali bagian anak perempuan. 

 للذكر مثل حظ األنثيني.
“Bagian anak laki adalah dua kali bagian anak perempuan”. (An-Nisa: 11). 

                                                
1  Ibn Hambal, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Musnad Al-Imam 

Ahmad, Cet. I (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1421 H), Juz. 7, hal. 168 
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Ketentuan ini berlaku umum untuk setiap orang. Namun hadits 
menetapkan ketentuan lain, sebagai pengecualian dari ketentuan umum 
di atas, yaitu bahwa para Nabi yang diutus Allah, jika meninggal, maka 
harta warisnya tidak diwarisi oleh keluarganya, melainkan menjadi 
“sedekah” bagi kaum Muslimin. Sabda beliau: 

َر اأْلَْنبيَياء َلنورث  َما تَ رَْكَناُه َصَدَقة  . إينَّا َمَعاشي
“Kami –para Nabi- tidak diwarisi (keluarga),

1
 apa yang kami tinggalkan 

adalah sedekah.”
2
. 

Jadi berdasarkan keterangan Hadits di atas, maka ketentuan 
Alqur’an yang umum itu dikecualikan (takhsis) oleh Sunnah. 

Demikian pula keadaanya jika anak membunuh orang tua atau ahli 
warisnya, maka si anak tidak berhak mendapat harta waris dari orang 
tuanya yang terbunuh. Sabda Nabi.: 

 الَقاتيُل ََل يَريثُ 
“Pembunuh tidak mewarisi.” (Sunan At- Tirmizy).

3
 

Ketiga ialah sunnah mempersempit maksud ketentuan Alquran 
(Taqyidul-Muthlaq). Maksudnya, Alquran menetapkan suatu hukum 
dengan menggunakan kata-kata yang dapat diartikan luas. Kemudian 
Sunnah datang mempersempit makna yang disebutkan dalam Alquran itu. 

Contohnya orang yang mencuri harta orang lain dalam jumlah 
tertentu menurut ketentuan hukum Allah, harus dijatuhi hukuman 
potong tangan. Mengenai ukuran/batas “tangan” yang dipotong itu 
tidak dibatasi oleh Alquran. Alquran hanya menyebut kata ‘yad’ (tangan) 
saja. Sedangkan batasan tangan menurut bahasa bisa sebatas 
pergelangan, bisa sampai siku dan bahkan bisa sampai ke bahu. Semua 
itu dapat disebut tangan. Pengertian mana yang dimaksud jika terjadi 
eksekusi? Di sinilah fungsi Sunnah memberi penjelasan (bayan) bahwa 
yang dimaksud dengan ‘tangan’ itu adalah sebatas pergelangan, bukan 
sampai ke siku, hal tersebut dipraktekkan oleh Nabi ketika 
mengeksekusi seorang pencuri. Jadi Sunnah di sini berfungsi 
mempersempit makna sebuah ketentuan hukum dalam Alquran. 

                                                
1  Al-Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar, Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari (Beirut: 

Darul Ma’rifah, 1379), juz. 12, hal. 8 
2  Al-Naisabury, Muslim, Op.cit., juz 3, hal. 1377 
3  Al-Tirmizi, Op.cit., juz, 4, hal. 425. 
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E. Fungsi Mufarri`ah 
Alqur’an memuat sejumlah prinsip atau ketentuan pokok yang 

mengatur kehidupan manusia. Kemudian Sunnah menetapkan sejumlah 
tambahan hukum untuk mengembangkan atau menjabarkan prinsip 
tersebut agar aturan syari`at terasa dapat menjawab permasalahan yang 
terjadi di tengah masyarakat. Jika ketentuan Alquran itu dipandang 
sebagai ketentuan pokok maka ketentuan sunnah di sini adalah 
ketentuan pelaksanaan di lapangan. 

Misalnya, Alquran menetapkan tidak boleh memakan harta orang 
lain dengan cara yang batil (tidak sah), kecuali melalui proses yang sama-
sama disetujui kedua belah pihak. Allah berfirman: 

َنكُ   ْم بياْلَباطيلي إيَلَّ َأْن َتُكوَن َتيَارًَة َعْن تَ رَاٍض ميْنُكمْ ََل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
“Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara batil, kecuali 

dengan perdagangan yang sama-sama kamu ridhoi”. (An-Nisa 29). 
Ketentuan ini dapat dipandang sebagai ketentuan pokok atau 

prinsip dalam muamalat (transaksi) Islam. Seseorang tidak boleh 
menghalalkan harta orang lain sekecil apapun, tanpa melalui 
mekanisme dagang yang didasarkan atas prinsip ‘suka sama suka’ 
(ridho). Namun ketentuan ini dirasakan masih memerlukan tambahan 
aturan agar dapat dengan mudah menjawab persoalan-persoalan yang 
terjadi dalam dunia bisnis. Di sinilah fungsi sunnah yang berbeda dari 
fungsi-fungsi sebelumnya, ketika sunnah menetapkan aturan-aturan 
tambahan itu. 

Misalnya, Rasulullah melarang menjual buah di pohon sebelum 
tampak kelayakannya untuk dikonsumsi. Setelah hijrah ke Madinah, 
beliau mendapati warga di situ dahulu bertransaksi atas hasil tumbuhan 
lebih dini, sebelum tampak kelayakan buah itu dikonsumsi. Antara 
pembeli dan penjual sama-sama tidak mengetahui kadar yang 
diperjualbelikan dan juga kelayakannya. Lalu setelah tiba masa panen, 
ternyata pohon itu tidak membuahkan apa-apa, atau karena penyakit, 
sementara transaksi sudah terjadi, sehingga sering menimbulkan 
perselisihan. Oleh karena itulah Rasulullah melarang transaksi sejenis 
itu. Sebab jika pohon tidak menghasilkan, maka penjual sudah memakan 
harta si pembeli dengan cara yang tidak halal. Ketentuan tambahan dari 
Sunnah inilah disebut sebagai Mufarri`ah. 
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F. Fungsi Mutsbitah atau Itsbatul Hukm 
Sunnah menetapkan sejumlah ketentuan hukum yang sama sekali 

tidak terdapat dalam Alquran. Bukan sebagai penjelasan, bukan pula 
sebagai ketentuan penguat. Akan tetapi murni membuat aturan baru 
yang tidak ditemukan dalam Alquran. 

Misalnya, Rasulullah Saw. menetapkan haram hukumnya memakan 
daging keledai jinak, hewan yang bertaring, jenis unggas yang bercakar. 
Dalam hukum nikah, Rasul juga melarang memadukan antara seorang 
perempuan dengan bibinya (adik ayah atau adik ibunya). Masih dalam 
bidang pernikahan, bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya 
berhak mengalami masa berkabung (tidak berwangi-wangi dan tidak 
berhias). 

Dalam bidang pidana, Rasulullah menetapkan hukuman mati untuk 
orang yang keluar dari Islam (murtad) setelah diberi tenggang waktu 
untuk rujuk dan taubat. Semua ketentuan ini wajib diterima dan 
diamalkan oleh ummat Islam di manapun mereka berada. Karena 
menerima ajaran Sunnah berarti patuh dan taat kepada Rasul Saw. 

Kepatuhan kepada Sunnah dan ketentuan yang ditetapkan Rasul 
itulah yang menjadi ukuran keimanan seseorang. Jika ia tidak menerima, 
berarti ia tidak beriman kepada Rasul. Tidak beriman kepada Rasul 
berarti tidak beriman kepada Allah. Karena yang menyuruh patuh pada 
Rasul itu adalah Allah sendiri di dalam sejumlah ayat-Nya. Pernah suatu 
ketika `Imran ibn Hushain menyebutkan soal syafa`at. Tiba-tiba ada 
seseorang yang interupsi mengatakan: “Anda menyampaikan kepada kami 
hadits-hadits yang tidak ada dasarnya di dalam Alquran?” Ungkapan itu 
membuat `Imran marah dan mengatakan: “Apakah anda membaca 
Alquran?” Lelaki itu menjawab: “Ya”. Kata `Imran lagi: “Apakah anda 
dapatkan di dalam Alquran shalat `Isya itu empat raka`at, Shalat Maghrib tiga 
raka`at, Shubuh dua raka`at, Zhuhur itu empat dan `Isya juga empat?” Lelaki 
itu menjawab: “Memang tidak”. Kata Imron: “Dari mana kalian dapatkan 
itu? Bukankah dari kami, dan kami mendapatkannya dari Rasulullah?”`Imron 
berkata lagi: “Adakah kalian dapatkan di dalam ayat (Dan hendaklah mereka 
berthawaf di al-Baytil `Atiq) bahwa thawaf itu tujuh putaran, dan shalat dua 
raka`at di belakang Maqam Ibrahim? Apakah kalian mendengar Allah 
berfirman di dalam Kitab-Nya: (Dan apa yang dibawanya kepada kamu, ambillah 
dan yang dilarangnya, tinggalkanlah)”. Lalu `Imron berkata: “Kami telah 
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mendapatkan dari Rasul banyak sekali yang tidak kamu ketahui.” (Miftahul 

Jannah, Sunan Abu Daud, dan Al- Mustadrak).
1
 

Seorang lelaki pernah datang kepada Mutharrif ibn Abdillah dan 
berkata: “Jangan anda ceritakan kepada kami selain dari apa yang ada di dalam 
Alquran!” Lalu Mutharrif menjawab: “Demi Allah, kami tidak ingin 
mengganti Alquran. Tetapi yang kami inginkan adalah orang yang lebih mengerti 
tentang Alquran dari kami.” (Abu Khaytsamah dalam Al-`Ilmu).  

                                                
1  Al-Bayhaqi menyebutkan riwayat tersebut dengan sanadnya dari Syu’aib ibn Abi 

Fadhalah al-Makky dari ‘Imran bin Hushain. Lihat 
https://www.alukah.net/sharia/0/993/ diakses Rabu 23 September 2020 jam 07.43 
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Pasal 4 
Sejarah Penulisan Dan Pembukuan 

Hadits 

A. Sejarah Penulisan 
Penulisan Hadits sudah berlangsung sejak masa Nabi (al-`Ahd al-

Nabawy), baik atas perintah Nabi sendiri, maupun atas inisiatif sahabat.
1
 

Sejak Nabi masih hidup dan menyampaikan hadits-haditsnya, 
sahabat sudah memberi perhatian serius terhadap pemeliharaan Hadits-
hadits itu. Pemeliharaan itu meliputi dua jalur: 

1. Jalur Hafalan. 
2. Jalur Tulisan. 
Kedua metode ini berjalan seiring. Ada sahabat yang berkonsentrasi 

dengan hafalan dan ada pula yang mencurahkan perhatiannya dengan 
tulisan/catatan. Memang jika dibandingkan antara tulisan dan hafalan, 
barangkali yang lebih dominan adalah hafalan. Tapi tak berarti penulisan 

Hadits sama sekali tidak terjadi, atau tidak mendapatkan perhatian.
2
 

                                                
1  Abd Hady, Abd al-Muhdy, al-Sunnah: Makanatuha, ‘awamilu baqa’iha, tadwinuha, (Cairo: 

Dar al-I’tisham, 1989), hal. 93. 
2  Penelitian yang dilakukan oleh Mushthafa al-A’zhami, pakar hadits asal India, 

menunjukkan bahwa ada ratusan lembaran (shahifah) yang dimiliki oleh Sahabat Nabi 
– ridhwanullah ‘alaihim. Ini menunjukkan bahwa penulisan hadits pada zaman Nabi 
masih hidup tidak kalah dengan usaha menghafal haditsdi kalangan mereka. Betapa 
kelirunya orang yang mengatakan bahwa tidak ada penulisan hadits di zaman Nabi 
hidup. Lihat: Al-A’zhami, Muhammad Mushthafa, Dirasat fi al-Hadits al-Nabawy, Cet. 
III (Riyadh, al-Maktab al-Islami, 1401 H), hal 142. 
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Ada kesalahpahaman sementara orang -khususnya mereka yang 

sudah terformat oleh metode ilmiah Barat- bahwa pewarisan sebuah 
peradaban hanya dapat dilakukan melalui catatan tertulis. Anggapan ini 

merupakan kekeliruan besar. Sebenarnya “tulisan” merupakan salah satu 
metode pewarisan suatu khazanah peradaban manusia. Dengan metode 
lain, manusia juga dapat melakukan transformasi peradaban itu, yakni 

dengan lisan/hafalan (oral transformation). Kedua metode ini sama kuat 
dan otentiknya dalam menjaga orisinalitas transformasi itu. Bahkan 

untuk masyarakat tertentu, cara pewarisan melalui lisan atau hafalan 
dapat dipandang lebih valid daripada tulisan. 

Hal ini dikarenakan daya tahan hafalan jauh lebih kuat dan 
permanen daripada catatan/tulisan. Harus diakui, bahwa catatan/tulisan 
berhadapan dengan sejumlah persoalan alamiah, seperti ketersediaan 

alat-alat tulis, batas usia kertas, pelepah tamar atau daun kayu yang 
dijadikan sebagai sarana tulis-menulis pada saat itu. Ditambah lagi, 

sejauh mana kemampuan si penulis memelihara keaslian tulisan. 
Kemungkinan bertukarnya lembaran-lembaran tulisan atau salah 
menempatkan, sangat mungkin terjadi. Begitu juga bila bahan-bahan 

tulisan berpindah-tangan kepada orang lain, apakah tidak mungkin 
terjadi penambahan dan pengurangan terhadap naskah yang ditulis oleh 

penulis awal? 
Ini semua merupakan masalah tersendiri yang jauh lebih rumit bila 

dibanding transformasi melalui hafalan. Kemungkinan-kemungkinan 
yang dikhawatirkan di atas relatif tidak ditemukan pada metode hafalan. 
Seorang yang menghafal Hadits tidak ada kekhawatiran pada dirinya 

akan perubahan hadits-hadits yang dihafal atau hilang atau salah 
menempatkan atau hilang bagian tertentu, atau dipalsukan. Satu-satunya 

faktor yang mengancam keselamatan hafalan hanyalah kematian atau 
pikun (hilang akal). Hal ini sudah jauh diantisipasi oleh para penghafal 

hadits, dengan memperbanyak jumlah penghafal hadits sebagaimana 
banyaknya penghafal al-Qur’an. 

Jadi hafalan jauh lebih awet dan bertahan daripada tulisan. Apalagi 

bila dilihat pertimbangan lain, bahwa untuk masyarakat Arab -diakui 
atau tidak- pewarisan melalui hafalan jauh lebih akurat, karena kelebihan 

mereka yang tak dapat ditandingi dalam soal kekuatan daya ingat dan 
hafalan itu. 
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Dalam sebuah pementasan syair di pasar “`Okaz” -sebuah forum 
pementasan yang masyhur sejak zaman jahiliyah- seorang pujangga naik 
panggung membacakan syair-syair ciptaannya, sementara hadirin 
mendengarkan keindahan bahasa dan ketinggian sastranya. 
Sekembalinya mereka yang hadir itu ke rumah masing-masing, salah 
seorang dari mereka ditanya oleh tetangganya yang tidak hadir dalam 
acara itu, mengenai isi sya`ir yang dibacakan sang penyair tadi. Orang 
tersebut mendiktekannya tanpa teks secara sempurna dan banyaknya 
syair itu berhalaman-halaman, tidak sepatah katapun yang hilang. Ini 
salah satu contoh demikian kuatnya ingatan bangsa Arab. 

Demikian pula Abdullah ibn `Abbas yang sanggup menghafal 
kumpulan sya`ir-sya`ir karya `Umar ibn Abi Rabi`ah hanya dengan 
sekali mendengar saja. Ada lagi orang seperti Qatadah yang mengatakan: 
“Tak ada kata yang pernah didengar telingaku melainkan langsung dihafal oleh 

kepalaku”
1
. 

Hal serupa juga pernah ditegaskan oleh seorang penghafal hadits 
lain pada generasi berikutnya (tabi’in), bernama Ibnu Syihab az-Zuhri, ia 
mengatakan: “Jika aku berjalan melintasi kawasan Baqi`, aku terpaksa harus 
menutup telingaku. Karena tak ada kata yang pernah masuk ke dalam telingaku, 
yang pernah kulupakan.” Kisah dan pernyataan seperti ini banyak 
didapatkan dalam literatur-literatur klasik yang menguatkan keyakinan 
bahwa kaum Muslimin dahulu, khususnya bangsa Arab mempunyai 
kelebihan dalam soal ingatan. 

Unsur lain yang lebih menguatkan kedudukan hafalan daripada 
catatan ialah Islam adalah agama yang bukan hanya kumpulan teori-teori 
ideal. Tetapi Islam adalah ajaran yang harus diamalkan. Keindahan-
keindahan Islam sepandai apapun kita menggambarkannya, belum 
berarti apa-apa kalau tidak dipraktekkan. Maka yang lebih menunjang 
dan lebih sejalan untuk pengamalan, bila ajaran itu ada di dalam dada 
(kepala), bukan di buku atau di atas kertas. 

Bukti-bukti Historis Penulisan Hadits Di Masa Nabi 
Bukti kuat bahwa penulisan hadits telah berlangsung sejak masa 

Nabi ialah keterlibatan sejumlah tokoh Sahabat Nabi dalam pencatatan 

                                                
1  Al-Kailany, Munazhir Ahsan, Tadwin Al-Hadits, Cet. I (Beirut: Dar Al-Gharb Al-

Islamy), Hal. 101. 
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hadits.
1
 Beliau adalah `Abdullah ibn `Amru ibn al-Ash, putera `Amru 

ibn al-Ash, mantan gubernur Mesir pertama. `Abdullah adalah sosok 
yang sangat dikenal aktif mencatat hadits-hadits yang beliau dengar 
langsung dari Nabi lalu dihimpunnya dalam lembaran yang populer 
dengan sebutan “Al-Shahifah al-Shadiqah” (lembaran yang benar). Begitu 
masyhurnya shahifah Abdullah ini hingga membuat Abu Hurayrah, 
seorang sahabat pendekar Hadits, guru dari delapan ratus sahabat dan 
tabi`in itu, mengakui kelebihan `Abdullah dalam soal pencatatan hadits. 
Beliau mengatakan: 

َحد  ميْن َأْصَحابي َرُسولي اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم َأْكثَ َر َحدييثًا لَْيَس أَ 
َعْن َرُسولي اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم ميينِّ إيَلَّ َعْبَد اللَّهي ْبَن َعْمرٍو فَإينَُّه َكاَن 

 َيْكُتُب وَُكْنُت ََل َأْكُتبُ 
“Tak ada orang yang lebih banyak mengetahui hadits dariku selain 

Abdullah, sebab tangannya menulis, kepalanya menghafal, sedang aku hanya 

menghafal, tidak menulis.”
2
 

Ucapan Abu Hurayrah ini tampak disampaikannya sebelum Nabi 
wafat. Sebab beliau belakangan ikut juga andil dalam penulisan hadits 
sesudah Rasul wafat, sebagaimana terlihat dalam riwayat berikut. 

Saking intensnya `Abdullah dalam mencatat apa saja yang 
diucapkan oleh Nabi, pernah suatu ketika beliau ditegur oleh sebagian 
kaum Quraisy, karena saking semangatnya mencatat apa saja yang beliau 
dengar dari Nabi Saw. Teguran itu sempat menyurutkan sejenak 
semangat Abdullah dalam merekam ucapan Nabi melalui tulisan. 
Namun setelah menanyakan hal tersebut kepada Nabi Saw. membuat 
`Abdullah tetap bersemangat mencatat hadits. 

قال: كنت أكتب كل  -رضي اهلل عنهما-بد اهلل بن عمرو وعن ع
شيء أمسعه من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فنهتين قريش، وقالوا: 
تكتب كل شيء تسمعه ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بشر يتكلم ِف 
                                                
1  Al-Khatib, Muhammad ‘Ajjaj, Al-Sunnah Qabla Al-Tadwin, (Beirut: Darul Fikr, 1981), 

hal. 343. 
2  Al-Tirmidzi, Op.Cit., juz, 5, hal. 40. 



50 

الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول اهلل صلى اهلل 
بعه إَل فيه فقال: "اكتب فوالذي نفسي بيده ما عليه وسلم فأومأ بإص

 خيرج منه إَل حق"
Diriwayatkan dari Abdullah ibn `Amru katanya: “Aku terus menulis 

setiap yang kudengar dari Rasulullah untuk kuhafal, lalu suatu hari aku pernah 

ditegur oleh orang Quraisy. Kata mereka: “Kamu menulis setiap yang kamu dengar 
dari Rasul sedangkan Rasul adalah manusia yang bisa bicara dalam keadaan 

senang dan dalam keadaan marah?” Lalu hal itu kuadukan kepada Rasul Saw. 

Beliaupun berkata: 

ْنُه إيَلَّ  ي بيَيديهي َما َخرََج مي  َحق  ، َوَأَشاَر ايََل فيْيهي اُْكُتْب َواَلذيي نَ ْفسي
“Tulis saja! Demi (Allah) Yang diriku ada di tangan-Nya, tidak ada yang 

keluar dari sini kecuali yang benar, beliau sambil menunjuk mulutnya”. (Musnad 

Ahmad).
1
 

Lembaran ini begitu disayang dan dijaga oleh `Abdullah agar jangan 

sampai rusak dan hilang, sampai-sampai beliau berkata: “Di dunia ini 

hanya ada dua yang saya pelihara, pertama al-Shadiqah dan kedua sebidang tanah 
al-Wahath, wakaf ayahku, Amru ibn al-Ash di Thaif.” 

 Apa alasan yang membuat Abdullah begitu menyayangi “al-

Shadiqah” ini? Ternyata ada rahasianya. Kata beliau, di dalam lembaran 

itu terdapat hadits-hadits yang kudengar langsung dari Nabi Saw. 

dimana tidak ada orang lain antara aku dengan Rasulullah Saw. Jadi dari 

pengakuannya ini, wajar kenapa Abdullah sangat membanggakan al-

Shadiqah itu. Dapat dibayangkan percakapan berdua - tidak ada orang 

ketiga - dengan sosok tokoh paling mulia dari hamba Allah Ta’ala, 

adalah kejadian yang amat istimewa dalam lembaran hidup seseorang. 
Ini juga merupakan bukti kuat betapa sahabat dahulu sangat mencintai 

Rasul Saw di atas kecintaan mereka kepada yang lain. Sungguh masuk 

akal apa yang dilakukan oleh Abdullah. Sampai-sampai kata beliau, kalau 

yang dua barang ini aman, barang-barang lainnya rusak, niscaya tidak 

terlalu memusingkanku. 

                                                
1  Ibn Hambal, Op.Cit., juz 11, hal. 406. 
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Shahifah lain di luar Al-Shahifah al-Shadiqah 
Sejumlah shahabat dicatat memiliki peninggalan Shahifah (lembaran) 

catatan Hadits selain Abdullah ibn `Amr. Mereka adalah Abu Bakar 
dengan lembarannya yang dikenal dengan Shahifah Abi Bakar as-Shiddiq, 
`Umar dengan lembarannya Shahifah `Umar ibn al-Khattab, Ali dengan 
lembaran yang terikat di pedangnya, Shahifah Ali ibn Abi Thalib yang 

berisi ketentuan hukum pidana Islam.
1
 

Shahifah Ali memiliki kedudukan khusus di antara Shahifah lainnya. 
Karena (1) lembaran ini berdasarkan teks yang tertulis, menempel pada 
sarung pedang Ali yang masyhur itu, (2) Isinya khusus hadits-hadits 
mengenai hukum jinayat yang disebutkan dengan rinci, kewajiban zakat 
dan lain-lain. (3) Di sana tertulis percakapan antara Ali dengan Abu 
Juhaifah r.a yang bertanya, apakah ada tulisan yang ditinggalkan oleh 
Rasulullah Saw kepada ahlul-bait (keluarga)nya selain al-Qur’an? Dengan 
tegas Ali menjawab, tidak ada tulisan apapun kecuali yang ada dalam 
shahifah ini, yang isinya ketentuan mengenai hukum Jinayat. Ini 
merupakan bantahan telak terhadap kaum Syi’ah yang mendakwakan 
bahwa Nabi meninggalkan pesan khusus kepada ahlul-bait, menunjuk 
Ali sebagai penggantinya (khalifah), ternyata itu tidak benar berdasarkan 
kesaksian ‘Ali r.a. (4) Para Imam hadits menaruh perhatian besar 
terhadap hadits-hadits Shahifah dan meriwayatkannya dalam kitab-kitab 
mereka, khususnya Imam al-Bukhari dan Muslim. Bahkan al-Bukhari 
meriwayatkannya melalui delapan jalur Sanad, lima di antara Sanad itu 
melalui al-A’masy dan tiga Riwayat melalui ‘Amir al-Sya’by dari Abu 

Juhayfah.
2
 

Rif’at Fauzi, Professor Hadits di Darul ‘Ulum, Universitas Kairo 
melakukan penelitian khusus tentang Shahifah ini dan diterbitkan tahun 
1406 H. Beliau mengumpulkan hadits-hadits tentang Shahifah Ali ini 
dari berbagai kitab-kitab Hadits yang memuatnya dan melakukan kajian 
serius dari sisi hadits dan fiqh. 

Selain Shahifah yang disebutkan di atas, `Amru ibn Hazm juga 
memiliki Shahifah dengan sebutan Shahifah `Amru. Di antara shahabat 
ada yang menulis hadits setelah wafatnya Nabi Saw. Mereka adalah Jabir 

                                                
1  Abdul Muttalib, Rif’at Fauzi, Shahīfah ‘Ali ibn Abi Thalib -radhiyallāhu ‘anhu Cet. I 

(Kairo: Dar al-Salam, 1406 H.), hal. 5. 
2  Loc.cit. hal. 23. 
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ibn Abdillah dengan lembarannya yang populer dengan sebutan “al-
Shahifah al-Shahihah”. Samurah ibn Jundub dengan lembarannya Shahifah 
Samurah. Abu Hurayrah dengan lembarannya Shahifah Abi Hurayrah. 
Shahifah ini ditulis ulang oleh muridnya yaitu Hammam ibn Munabbih 
yang terkenal dengan Shahifah Hammam sewaktu Abu Hurayrah masih 
hidup (sebelum tahun 59 H.). 

Rif’at Fauzi juga melakukan penelitian lebih serius terhadap 
Shahifah yang satu ini. Sebelum Rif’at, Pakar hadits di Universitas 
Sorbon, Paris, Muhammad Hamidullah, juga melakukan penelitian 
terhadap obyek yang sama. Rif’at melengkapi kekurangan yang terdapat 
dalam penelitian Hamidullah. 

Pada masa Nabi masih hidup, tampaknya Abu Hurayrah belum 
menuliskan hadits-hadits Rasul. Beliau konsentrasi dengan hafalannya, 
namun sesudah Nabi wafat, barulah Abu Hurayrah menulis apa yang 
dihafalnya sehingga penyebarannya lebih luas. Ada tiga kopian naskah 
Shahifah beliau yaitu: 

1. Shahifah Hammam, 
2. Naskah Abuz-Zanad dari al-A`raj dari Abu Hurayrah, dan 
3. Naskah Suhail ibn Abi Shalih dari Ayahnya dari Abu Hurayrah. 

Ketersediaan Shahifah Masa Lalu Di Zaman Sekarang 
Bisakah didapatkan sekarang Shahifah-shahifah yang ditulis pada masa 

kenabian itu? Jawabannya Alhamdulillah bisa, tetapi dalam bentuk buku 
yang sudah terbit. Adapun manuskripnya biasanya tersimpan di 
Perpustakaan-perpustakaan besar di berbagai negara Arab, khususnya 
Ma’had al-Makhthuthath yang berlokasi di Kairo (al-Qahirah) dan lainnya. 
Shahifah Abdullah Ibn `Amr sudah diterbitkan oleh pemerintah Mesir 
melalui Badan pemerintah khusus yang menangani penerbitan buku, al-
Hay’ah al-`Ammah lil-Kitab, dengan editor Muhammad Sayfuddin 
`Alyasy. 

Shahifah Hammam Ibn Munabbih dari Abu Hurayrah diterbitkan 
pertama kali di negara Arab dengan editor alm. Muhammad 
Hamidullah, seorang guru Besar di Prancis asal India. Kemudian 
diterbitkan ulang di Mesir dengan editor Rifat Fauzy Abd. Muttalib. 
Pengeditan ulang dilakukan oleh Rif’at, karena editing awal menurut 
komentar yang terakhir ini dinilai kurang sempurna. Shahifah Ali ibn Abi 
Thalib sudah diterbitkan di Mesir dengan editor Rifat Fauzy seperti 
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disebutkan di atas. Shahifah Abu Hurayrah juga sudah diterbitkan 
dengan editor Prof. M.M. A`zhamy. Jadi bukti-bukti sejarah itu 
bermunculan terus sehingga semakin meruntuhkan teori orientalis yang 
menafikan penulisan Hadits pada masa Nabi Saw. 

Seputar Tuduhan Orientalis Bahwa Hadits Tidak 
Ditulis Pada Zaman Nabi Saw. 

Dari paparan dan fakta sejarah di atas, mengingatkan kita dengan 
tuduhan orientalis dan murid-murid orientalis yang menyatakan bahwa 
hadits baru ditulis pada abad kedua hijrah. Bagi siapa yang membaca 
fakta sejarah dan memiliki kebesaran hati, tentu mengakui bahwa 
penulisan hadits sudah berlangsung sejak masa Nabi, dan bahwa 
tuduhan itu tidak berdasar dan keluar dari mulut orang-orang yang tidak 
memahami sejarah Hadits atau mengingkari sejarah. 

Ada juga hal lain di samping faktor yang disebutkan di atas, yaitu 
karena kesalahfahaman dalam membaca teks (nash) hadits mengenai 
pelarangan mencatat hadits. Boleh jadi ini menjadi penyebab utamanya. 
Memang harus diakui bahwa ada dua jenis hadits Nabi yang berkaitan 
tentang penulisan hadits. Ada beberapa hadits yang isinya melarang untuk 
menuliskan hadits. Ada pula sejumlah hadits yang membolehkan penulisan 
itu. Hal ini yang kemungkinan membuat bingung orang-orang yang kurang 
memahami latar belakang masalahnya. Lalu langsung mengambil 
kesimpulan bahwa Nabi sendiri melarang mencatat hadits-haditsnya. 

Hadits yang melarang penulisan hadits, antara lain ialah: Hadits Abu 
Sa`id al-Khudry bahwa Nabi Saw. bersabda: 

َر اْلُقْرآني فَ ْلَيْمُحهُ   .ََل َتْكُتُبوا َعينِّ َوَمْن َكَتَب َعينِّ َغي ْ
“Jangan kalian tulis dari aku. Barangsiapa yang menulis dariku selain 

Alqur’an, hendaklah ia menghapusnya.” (Muslim dalam “Shahih”nya)”.
1
 

Berkata Abu Sa`id al-Khudry: 

وعن أيب سعيد قال: "جهدنا بالنب صلى اهلل عليه وسلم أن يأذن لنا 
اهلل عليه وسلم  ِف الكتابة فأىب"، وِف رواية عنه قال: "استأذنَّا النب صلى

 .ِف الكتابة فلم يأذن لنا"
                                                
1  Al-Naisabury, Op.Cit., Juz 4, hal. 2298. 
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“Kami berusaha meminta izin kepada Nabi untuk penulisan, tetapi beliau 

menolak.” Dalam riwayat beliau yang lain mengatakan: “Kami meinta izin 

kepada Nabi untuk menulis, namun beliau tidak mengizinkan.”
1
 

Diriwayatkan dari Abu Hurayrah, katanya: “Rasulullah pernah keluar 
sementara kami sedang menulis hadits. Lalu beliau menegur: “Apa yang sedang 

kalian tulis ini?” Jawab kami: “Hadits-hadits yang kami dengar darimu. Kata 

beliau: “Adakah tulisan selain Kitabullah? Tahukah kalian, tidaklah tersesat 

ummat-ummat sebelum kalian dahulu melainkan disebabkan mereka menulis 

kitab selain kitabullah.” 

Semua riwayat yang isinya melarang pencatatan hadits statusnya 

dha`if, kecuali satu, yaitu hadits Abu Sa`id al-Khudry yang tercantum 

dalam kitab Shahih Muslim. Jadi jika status riwayat-riwayat itu dho`if, 

maka tidak mungkin dijadikan sebagai pegangan. 
Adapun riwayat dalam Shahih Muslim itu, ternyata Imam al-Bukhari 

agak meragukannya. Menurut beliau yang benar bahwa hadits itu 

statusnya mauquf (terhenti) sebatas Abu Sa`id al-Khudry saja. Jadi bukan 

hadits marfu’ (diangkatkan) kepada Rasulullah Saw. Namun kita tetap 

mengakui kesahihan hadits yang marfu` (berlanjut kepada Rasul, tidak 

terhenti sebatas sahabat) – menurut versi Imam Muslim- itu, karena 

yang meriwayatkannya adalah Imam Muslim dalam Shahih-nya. 

Hadits Yang Menyuruh Menuliskan Hadits Nabi Saw. 
Ada sejumlah Hadits Shahih yang di dalamnya Nabi jelas-jelas 

mengizinkan para sahabat mencatat Hadits, seperti Hadits mengenai 

Abdullah ibn `Amr ibn al-`Ash yang telah disebutkan di atas. Selain itu 

ada Hadits Abu Hurayrah yang menceritakan bahwa ada seorang 

Anshor datang mengadu kepada Rasul mengenai hafalannya yang 

kurang kuat. Lalu Rasul mengatakan kepadanya: 

 .ْفظيَك بيَيميْينيكَ ايْسَتعيْن َعَلى حي 
“Bantulah hafalanmu dengan tangan kananmu (maksudnya: 

catatan/tulisan)”. (Sunan Tirmizy, Taqyid al-Ilmi, dll.)
2
 

                                                
1  Al-Tirmizi, Op.Cit., Juz 5, hal. 38. 
2  Al-Khatib, Muhammad ‘Ajjaj, Op.Cit., hal. 304; Taufiq, Yahya bin Khalid, An Nafis 

Fi Takhrij Ahadits Talbis Iblis, (Kairo: Dar at-Tarbiyyah Al-Islamiyyah, t.t.), hal. 245. 
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Selain itu ada lagi riwayat lain. Abu Hurayrah meriwayatkan, ketika 
Allah membukakan kepada Nabi-Nya kemenangan atas kota Mekkah, 
Rasul berdiri dan berceramah (khutbah). Kemudian ada seorang lelaki yang 
berasal dari Yaman, namanya Abu Syah. Ia menyapa Rasul dan 
mengatakan: “Tuliskanlah untukku Ya Rasulullah!”. Lalu Nabi menyahutnya: 

َيبي َشاهٍ   اْكُتُبوا ألي
 “Tolong tuliskan kalian untuk Abu Syah!”. (Musnad Ahmad, Fathul Bary 

Syarah Shahih Bukhary). Di samping hadits-hadits lainnya.
1
 

Ada juga sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik dari 
Rasulullah, beliau bersabda: 

 "قيدوا العلم بالكتاب".
“Ikatlah ilmu itu dengan tulisan.”

2
 

Bagaimana dengan hadits yang membolehkan penulisan jika hadits 
Abu Sa`id yang melarang penulisan Hadits itu dianggap shahih, 
walaupun mendapat kritikan dari Imam al-Bukhari? Sebenarnya 
keberadaan hadits-hadits tersebut yang seolah-olah bertentangan satu 
dengan lainnya, tidak perlu menimbulkan kebingungan dalam 
memahami kedua jenis hadits tersebut, sehingga tidak perlu diklaim 
bahwa hadits-hadits itu bertentangan, karena yang satu melarang dan 
yang lainnya menyuruh atau mengizinkan pencatatan hadits. Sebab 
keduanya bisa dikompromikan. Dua buah pernyataan yang diucapkan 
dalam konteks yang berbeda dan kondisi yang berbeda, bisa sepintas 
lalu dikesankan kontradiktif. Tapi jika dipelajari duduk persoalannya dan 
latar belakang masalahnya, pertentangan itu sebenarnya tidak ada. Di 
sinilah perlu kecerdasan dan ketelitian. 

Ulama memberikan beberapa interpretasi yang jitu dan sangat 
meyakinkan dalam memahami persoalan ini, sehingga tampak jelas 
bahwa kedua jenis riwayat itu ada sasarannya masing-masing dan 

diucapkan dalam kondisi masing-masing.
3
 

                                                
1  Al-Bukhari, Op.Cit., juz 3, hal. 125. 
2  Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Silsilah al-Shahihah, cet. I (Riyadh: Ma’arif, 1415 H), 

juz 5, hal. 40. 
3  Abd Hady, Abd al-Muhdy, Op.Cit., hal. 108-109; Abu Syahbah, Muhammad, 

Muhammad, Fi Rihab al-Sunnah, Cet. I (Kairo, Majma’ al-Buhuts al-Islamiyah, 1995), 
hal. 24-25. 
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1. Larangan menulis hadits itu muncul pada awal-awal Islam, di 

mana Alqur’an baru saja turun sebagai wahyu, sehingga jika 
penulisan hadits tidak dicegah, maka kemungkinan bercampur 

antara Hadits dengan Alqur’an itu ada. Mengingat bahwa para 
sahabat belum begitu familiar dengan Alquran yang baru-baru 
diturunkan. 

2. Dilarang mencatat hadits agar konsentrasi pada Alqur’an tetap 
penuh dan tidak terpecah. Jika keduanya berlangsung dalam 

satu waktu, bisa dibayangkan salah satunya ada yang 
terabaikan. 

3. Larangan itu ditujukan untuk penulisan Al-qur’an yang 
bercampur dengan Hadits dalam satu lembar kertas. Jadi bila 
penulisan itu terpisah, maka tak ada larangan. 

4. Larangan itu ditujukan bagi orang yang kuat hafalannya, 
sedangkan izin menuliskan itu ditujukan untuk orang-orang 

yang daya hafalnya kurang. Orang yang daya hafalnya kuat 
dilarang menulis hadits, agar daya hafal itu tetap terasah dan 
terlatih. Jika ia menulis, maka perhatiannya akan terpecah dan 

tidak bertumpu lagi pada hafalan. 
5. Izin menuliskan hadits itu ditujukan untuk orang yang pandai 

menulis, sedangkan larangan ditujukan untuk orang yang 

kurang bagus tulisannya.
1
 

6. Interpretasi lain dan ini yang lebih saya yakini kebenarannya, 

ialah bahwa larangan itu dihapuskan (mansukh) oleh hadits yang 
membolehkan penulisan. Larangan itu memang benar pernah 
ada pada awal Islam, karena faktor pertimbangan tertentu, lalu 

setelah kekhawatiran itu hilang, maka Nabi membolehkan 
bahkan menyuruh untuk menulis Hadits. Isyarat atau indikasi 

dari isi kedua jenis hadits itu memperkuat dugaan nasakh ini. 
Sebab kejadian Abu Syah itu adalah pada penghujung usia 

Nabi. Begitu juga hadits Abu Hurayrah, karena Abu Hurayrah 
masuk Islam belakangan. Tampaknya Abdullah menulis hadits 
setelah masuk Islamnya Abu Hurayrah. Sementara larangan-

larangan itu mengesankan pada masa awal turunnya Alqur’an. 

                                                
1  Al-Khatib, Muhammad ‘Ajjaj, Op.Cit., hal. 304. 
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Berdasarkan pertimbangan pendapat keenam ini, bahwa ada suatu 
periode di mana Nabi melarang mencatat apa saja selain Alqur’an, 
termasuk Hadits. Kenapa Nabi Saw melarangnya? Hal itu didasarkan 
pada pertimbangan yang telah disebutkan di atas, bahwa Alqur’an baru-
baru saja turun, sehingga ummat Islam belum begitu akrab dengan 
bahasanya, dan mereka belum begitu mampu membedakan mana gaya 
bahasa Alqur’an dan mana gaya bahasa manusia. Untuk menghindari 
terjadinya percampuran antara kedua teks wahyu itu Nabi merasa perlu 
mengambil kebijakan umum pelarangan menulis apa saja selain 
Alqur’an. Namun setelah penulis Alqur’an membanyak, dan ummat 
Islam pun telah akrab dengan Bahasa Alqur’an, serta kemampuan 
membedakan antara kedua uslub (gaya bahasa) wahyu itupun sudah 
makin tinggi, maka dipandang tidak perlu lagi larangan itu 
dipertahankan. 

Sehingga Nabi mengambil kebijakan lain yaitu mengizinkan dan 
bahkan menyuruh menuliskan hadits-haditsnya. Dan Nabi sendiri juga 
terlibat dalam aktifitas penulisan itu, dimana beliau mengirim surat ke 
luar kota. Sudah tentu surat itu adalah hasil tulisan. 

Dua hal Yang Berbeda: “Mau Menulis” Atau 
“Dibolehkan Menulis” 

Kita harus dapat membedakan dua persoalan, yaitu: “Mau menulis” 
atau “boleh menulis”. Persoalan mau menulis atau tidak, adalah 
kecenderungan seseorang. Ada orang-orang tertentu yang tidak tertarik 
untuk menulis dan mencatat hadits-hadits Nabi, karena faktor 
pertimbangan pribadi masing-masing. Sedangkan masalah boleh menulis 
atau tidak boleh, persoalannya terkait dengan peraturan atau kebijakan 
umum yang menetapkan bolehkah menulis hadits atau dilarang. Orang 
yang tidak mencatat hadits, bukan karena dia berpendapat bahwa 
menulis itu dilarang. Tapi karena dia tidak tertarik mencatat. Sedangkan 
persoalan boleh atau tidak menulis, persoalannya sudah selesai. Nabi 
telah mengizinkan penulisan. Seandainya pelarangan itu terus berlaku, 
niscaya tak seorangpun sahabat yang mencatat hadits. Ternyata 
pencatatan itu terus berjalan. Kecendrungan untuk tidak menulis inipun 
ada pada sejumlah besar sahabat dan terus berlanjut pada generasi 
tabi`in. Artinya mereka mengetahui betul bahwa ada hadits yang pernah 
melarang pencatatan dan ada hadits yang membolehkan penulisan. Tapi, 
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mereka tidak menulis itu, sama sekali bukan karena disebabkan hadits di 
atas, tetapi oleh faktor lain. 

Sebagian mereka memandang bahwa menyibukkan diri dalam 
pencatatan, akan menjauhkan mereka dari Alquran. Sebagian lain 
berpandangan, catat-mencatat itu hanya akan mengurangi ketajaman 
hafalan, karena membiasakan diri bergantung kepada kitab. Namun 
mereka tidak pernah mengecilkan peran tulisan dalam memelihara teks-
teks Hadits. Orang semacam ini ialah Abu Sa`id yang sempat 
mengatakan: “Menghafallah kalian sebagaimana kami dulu menghafal!” 

Hal ini sudah pilihan Allah. Allah menghendaki kedua format 
pemeliharaan itu terus berjalan seiring dalam sejarah Islam, agar yang 
satudapat melengkapi yang lain, sehingga tidak ada keraguan akan 
keaslian hadits-hadits Nabi. Bahwa apa yang beliau sampaikan dahulu di 
hadapan sahabatnya, maka itu juga yang kita baca hari ini di dalam kitab-
kitab Hadits dan yang dihafal oleh Ulama kita. 

B. Penulisan (al-kitabah), pembukuan atau kodifikasi 
(al-Tadwin), penyusunan (al-Tashnif) 
Di dalam terminologi ilmiah Islam, ada tiga istilah yang harus 

dibedakan. Pertama adalah penulisan (al-kitabah), kedua ialah 
pembukuan atau kodifikasi (al-Tadwin), dan ketiga adalah penyusunan 

(al-Tashnif ). Ketiga istilah ini mempunyai makna masing-masing.
1
 

Kitabah maksudnya menuliskan sesuatu yang didengar dari Nabi ke 
dalam lembaran (kertas). Fungsi Kitabah hanya sebatas mencatat apa saja 
yang didengar tanpa mementingkan penataan isi atau tema yang dicatat, 
sehingga kemungkinan bisa bercampur-aduk. Fase ini bisa disebut 
sebagai fase pengumpulan bahan mentah Hadits. Fase berikutnya ialah 
Tadwin, yang artinya pembukuan. Bahan-bahan yang ditulis tadi 
dijadikan satu dalam sebuah kumpulan catatan. Pentingnya kodifikasi 
ialah untuk menghimpun bahan-bahan yang bercerai-berai agar menjadi 
satu. Sementara fase berikutnya ialah Tashnif (penyusunan). Tahapan ini 
sedikit lebih maju dari fase tadwin. Kalau tadwin itu membukukan bahan-
bahan yang terpisah-pisah, sedangkan tashnif sudah memasuki tahap 
penyusunan bahan yang dibukukan tadi berdasarkan sistimatika, tingkat 
akurasi dan validitas. Dalam fase ini telah dimulai pemilihan dan 

                                                
1  Abd Hady, Abd al-Muhdy, Op.Cit., hal. 125. 
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pemilahan. Yaitu memilah antara yang benar dan yang salah, juga antara 
yang lebih penting, penting dan yang kurang penting. Antara Hadits 
Nabi, Aqwal Shahabat dan Fatawa Tabi`in. 

Yang terjadi pada masa Nabi dan sesudah Nabi wafat itu ialah 
tahapan pertama yaitu al-Kitabah (penulisan) Hadits. Walaupun sebagian 
peneliti kontemporer menyebut Shahifah-shahifah itu sebagai kodifikasi 
yang bersifat personal. Misalnya seperti Prof Muhammad Ajjaj al-Khatib 

dalam bukunya “Al-Sunnah Qabla al-Tadwin”.
1
 

Hal ini belum begitu dibutuhkan oleh generasi yang hidup di zaman 
itu, yaitu zaman Shahabat. Mereka secara umum mengetahui hadits-
hadits Nabi, karena mereka hidup bersama beliau. Dan mereka para 
sahabat- adalah orang-orang yang berada pada puncak kejujuran. Tak 
seorangpun dari mereka yang berdusta. Bagi mereka sudah cukup 
adanya sejumlah sahabat yang mengkover penulisan hadits-hadits itu. 
Biarlah urusan kodifikasi ini dilakukan oleh generasi yang datang 
sesudah mereka. Yang pasti mereka sudah mewariskan bahan baku 
untuk kodifikasi itu, yakni bahan-bahan tulisan dari Hadits Nabi Saw. 
Tapi, seandainya bahan baku itu tidak didapatkan oleh generasi 
berikutnya, hal ini baru pantas dipersoalkan. Sebab, siapa saja bisa 
melakukan kodifikasi itu asalkan bahan bakunya tersedia. Dan itulah 
yang terjadi dalam sejarah Hadits. Bahwa pembukuan itu berlangsung di 
penghujung abad pertama hijrah, di bawah pengawasan Khalifah yang 
Adil, Umar ibn Abdil-`Aziz bukan suatu persoalan yang signifikan. 

Juga barangkali seandainya kodifikasi hadits ini mereka paksakan, 
maka akan ada dua kitab yang beredar di masyarakat, yang satu 
Kitabullah dan yang lain Kitab Hadits-hadits Nabi. Hal ini pernah 
diingatkan oleh Nabi sebelumnya mengenai penyebab ketersesatan 
ummat sebelum ummat ini dahulu, karena adanya kitab lain selain 
Kitabullah. Ternyata apa yang dilakukan oleh generasi sesudah sahabat 
seolah-olah menunjukkan adanya semacam kesepakatan tentang 
pembagian tugas itu. Pembukuan Hadits itu dilakukan oleh Imam 
Muhammad Ibn Syihab az- Zuhri. 

Upaya kodifikasi sebenarnya sudah bermula sejak masa ayahanda 
`Umar ibn Abdil Aziz, yaitu `Abdul Aziz ibn Marwan (w. 85 H.). 
Abdul Aziz pernah menyurati Katsir Ibn Murrah al-Hadhramy (w. 70 H) 

                                                
1  Al-Khatib, Muhammad ‘Ajjaj, Op.Cit., hal. 373. 
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agar mencatat hadits-hadits yang didengarnya dari Sahabat Rasul selain 
Hadits Abu Hurayrah, karena hadits yang terakhir ini sudah ada di 
tangannya. Perlu dicatat bahwa Katsir sempat menjumpai tujuh puluh 
orang sahabat mantan pejuang Badar di kota al-Himsh. Lalu upaya itu 
dilanjutkan oleh puteranya, Umar ibn `Abdil Aziz (w. 101 H), yang 
mengirim surat perintah kepada para gubernurnya di wilayahwilayah 
agar memperhatikan hadits Rasul dan menghimpunnya. Salah satu 
bunyi surat yang dikirimnya kepada penduduk al-Madinah: “Tolong 
perhatikan Hadits-hadits Rasul, karena aku khawatir hilangnya hadits karena 
meninggal para ahlinya.” Khalifah `Umar mengirim surat kepada Amirul 
Madinah, Abu Bakar ibn Muhammad ibn `Amr ibn Hazam, seorang 
yang ahli di bidang ilmu peradilan yang isinya: Tolong tuliskan untukku 
hadits-hadits yang shahih dalam pandanganmu, termasuk hadits riwayat `Amrah 
binti Abdurrahman, karena aku khawatir lenyapnya hadits.” Selain menulis 
kepada pejabat di wilayah, Umar juga meminta kepada Imam-imam 
yang dikenal sebagai lumbung Hadits, semisal Muhammad ibn Syihab 
Az-Zuhri (w. 124 H.) agar mengumpulkan dan mengkodifikasi Hadits. 
Penugasan Umar atas Az-Zuhri ini benar-benar membuahkan hasil 
nyata, dimana hasil kodifikasi itu dikirimkan kepada Khalifah dan oleh 
Khalifah disebarkan ke setiap wilayah-wilayah Islam. Berkata Imam 
Az-Zuhri: “Kami diperintahkan oleh `Umar agar mengumpulkan sunnah, lalu 
kami menuliskannya dalam bundel-bundel, kemudian Khalifah mengirimkan 
tiap-tiap bundel itu ke wilayah yang berada di bawah kekuasaannya.” (Jami` 
Bayan al-`Ilmi) 

Para Imam dan Ulama menyambut hangat kebijakan tersebut. Para 
Imam itu berusaha keras mengumpulkan lembaran-lembaran hadits 
yang ada padanya dan mengkopinya menjadi beberapa eksemplar. 
Masing-masing mereka mengirimkan satu naskah kepada Khalifah dan 
Khalifah juga mengirimkan setiap naskah ke setiap wilayah Islam. Jadi 
masa kekhalifahan Umar ibn `Abdil Aziz ini benar-benar ditandai 
dengan gerakan ilmiah di bidang sunnah, khususnya pengumpulan dan 
penggandaan naskah yang berisi hadits-hadits Nabi. 

Upaya Umar tidak sebatas mengkodifikasi hadits saja, tetapi bahkan 
sampai kepada gerakan menghidupkan kajian-kajian hadits di masjid-
masjid. Beliau memerintahkan para Imam untuk menghidupkan majelis-
majelis hadits di masjid seperti dilaporkan oleh `Ikrimah. Sebab –kata 
Umar dalam suratnya itu – sunnah hampir saja terlupakan. 
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Ada sejumlah ulama yang tercatat sebagai pionir dalam pembukuan 

hadits, antara lain: 
1. Abdul Malik ibn Abdil Aziz ibn Juraij (150 H.) dan Sufyan ibn 

`Uyainah di Makkah. 
2. Malik ibn Anas (179 H.), Muhammad ibn Ishaq dan Ibnu Abi 

Zi’b (158 H.) di Madinah. 

3. Rabi` ibn Shubaih (160 H.), Sa`id ibn Abi `Urubah (156 H.), 
dan Hammad ibn Salamah (167 H.) di Bashrah. 

4. Sufyan ats-Saury (161 H.), Zakariya ibn Abi Za’idah (149 H.), 
Ibnu Fudhail (195 H.) dan Waki` (197 H.) di Kufah. 

5. Ma`mar ibn Rasyid (153 H.) dan Khalid ibn Jumail di Yaman. 
6. Abdurrahman ibn `Amr al-Auza`i (157 H.) dan al-Walid ibn 

Muslim (194 H.) di Syam. 

7. `Abdullah ibn al-Mubarak (181 H.) di Khurasan. 
8. Husyaim ibn Basyir (183 H.) di Wasith. 

9. Jarir ibn Abdil Hamid (188 H.) di Ar-Ray. 
10. `Abdullah ibn Wahab (197 H.) di Mesir. 
Mereka inilah yang disebut oleh para ahli sebagai orang-orang 

pertama yang melakukan kodifikasi Hadits.
1
 Namun yang paling awal 

dari mereka adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri.
2
 

Pada abad ketiga, sebagian Imam Hadits memandang perlu 
memisahkan hadits-hadits Nabi dari yang lainnya, atau yang lebih 

populer disebut dengan musnad. Untuk itu Ubaidullah ibn Musa al-
`Absy di Kufah menyusun sebuah karya musnad. Musaddad ibn 

Musarhad di Bashrah juga menulis sebuah musnad. Asad ibn Musa al-
Amawy menulis musnad. Sehingga menjamurlah jumlah ulama yang 
menulis karya jenis musnad ini, hampirhampir tidak ada dari mereka 

yang tidak memiliki kitab musnad. Di antara mereka yang terkenal 
adalah Imam Ahmad ibn Hambal, Ishaq ibn Rohuwiyah, Utsman ibn 

Abi Syaibah dan lain-lain. Sebagian dari mereka ada yang menyusun 
dengan sistematika musnad sekaligus tematik seperti Abu Bakar Ibn 

Abi Syaibah. Pada fase ini bermunculanlah sistematika yang beragam 
dalam penyusunan hadits. 

                                                
1  Al-Khatib, Muhammad ‘Ajjaj, Op.Cit., Hal. 164-174 
2  Abd Hady, Abd al-Muhdy, Op.Cit., hal. 123 
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Di antaranya selain Musnad ialah: Al-Sunan, Al-Mushannaf, 
Al-Mu`jam, Al-Jami`, Al-Athraf, al-Mustadrak, al-Mustakhraj. Bahkan 
sampai pada penyusunan kitab-kitab penjelasan dan komentar atas 
hadits, serta istinbathnya. Juga kitab yang menghimpunkan hadits-hadits 
yang sepintas lalu bertentangan. Kitab Nasikh dan Mansukh. Kitab Asbab 
Wurud Al-Hadits (mengkaji sebab munculnya sebuah Hadits) dan kitab-

kitab lainnya.
1
  

                                                
1  Loc.Cit., 124 
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Pasal 5 
Konsep `Adalatush- Shahabah 

A. Definisi Sahabat 
Shahaby (jamaknya Sahabat) - seperti yang dikatakan oleh Ibnu 

Hajar al-`Asqalany - ialah orang yang berjumpa dengan Nabi dan 
beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam, baik mereka 
yang duduk lama bersama Rasul atau sebentar, baik yang meriwayatkan 
hadits dari beliau atau tidak, baik yang ikut berperang bersama beliau 
atau tidak, termasuk orang yang melihatnya saja tetapi tidak duduk 
bersamanya, juga orang yang tidak dapat melihatnya karena cacat seperti 
buta. Inilah pendapat jumhur (mayoritas) Ulama. 

Ahli Hadits mendefinisikan Shahabat ialah setiap muslim yang 
pernah melihat Rasul. Sementara Imam al-Bukhary berkata: 

َّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَّ أَْو َرآ» َب النَّبي َن اْلُمْسليمي َوَمْن َصحي نَي فَ ُهَو ُه مي
 «ميْن َأْصَحابيهي 

 “Orang yang bersahabat dengan Nabi atau melihatnya dari kaum Muslimin 

adalah sahabatnya.”
1
 

Memang, Secara bahasa pengertian sahabat seperti yang dipahami 
biasanya adalah orang yang lama bergaul dengan seseorang, pengertian itu 
memang benar. Tapi untuk orang yang melihat Nabi, ada pengecualian. 
Kendatipun pertemuan mereka dengan Nabi itu hanya sebentar seperti 

                                                
1  Al-Baghdadi, Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit Al-Khatib, Al-Kifayah fi Ilm al-

Riwayah, (al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah Ilmiyyah, t.t.). juz 1, hal. 51 
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mereka yang hanya melihat Nabi pada haji Wada`, mereka tetap 
dikategorikan sebagai sahabat. Karena mereka yang sempat melihat Nabi 
dalam keadaan beriman telah mendapat kemuliaan (Syarafush-Shuhbah). 

B. Sikap seorang muslim terhadap Sahabat Nabi 
Sikap Muslim terhadap mereka ialah sikap penghargaan dan 

penghormatan, karena mereka –di samping mendapatkan kehormatan 
mendampingi Rasul- adalah orang-orang yang telah teruji kesetiaannya 
pada Rasul. 

Mereka telah mengorbankan segalanya untuk Islam. Mereka berjihad, 
berhijrah, membantu perjuangan Rasul dengan harta dan jiwa, membela 
agama Allah dengan segala kekuatan, memiliki kemantapan Iman dan 
keyakinan yang teguh. Tak ada generasi yang muncul sesudah mereka 
mencapai tingkat pengorbanan yang setara dengan pengorbanan mereka. 

Bukankah di masa Nabi juga ada Munafiq? Benar, di masa Nabi 
hidup orang-orang Munafiq. Tapi, Munafiq adalah munafiq, sedang 
Shahabat adalah Shahabat. Keduanya tidak pernah bersatu. Munafiq 
tidak pernah disebut sebagai shahabat. Dan yang namanya Shahabat 
tidak mungkin menjadi munafiq. Sebab pengertian Shahabat adalah 
orang yang beriman kepada Rasul, sementara munafiq tidak beriman. 
Keberadaan segelintir munafiq di tengah masyarakat Shahabat tidak 
serta merta membuat masyarakat tersebut rusak dan tercemar. Karena 
identitas mereka diketahui oleh para shahabat. Gerak gerik mereka 
terdeteksi oleh kaum Mukmin. Apalagi sifat-sifat mereka diberitakan 
dan dibongkar oleh Alquran sehingga tidak perlu diresahkan akan 
bahaya mereka yang akan menyebar kemana-mana. 

C. Pengertian `Adil dalam Ilmu Hadits 
Secara bahasa pengertian `adil adalah ridho, diterima, dan dipercaya. 

Shahabat itu `Adil artinya shahabat itu diridhoi. Mereka diridhoi oleh 
Allah, diridhoi oleh Rasul-Nya. Secara istilah, maksud `Adil itu dalam 
terminologi ahli Hadits adalah seorang Muslim yang baligh, berakal, 
terhindar dari faktor-faktor kefasikan dan perbuatan-perbuatan yang 
merusak muru’ah (kehormatan atau etika). 

َصاٍل, َيْشَهُد اْلََْماَعَة, َوََل َيْشَرُب َهَذا الشَّرَابَ »  ،َمْن َكاَن فييهي ََخُْس خي
 «َوََل َتُكوُن ِفي ديينيهي َخريبَة , َوََل َيْكذيُب, َوََل َيُكوُن ِفي َعْقليهي َشْيء  
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Abdullah Ibn al-Mubarak memberi penjelasan yang lebih detail 
mengenai persyaratan orang yang `Adil ialah orang yang memenuhi lima 
kriteria: 

1. Menghadiri shalat Jama`ah, 
2. Tidak meminum khamar, 
3. Tidak terdapat dalam sikap keagamaannya cacat, 
4. Tidak berbohong, 
5. Tidak ada kelainan dalam akalnya. 

Orang yang terpenuhi 5 kriteria ini sah disebut sebagai `Adil.
1
 

D. Konsep `Adalatush-Shahabah 
Dalam kajian Hadits, semua shahabat itu berstatus `Adil (Ash-

Shahabatu kulluhum `Udul). Dalam artian bahwa kredibilitas mereka tidak 
perlu dipertanyakan untuk mengetahui kesahihan hadits yang mereka 
riwayatkan. Dalam penelitian ilmu Jarah dan Ta`dil (kritik hadits), untuk 
mengetahui sebuah hadits itu sahih atau tidak, harus dilakukan 
penelitian atas setiap perawi apakah ia perawi `adil atau cacat (majruh), 
kecuali sahabat. Status mereka tak perlu diteliti lagi seperti perawi-
perawi lain setelah zaman mereka. Karena hal itu mubazir dilakukan, 
pekerjaan yang tidak bermanfat. Mereka adalah orang-orang yang jujur 
dalam kehidupannya dan dalam menyampaikan hadits-hadits Nabi. 
Mereka tak mungkin berbuat bohong atau mendustakan hadits Nabi. 
Yang dominan dalam hidupnya secara lahiriah adalah thoat kepada 
perintah Allah dan Rasul. 

Mereka sampai diberi gelar diridhoi karena kesholehan, ketaqwaan, 
keimanan, perjuangan dan pengorbanan yang mereka berikan pada 
agama Allah dan Rasul-Nya. Bukankah mereka rela bersakit-sakit 
bersama Rasul, siap menderita, berpisah dengan keluarga dan anaknya 
dalam hijrah dan perang demi Allah dan karena mereka patuh sepatuh-
patuhnya pada perintah Rasul? Pernahkan anda mendengar kisah 
Hanzhalah yang pada malam pengantinnya, ia dipanggil Nabi untuk 
berjihad. Rupanya Hanzhalah sesudah berhubungan dengan istrinya, 
belum sempat mandi wajib. Namun karena sudah dipanggil oleh Rasul, 
sikapnya hanya ‘Sami`na Wa Atho`na’ (dengar dan patuh). Beliau 
berangkat jihad sebelum mandi junub. Ternyata Allah menghendakinya 

                                                
1  Al-Baghdadi, Op.cit., jilid 1, hal. 79 
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syahid dalam jihad itu. Namun ia dimandikan oleh Malaikat. Kabar itu 
diberitahukan Allah kepada Nabi melalui wahyu. Sehingga ia digelar 
sebagai ‘Ghasilul-Mala’ ikah’ (yang dimandikan oleh Malaikat). 

E. Pengertian `adl di dengan `ishmah 
Pengertian `Adil telah dijelaskan bahwa secara lahiriah yang 

dominan dalam kehidupannya adalah mengikuti perintah Allah dan 

Rasul, seperti mendirikan shalat dalam jama`ah, berjihad di jalan Allah, 

tidak jatuh dalam dosa besar, tidak berbohong. Sedangkan `ishmah 

artinya bersih dari dosa. Dalam keyakinan kita Ahlussunnah wa al-
Jama`ah- yang bersih dari dosa hanyalah Rasulullah, karena Allah 

memeliharanya sehingga terpelihara dari dosa. Sedangkan manusia lain 

selain Rasul, siapapun dia, tidaklah ma`shum. Namun kemanusiaan 

Shahabat tidak membuat mereka bergelimang dosa sebagaimana 

manusia lain. Mereka adalah orang yang sangat takut kepada Allah. 

Kisah dan sejarah hidup sahabat kaya dengan informasi yang 

menunjukkan kebenaran konsep ini. 

Para Shahabat itu tidak Ma`shum (bersih dari dosa). Tapi keunikan 

mereka, jika jatuh dalam dosa, mereka langsung bertaubat kepada Allah 
dan meminta ampun atas kesalahannya dan Allah pun menerima taubat 

mereka. 

Kita mengetahui bahwa sahabat itu dinilai `Adil atau diridhoi Allah 

Dari sejumlah ayat dalam Alquran. Di antaranya firman-firman Allah 

berikut: 

رييَن َواأْلَْنَصاري َوالَّذييَن ات َّبَ ُعوُهْم بيإيْحَساٍن  َوالسَّابيُقوَن اأْلَوَّلُوَن ميَن اْلُمَهاجي
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت ََتْريي ُتَْ  َي اللَُّه َعن ْ تَ َها اأْلَنْ َهاُر َخاليدييَن َرضي

 فييَها أََبًدا َذليَك اْلَفْوُز اْلَعظييمُ 
“Mereka yang masuk Islam terdahulu pada periode awal dari golongan 

Muhajirin dan Anshor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, 

Allah meridhoi mereka dan mereka ridho pada Allah dan Allah menyediakan 

bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di dalamnya anak-anak sungei; mereka 

kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.”(Surat At-
Taubah 100). 
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Dalam ayat tersebut, orang-orang Muhajirin dan Anshar yang 
pertama-tama masuk Islam, begitupun orang-orang sesudah mereka 
yang mengikuti jejak mereka dengan baik, dinilai Allah sebagai orang-
orang yang diridhoi atau `Adil. Mereka dijanjikan dengan syurga dan 
kenikmatannya. Siapakah mereka kalau bukan sahabat? Dalam ayat lain 
disebutkan: 

َي اللَُّه َعني اْلُمْؤمينينَي إيْذ يُ َباييُعوَنَك َُتَْت الشََّجرَةي فَ َعليَم َما ِفي  َلَقْد َرضي
 قُ ُلوهبييْم فَأَنْ َزَل السَّكييَنَة َعَلْيهيْم َوأَثَابَ ُهْم فَ ْتًحا َقرييًبا

“Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka 
berbai`ah kepadamu di bawah pohon, Allah mengetahui apa yang ada di dalam 
hati mereka, lalu Dia menurunkan ketenangan kepada mereka dan memberi 
balasan kepada mereka kemenangan yang sudah dekat.” (Surat al-Fath 18) 

Dalam ayat lain, disebutkan kehebatan dan keistimewaan kaum 
Muhajirin dan Anshor sehingga mendapat pujian dari Allah secara 
langsung. Allah berfirman: 

رييَن الَّذييَن ُأْخريُجوا ميْن دييَاريهيْم َوأَْمَواهلييْم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل ميَن  ليْلُفَقرَاءي اْلُمَهاجي
( َوالَّذييَن تَ بَ وَُّءوا 8اللََّه َوَرُسوَلُه أُولَئيَك ُهُم الصَّاديقُوَن )اللَّهي َوريْضَوانًا َويَ ْنُصُروَن 

ميَاَن ميْن قَ ْبليهيْم ُيُيبُّوَن َمْن َهاَجَر إيلَْيهيْم َوََل َيَيُدوَن ِفي ُصُدوريهيْم  اَر َواإْلي الدَّ
ْم َوَلْو َكاَن هبيي  هي ْم َخَصاَصة  َوَمْن يُوَق ُشحَّ َحاَجًة ِميَّا أُوتُوا َويُ ْؤثيُروَن َعَلى أَنْ ُفسي

هي فَأُولَئيَك ُهُم اْلُمْفليُحونَ   نَ ْفسي
“Bagi para fuqara’ yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan 

dari harta mereka, (karena) mengharapkan karunia dari Allah dan keridhoan-
Nya. Mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Merekalah orang yang jujur. Dan 
orang-orang yang menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum 
(kedatangan) mereka, mencintai orang-orang yang berhijrah ke (tempat) mereka. 
Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang 
diberikan kepada orang Muhajirin. Mereka lebih mendahulukan keperluan orang 
Muhajirin dari diri mereka sekalipun mereka membutuhkan (apa yang mereka 
berikan itu). Barangsiapa yang terpelihara dirinya dari sifat bakhil, mereka adalah 
orang-orang yang beruntung.” (Al-Hasyr 8-9). 
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Di ayat tersebut Allah memuji orang Muhajirin karena kejujuran 

dan keikhlasan mereka dalam membela agama Allah sehingga mereka 

rela meninggalkan tanah tumpah darahnya serta meninggalkan harta 

kekayaannya di Mekkah. Mereka siap diusir dan mengungsi ke Madinah. 

Sementara orang Anshar dipuji Allah karena keikhlasan mereka 

menyambut kedatangan Muhajirin yang tidak membawa bekal apa-apa 

kecuali hanya Iman di dada. Kaum Anshar rela berkorban memberi 

segala yang dibutuhkan saudaranya. Ada lagi ayat yang secara tegas 

memberikan penilaian kepada sahabat sebagai komunitas manusia 

terbaik yang diciptakan Allah karena misi mereka luhur dalam 

menyelamatkan umat manusia dari ketersesatan. 

Firman Allah: 

َر أُمٍَّة ُأْخريَجْت ليلنَّاسي تَْأُمرُ  َهْوَن َعني اْلُمْنَكري ُكْنُتْم َخي ْ وَن بياْلَمْعُروفي َوتَ ن ْ
ُهُم اْلُمْؤميُنوَن  ن ْ ًرا هَلُْم مي َوتُ ْؤميُنوَن بياللَّهي َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلكيَتابي َلَكاَن َخي ْ

ُقونَ   َوَأْكثَ رُُهُم اْلَفاسي

“Kamu adalah sebaik-baik ummat yang dijadikan untuk manusia, menyuruh 

orang berbuat baik, mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah.”(Ali 

Imron 110). 

Ada, ayat lain dengan nuansa taubat. Allah berfirman: 

رييَن َواأْلَْنَصاري الَّذييَن ات َّبَ ُعوُه ِفي َساَعةي  ِّ َواْلُمَهاجي َلَقْد تَاَب اللَُّه َعَلى النَّبي
ُهْم ُُثَّ تَاَب َعَلْيهيْم إينَُّه هبييْم َرُءوف  اْلُعْسرَةي  ن ْ ميْن بَ ْعدي َما َكاَد يَزييُغ قُ ُلوُب َفرييٍق مي

يم    َرحي

“Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, kaum Muhajirin, dan Anshor 

yang mengikuti Nabi pada waktu susah, setelah hati segolongan dari mereka 

hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah 

terhadap mereka Maha Kasih dan Maha Penyayang kepada mereka. Dan 

terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka (karena tidak 

ikut perang)...” (At-Taubah 117). 
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Kemudian pada ayat lain Allah berfirman: 

وََكَذليَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا ليَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسي َوَيُكوَن الرَُّسوُل 
 َعَلْيُكْم َشهييًدا

Demikianlah Kami jadikan kamu ummat yang adil (pertengahan) agar 
menjadi saksi (syahid) bagi umat manusia dan Rasul menjadi saksi untuk kamu.” 
(Al-Baqarah 143) 

Kesimpulannya, jika Allah sendiri sudah merekomendasi para 
sahabat dengan menilai mereka `Adil dan diridhoi, apakah masuk akal 

orang lain yang datang belakangan, tak pernah hidup dengan mereka 
dan tak menyaksikan mereka, bisa mengadili mereka, bahkan sampai ke 

tingkat mencela mereka dan mengkafirkan mereka. Apakah kita lebih 
mengetahui tentang sahabat Nabi itu daripada Allah? Jelas sikap itu 
melecehkan Allah. 

Ada sejumlah hadits Nabi yang memuji sahabatnya baik secara 
keseluruhan, ataupun perorangan. Di antaranya hadits Abu Sa`id al-

Khudry bahwa Rasul pernah bersabda: 

ْثَل ُأُحٍد َذَهًبا َما  ْ ، فَإينَّ َأَحدَُكْم َلْو أَنْ َفَق مي ََل َتُسب ُّْوا َأَحًدا ميْن َأْصَحايبي
َفُه.أَْدَرَك ُمَد َأَحديهيْم َوََل  ي ْ   َنصي

“Jangan kalian cela seorangpun dari sahabatku. Sebab (bandingan mereka 
dengan kamu), jika seseorang dari kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud, 

kalian tidak akan dapat menandingi mud satu orang atau setengah dari mereka.” 

(Shahih Muslim)
1
 

Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn 

Mughaffal, bahwa Rasul bersabda: 

ُذوُهْم َغْرًضا بَ ْعديي ، َفَمْن َأَحب َُّهْم فَبيُح بِّ ي  ْ ََل تَ  تَّخي ْ َأْصَحايبي َاهلَل َاهلَل ِفي
َمْن آَذاُهْم فَ َقْد آَذايني ، َوَمْن َأَحب َُّهْم ، َوَمْن أَبْ َغَضُهْم فَبيبُ ْغضيي أَبْ َغَضُهْم، وَ 

ُك َأْن يَْأُخَذُه.  آَذايني فَ َقْد آَذى اهلَل، َوَمْن آَذى اهللَ يُ ْوشي
                                                
1  Muslim, Juz 4, Hal. 1976 
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“Takutlah kalian kepada Allah dalam soal sahabatku. Jangan kalian 

jadikan mereka sebagai komoditas sesudahku. Barangsiapa yang mencintai 

mereka, maka dengan kecintaanku, aku mencintai mereka. Barangsiapa yang 

membenci mereka, maka dengan kebencianku, kubenci mereka. Siapa yang 

menyakiti mereka, berarti menyakiti aku. Siapa yang menyakiti aku, berarti 

menyakiti Allah. Siapa yang menyakiti Allah, Dia akan memusnahkannya.”
1
 

F. Zaman sahabat lebih baik dari zaman sesudah 

mereka 
Berdasarkan keterangan perkataan dan kesaksian Nabi yang 

menyatakan: 

، ُُثَّ الَّذييَن يَ ُلونَ ُهْم، ُُثَّ الَّذييَن يَ ُلونَ ُهمْ  رُُكْم قَ ْريني  َخي ْ
 “Sebaik-baik kalian adalah zamanku, kemudian diikuti oleh zaman 

sesudahku, kemudian sesudahnya.”. 

Gelar terbaik (al-khairiyah) itu hanya diberikan kepada generasi yang 

adil yang tinggi tingkat komitmennya kepada agama dan pengamalannya. 

Bagaimana dengan sarjana-sarjana muslim yang meragukan keadilan 

sahabat seperti Thaha Husain, Ahmad Amin, Abu Rayyah, dan lainnya?. 

Mereka adalah orang-orang yang menyimpan penyakit di dalam hatinya. 

Mereka lebih mau mendengar ucapan-ucapan orientalis ketimbang 

mendengar firman Allah di dalam Alquran. Orientalis yang menyimpan 
kebencian kepada Islam, tampil berbicara tentang Islam seolah-olah 

sebagai seorang yang sangat obyektif tidak memihak, hanya semata-mata 

berpihak kepada kebenaran dan fakta. Tuduhan-tuduhan mereka 

semuanya isapan jempol, tidak berdasar. Yang ada adalah kasus-kasus 

kecil mereka generalisir untuk membuat suatu kesimpulan umum dan 

kaedah. Masalah-masalah sepele mereka jadikan sebagai bahan untuk 

meruntuhkan bangunan yang megah. Kasus-kasus itupun mereka 

analisis menurut selera mereka. Menurut pola pikir mereka. Mereka yang 

tak pernah tersentuh oleh hidayah Allah- memaksakan visi mereka, 
paradigma mereka untuk meneropong sejarah ummat yang hidup di 

bawah naungan Alquran dan Sunnah Nabi. Bagi mereka, murid-murid 

dan pengekor orientalis, harus mereka ketahui bahwa mereka tidak akan 

                                                
1  Musnad Ahmad, juz. 27, hal. 358 
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menjadi maju sebagaimana yang mereka bayangkan selama mereka 

mengikuti pola-pola orientalis. Orientalis itu mengajak mereka bersikap 

“kritis” terhadap ajaran Islam sementara mereka tidak pernah berlaku 

kritis terhadap faham yang mereka anut. Jika mereka kritis terhadap 

faham dan keyakinan mereka, niscaya tak satupun keyakinan mereka 

yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara logis maupun fakta 

historis. 

G. Sikap menghina dan merendahkan sahabat 
Sikap itu adalah sikap sikap orang Zindiq (musuh Allah). Penilaian 

seperti ini diberikan oleh seorang Imam Hadits terkenal, Abu Zur`ah 

Ar-Razy, gurunya Imam al-Bukhari. Kata beliau: 

اللَُّه َعَلْيهي إيَذا َرأَْيَت الرَُّجَل يَ ْنَتقيُص َأَحًدا ميْن َأْصَحابي َرُسولي اللَّهي َصلَّى 
َوَذليَك َأنَّ الرَُّسوَل َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَّ عيْنَدنَا  ,َوَسلَّمَّ فَاْعَلْم أَنَُّه زيْندييق  

َنَن َأْصَحاُب َرُسولي اللَّهي  ,َواْلُقْرآَن َحق   ,َحق   َنا َهَذا اْلُقْرآَن َوالسُّ َا أَدَّى إيلَي ْ َوإيَّنَّ
َا يُرييُدوَن َأْن َُيَرُِّحوا ُشُهوَدنَا ليُيْبطيُلوا اْلكيَتاَب  ,ْيهي َوَسلَّمَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ  َوإيَّنَّ

 «َواْلَْرُْح هبييْم أَْوََل َوُهْم َزنَاديَقة   ,َوالسُّنَّةَ 
 “Bila anda lihat ada orang yang merendahkan salah seorang dari sahabat 

Nabi, ketahuilah bahwa dia adalah zindiq. Karena Rasul itu benar. Alquran juga 

benar. Isinya benar. Yang membawa semua itu kepada kita adalah sahabat. 

Mereka kaum zindiq itu- hendak meruntuhkan saksi kita guna membatalkan 

Alquran dan Sunnah. Oleh karenanya mereka lebih pantas dicela.”
1
 

Sasarannya adalah menghancurkan Islam dari dalam. Sebab jika 

sahabat-sahabat yang mendampingi Rasul itu demikian buruk dan 

akhlaknya tidak terpuji, berarti Rasul dianggap gagal membina 

sahabatnya. Bagaimana mungkin bisa diharapkan ia membangun umat 

manusia yang lebih luas. Bagaimana mungkin Islam yang disampaikan 

oleh Rasul dan diteruskan oleh sahabat ini dapat menjadi pedoman 

dalam kehidupan manusia. 

                                                
1  Al-Baghdadi, Op.cit., juz 1 hal 49 
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H. Jumlah sahabat pada waktu itu 
Ada sejumlah sembilan puluh ribu orang yang ikut melaksanakan 

haji pada haji wada` (perpisahan). Adapun jumlah sahabat ketika Nabi 
wafat sekitar seratus empat belas ribu sahabat, seperti dituturkan oleh 
Abu Zur`ah. 

Dalam meriwayatkan hadits, mereka tidak semua sama 
tingkatannya. Ada yang banyak meriwayatkan, dan ada yang sedikit, 
tergantung frekuensi pertemuannya dengan Nabi. Bukankah di antara 
mereka ada yang hidup mendampingi Nabi seperti Abu Hurayrah, Anas 
ibn Malik dan lainnya. Ada juga yang sibuk dengan usaha dan 
perdagangannya. 

Ada tujuh orang sahabat yang meriwayakan hadits lebih dari 1000 
hadits dari Nabi. Mereka adalah Abu Hurayrah, Abdullah ibn Umar, 
Anas ibn Malik, `Aisyah radhiyallahu `anha, Abdullah ibn `Abbas, Jabir 
ibn Abdillah dan Abu Sa`id al-Khudry. Yang meriwayatkan hadits lebih 
dari 200 hadits ada sebelas orang. Mereka adalah Abdullah ibn Mas`ud, 
Abdullah ibn `Amr ibn al-`Ash, `Umar ibn al-Khattab, `Ali ibn Abi 
Thalib, Ummu Salamah, Abu Musa al-Asy`ari, Al-Bara’ ibn `Azib dan 
Abu Zar al-Ghifary. Yang meriwayatkan hadits dalam jumlah lebih dari 
seratus hadits ada dua puluh satu orang sahabat. Yang meriwayatkan 
dalam jumlah puluhan hadits jumlahnya lebih banyak lagi, mencapai 
seratusan orang. Dan yang meriwayatkan sepuluh hadits atau kurang, 
jumlah mereka lebih dari seratus orang. Yang meriwayatkan satu hadits 
dari Nabi ada tiga ratus sahabat. Mereka, para sahabat itu, statusnya adil 
dalam pandangan mayoritas Ulama, kecuali yang berpendapat aneh dari 
kalangan ahli bid`ah dan ahlul-Ahwa’. 

Mereka dari para Sahabat itu mempunyai level bertingkat-tingkat. 
Imam Al-Hakim al-Naysabury menyebut ada 12 tingkat sahabat, yaitu: 

1. Mereka yang masuk Islam pertama sekali, seperti empat 
khalifah yang rasyid. 

2. Sahabat yang masuk Islam sebelum terjadi musyawarah 
penduduk Makkah di Darun-Nadwah. 

3. Para Muhajirin Habsyah. 
4. Peserta Bay`at al-Aqabah pertama. 
5. Peserta Bay`at al-Aqabah kedua, mayoritasnya dari kaum 

Anshor. 
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6. Kaum Muhajir yang tiba di awal-awal berjumpa dengan Nabi 
di Quba, sebelum beliau masuk Madinah. 

7. Yang ikut perang Badar. 
8. Yang berhijrah antara Badar dan Hudaybiyah. 
9. Mereka yang hadir pada Bay`atur-Ridhwan di Hudaybiyah. 
10. Yang ikut hijrah antara Hudaybiyah dan Fathu Makkah, 

semisal Khalid ibnul Walid, dan `Amru ibnul-Ash. 
11. Mereka yang masuk Islam pada Fathu Makkah. 
12. Anak-anak yang sempat melihat Nabi pada hari Fathu Makkah 

dan haji wada` dan selainnya. 
Diantara mereka yang terbaik adalah Abu Bakar al-Shiddiq, 

kemudian `Umar, kemudian Utsman, lalu `Ali, kemudian sepuluh 
sahabat yang dijanjikan Nabi akan masuk syurga, kemudian Ahli Badar, 
Ahli Uhud, yang ikut Bay`atur-Ridhwan, yang ikut Bay`atul `Aqabah dari 
kalangan Anshar, al-Sabiqun al-Awwalun.  
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Pasal 6 
Pembagian Hadits Ditinjau Dari 

Jumlah Perawinya 

Bila ditinjau dari jumlah orang yang meriwayatkannya, Ulama 
membagi hadits menjadi dua bagian yaitu hadits mutawatir dan hadits 
ahad. 

A. HADITS MUTAWATIR 
Kata mutawatir secara bahasa berarti at-tatabu` yaitu berurut. 

Menurut istilah Ahli Hadits, 

 ما رواه عدد كثْي، ُتُييل العادة تواطَُؤهم على الكذب.
Mutawatir adalah khabar yang disampaikan oleh banyak perawi yang 

menurut biasanya mereka tak mungkin sepakat untuk berbohong 
mengada-adakan kabar itu. Kemudian jumlah yang banyak itu dijumpai 

sejak dari permulaan sanad sampai akhir sanad.
1
 

Seperti dijelaskan pada awal kajian hadits ini, bahwa sanad sebuah 
hadits terdiri dari sekian orang mulai dari orang pertama yang menerima 
hadits itu dari Rasulullah hingga Imam Mukharrij (pengumpul) Hadits. 
Jumlahnya bisa lima atau enam orang. Orang pertama dalam sanad itu 
biasanya Sahabat Rasul, kemudian orang sesudahnya adalah Tabi`i, 
orang sesudahnya tabi` it-Tabi`iy, dan seterusnya. Jadi yang dikatakan 
sebagai hadits mutawatir, ialah apabila sahabat yang meriwayatkan hadits 

                                                
1  Al-Thahhan, Mahmud, Taisir Mushtahalah Al-Hadits, Cet. XI (Riyadh: Maktbah 

Ma’arif, 1431 H), hal. 21  
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tersebut jumlahnya banyak, demikian pula orang sesudahnya yaitu 
Tabi`in, jumlahnya juga harus banyak, seterusnya Tabi` at-Tabi`in juga 
jumlahnya banyak, hingga generasi (thabaqah) akhir sanad hadits itu. Ada 
batasan tentang jumlah rawy pada tiap thabaqah agar suatu hadits 
mencapai mutawatir 

Akan tetapi Ulama berbeda pendapat dalam hal ini: Ada yang 
mengatakan harus empat puluh. Ada pula yang mengatakan tujuh puluh, 
mengikuti jumlah sahabat Nabi Musa. Bahkan ada yang 
mempersyaratkan lebih dari tigaratus orang, mengikuti jumlah 
pendukung Thalut dan Ahli badar. Kesemua pendapat ini tak ada 
dalilnya. Pendapat yang lebih kuat di kalangan ahli Hadits ialah pendapat 
yang mensyaratkan jumlah sepuluh orang dalam setiap thabaqah 
(generasi). 

1. Pembagian hadits mutawatir 
Hadits mutawatir dapat dibagi menjadi dua jenis: 
a. Mutawatir Lafzhi. Yaitu hadits yang lafazh (redaksi)nya serupa 

dalam semua riwayat yang disampaikan oleh sejumlah orang dari 
sejumlah orang yang biasanya tak mungkin berbohong, dari awal 
sanad hingga akhir. Contohnya: 

ًدا فَ ْلَيَتبَ وَّْأ َمْقَعَدُه ميَن النَّاري   َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَ َعمِّ
“Barangsiapa yang berdusta atas namaku, maka haruslah ia 

menyediakan tempat duduknya di neraka”. 
1
 

Hadits ini diriwayatkan oleh lebih dari tujuh puluh shahabat 
dengan lafazh yang serupa. Dan didukung oleh hadits lain 
dengan lafazh atau teks yang hampir bersamaan. 

b. Mutawatir Ma`nawy. Yaitu hadits yang disampaikan oleh banyak 
perawy dengan lafazh yang berbeda, namun dengan makna (isi) 

yang sama.
2
 Hadits mutawatir ma`nawy pada umumnya dilaporkan 

dari tempat yang berbeda. Contohnya: hadits “al-hawdh” (yaitu 
tempat air minum orang-orang mukmin nanti pada hari Akhirat 
sebagai keistimewaan Rasul ), diriwayatkan oleh lebih dari tiga 
puluh shahabat (menurut Imam al-Bayhaqi). 

                                                
1  Al-Bukhari, Op.Cit., juz 2, hal. 80 
2  Al-Thahhan, Op.cit., hal. 25 
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Contoh lain ialah, hadits tentang mengangkat tangan kala 
berdo`a. Banyak hadits yang menerangkan bahwa Nabi 
mengangkat tangannya ketika berdoa, tetapi pada acara dan 
kesempatan yang berbeda-beda, bukan pada satu acara. Masing-
masing acara itu, haditsnya tidak mutawatir. Jika hadits-hadits itu 
digabung, maka titik temunya ada pada mengangkat tangan 
ketika sedang berdoa. 

2. Syarat-syarat hadits mutawatir 
Syarat-syaratnya ialah: 
1. Rawy-rawynya banyak. 
2. Jumlah yang banyak itu dijumpai dalam setiap thabaqah (generasi, 

kurun waktu tertentu di masa hidupnya sejumlah perawi). 
3. Mustahil menurut kebiasaan mereka sepakat untuk berbohong 

dalam menyampaikan hadits. 
4. Sumber berita itu adalah kesaksian, atau pendengaran, bukan 

kesimpulan logika atau akal.
1
 

3. Kedudukan hadits mutawatir 
Dari segi kekuatannya, hadits mutawatir bersifat qath`i (pasti) 

sebagaimana halnya Al-Qur’an. Orang yang mengingkari atau 
menolaknya menurut jumhur Ulama adalah kafir atau keluar dari Islam. 

Hadits-hadits mutawatir didapatkan dari sejumlah kitab yang telah 
dirangkum oleh para Ulama Hadits, di antaranya: 

1. Al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatir, oleh Imam as-
Suyuthy. 

2. Qathfu al-Azhar oleh Imam as-Suyuthy, merupakan ringkasan 
untuk kitab di atas. 

3. Nazhm al-Mutanatsir min al-Hadits al-Mutawatir, oleh Muhammad 

ibn Ja’far Al-Kattany.
2
 

B. HADITS AHAD 
Ahad adalah bentuk jamak dari kata Wahid yang berarti satu. Khabar 

Ahad yaitu hadits yang diriwayatkan oleh rentetan satu orang, satu orang 
perawy. 

                                                
1  Al-Thahhan, hal. 24 
2  Loc.Cit., hal. 26 
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Menurut istilah ahli Hadits, Khabar Ahad adalah 

 رما يبلغ حد التوات -ِف كل طبقة-ما رواه ثالثة فأكثر 
hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh beberapa tiga perawy, 

namun tidak sampai pada derajat mutawatir, atau tidak sampai memenuhi 

syarat-syarat mutawatir. 
1 

Jadi, semua hadits yang diriwayatkan oleh satu, dua, tiga atau empat 
orang perawy, atau lebih dari itu tetapi belum sampai pada batas jumlah 
mutawatir (minimal sepuluh orang), maka hadits tersebut dikategorikan 
hadits Ahad. 

1. Hukum hadits ahad 
Secara ilmiah, kedudukan (status) hadits ahad adalah zhanny ats-

tsubut. Maksudnya, tingkat kepastian hadits itu benar berasal dari 
Rasulullah tidak mencapai mutlak (seratus persen). Tetapi tidak 
berarti ia diragukan dari Rasulullah. Jadi harus dibedakan antara 
sesuatu yang diragukan berasal dari Rasul, dengan sesuatu yang tidak 
mencapai tingkat kepastian berasal dari Rasul. Yang diragukan, 
artinya hadits itu tidak bisa dipakai dan dijadikan sebagai argumentasi 
dalam beramal. Sedangkan yang tidak dipastikan berasal dari Rasul, 
kedudukannya dapat dijadikan sebagai hujjah (dalil) dalam penetapan 
hukum Syari`at. 

Perbedaan itu hanya bersifat ilmiyah belaka. Namun dalam 
implikasinya tak ada perbedaan. Hadits Ahad, apabila telah terbukti 
kesahihannya atau kehasanannya, maka ia harus dipakai dan diamalkan. 
Sebagaimana halnya Hadits Mutawatir. Adalah sikap yang salah, 
menganggap bahwa Hadits Ahad, adalah hadits yang lemah dan tingkat 
kebenarannya rendah, oleh karenanya boleh disepelekan. Itu adalah 
keliru. Sekali lagi, tak ada perbedaan antara mutawatir dengan ahad dalam 
soal keharusan mengamalkan dan menerimanya. 

2. Pembagian Hadits Ahad 
Hadits Ahad dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan jumlah 

perawinya pada setiap generasi (thabaqah), yaitu: Hadits Masyhur, `Aziz, 
dan Gharib. 

                                                
1  Ibid. 
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C. HADITS MASYHUR 
Secara bahasa, Masyhur berarti ‘tersiar’ dan ‘tersebar. Tetapi dalam 

istilah Ilmu Hadits, hadits yang diriwayatkan oleh tiga perawy atau lebih, 
pada setiap thabaqat dari sanadnya selama tidak mencapai tingkat 

mutawatir. Ibnu Hajr mendefinisikan lain, yaitu: Hadits yang mempunyai 
jalur-jalur sanad yang terbatas, tetapi lebih dari dua perawy pada setiap 

thabaqah. 
Oleh sebagian orang, disebut juga ‘Khabar Mustafidh’ (berita yang 

sangat masyhur seperti air yang melimpah). Tetapi sebagian Ahli 
Hadits membedakan antara Hadits Masyhur dengan Khabar Mustafidh. 
Khabar Mustafidh menurut mereka ialah hadits masyhur yang kedua 

ujung sanadnya (awal sanad dan akhirnya) berjumlah sama. Jika 
jumlah sahabat yang meriwayatkannya empat orang, maka akhir 

sanadnya juga harus empat orang. Persyaratan itu tak dituntut pada 
hadits masyhur. 

Hukum (derajat) hadits masyhur bisa jadi Shahih, Hasan dan juga bisa 

Dha`if. Misal Masyhur yang Shahih, seperti: 

إينَّ اهلَل ََل يَ ْقبيُض اْلعيْلَم انْ تي زَاًعا يَ ْن  تَ  زيُعُه ميَن النَّاسي َوَلكيْن يَ ْقبيُض اْلعيْلَم 
رُُءْوًسا ُجهَّاًَل َفُسئيُلوا فَأَفْ ُتوا  بيَقْبضي اْلُعَلَماءي َحَّتَّ إيَذا لَ ْم يَ ْبَق َعاَلي  ايَّتَََّذ النَّاسُ 

 بيَغْْيي عيْلٍم َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا
“Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari dalam dada 

manusia, akan tetapi dengan cara mematikan para Ulama. Sehingga jika tak 
seorangpun Ulama yang masih tersisa, maka orang-orang mengangkat menjadi 

pemimpin orang-orang bodoh. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka berfatwa 

dengan tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan”. 
1
 

Adapun hadits Masyhur yang derajatnya hasan, seperti hadits yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas Bin Malik ra.: 

 طََلُب اْلعيْلمي َفريْيَضة  َعَلى ُكلِّ ُمْسليمٍ 
“Menuntut Ilmu itu adalah fardhu bagi setiap Muslim”.

2 
                                                
1  Al-Bukhari, op.cit., juz 1, hal. 31. 
2  Al-Qazwini, Ibnu Majah, op.cit., juz 1, hal. 81 
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Adapun Masyhur yang hukumnya dha`if, seperti hadits yang 
diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi: 

 الرَّْأسي َاأْلُُذنَاني ميَن 
Dua telinga adalah bagian dari kepala”.

1
 

Hadits Masyhur bisa dibagi dua bagian: 
1. Hadits Masyhur yang sesuai dengan ta`rif di atas. Ini disebut 

dengan Masyhur Ishthilahy. 
2. Masyhur yang tidak sesuai dengan aturan ta`rif, tetapi populer di 

kalangan masyarakat atau kelompok tertentu. Ini biasa disebut 
Masyhur Ghayr Ishthilahy. Jenis Masyhur terakhir ini bila dilihat dari 
sisi sanadnya, bisa didapatkan hadits tersebut: 

 Memiliki satu Isnad. 

 Memiliki lebih dari satu Isnad. 

 Tidak memiliki Isnad sama sekali. 
Masyhur Ghayr Ishthilahy (Hadits Populer non-standard) ini juga 

bermacam-macam, antara lain: 
1. Masyhur di kalangan Ahli Hadits saja, seperti hadits Anas ra.: 

ُّ َصلَّى ا  َعَلْيهي َوَسلََّم َشْهرًا َيْدُعو َعَلى ريْعٍل َوذَْكَوانَ  هللقَ َنَت النَّبي
“Rasulullah berqunut selama satu bulan, mendoakan kecelakaan 

bagi suku Ri`il dan Zakwan”.
2
 

2. Masyhur di kalangan Ulama, termasuk Ahli Hadits dan juga 
orang Awam, seperti Hadits Rasul: 

ْن ليَسانيهي َوَيديهي اَْلُمْسليُم مَ  ْن َسليَم اْلُمْسليُمْوَن مي  
“Orang Muslim ialah orang yang dapat menjamin tangan dan 

lidahnya dari menyakiti orang lain”. (Muttafaq `Alaih).
3
 

3. Masyhur di kalangan ahli fiqh saja, seperti hadits: 

 اَْلُمْسليُمْوَن َعَلى ُشُرْوطيهيمْ 
Artinya: “Perkara kaum Muslimin ditetapkan sesuai dengan 

kesepakatan mereka”.
4
 

                                                
1  Abu Daud, op.cit., juz 1, hal. 33 
2  Al-Bukhari, op.cit., jilid 2, Hal. 26 
3  Al-Bukhari, op.cit., jilid 1, hal. 11, Muslim, op.cit., jilid 1, hal. 65 
4  Abu Daud, op.cit., jilid 3, hal. 304 
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4. Masyhur di kalangan Ahli Ushul Fiqh saja, seperti hadits: 

إيَذا َحَكَم اْْلَاكيُم فَاْجتَ َهَد ُُثَّ َأَصاَب فَ َلُه َأْجرَاني َوإيَذا َحَكَم 
 ر  فَاْجتَ َهَد ُُثَّ َأْخَطأَ فَ َلُه َأجْ 

Diriwayatkan oleh Bukhari
1
 

5. Masyhur menurut ahli bahasa, seperti hadits: 

 نعم العبد صهيب لو َل خيف اهلل َل يعصه
Ni`ma al-'abdu shuhaib lau lam yakhafillaha lam ya`shoh.

2
 

Sebaik-baik Hamba adalah Shuhaib, jika ia tidak takut kepada 
Allah, ia tidak bermaksiyat kepadaNya (Apalagi jika ia takut 
kepada Allah Swt). Hadits ini tidak ada dasarnya (La ashla lahu). 

6. Masyhur menurut orang banyak, seperti hadits: 

 (al ajalatu minasy Syaitanالعجلة من الشيطان )
Artinya: “Tergesa-gesa itu dari syaitan”. Diriwayatkan oleh 

Tirmizy dan menilainya Hasan.
3
 

Hadits-hadits masyhur Banyak didapatkan dalam kitab-kitab berikut: 

 Al-Maqashid Al-Hasanah fi Bayani Katsir min Al-Ahadits Al-
Musytahirah `Ala Al-Alsinah, oleh Al-Hafizh Al-Sakhawy, wafat 
902 H. 

 Tamyiz Al-Thayyib min al-Khabits Fi Ma Yaduru `ala Alsinati al-Nas 
Min Al-Hadits, Oleh Ibnu Daiba` Al-Syaibany, wafat 944 H. 

 Kasyfu Al-Khafa’ Wa Muzilu Al-Ilbas `amma Isytahara Min Al-
Hadits `ala alsinati an-Nas, oleh Isma`il Bin Muhammad Al-

`Ajaluny, wafat 1162 H.
4
 

D. HADITS AL-`AZIZ 
Apakah yang dimaksud dengan hadits al-`aziz? 

Menurut bahasa al-‘aziz adalah kuat atau menguat. Dalam istilah 

Ilmu Hadits, al-`Aziz adalah hadits yang diriwayatkan oleh sekurang-

                                                
1  Al-Bukhari, op.cit., jilid 9, hal. 108 
2  Al-Thahhan, op.cit., hal. 33 
3  Ibid. 
4  Ibid. 
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kurangnya dua orang perawy pada salah satu thabaqatnya, walaupun pada 

thabaqat lainnya perawynya lebih dari dua orang perawy. Dinamakan 

demikian karena sedikit kwantitasnya, atau bertambah kuat dengan 

adanya sanad lain yang menguatkan. 

Contohnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Syaikhan (Bukhari-

Muslim) dari Anas ra. bahwa Rasulullah bersabda: 

 ََل يُ ْؤميُن َأَحدُُكْم َحََّت َأُكْوَن َأَحبَّ إيلَْيهي ميْن َواَلديهي َوَوليديهي َوالنَّاسي َأَْجَعينْيَ.
“Tidak beriman seseorang di antara kalian, sehingga akulah yang lebih 

dicintainya daripada orangtuanya, anaknya, dan orang lain”. 

Disebut hadits al-`Aziz karena dalam setiap tingkat generasi 

perawinya tak kurang dari dua orang. Hadits tersebut diriwayatkan dari 

Rasulullah oleh Anas dan Abu Hurayrah radhiyallahu `anhu. Dari Anas, 
diriwayatkan oleh dua orang yaitu: Qatadah dan `Abdul `Aziz Bin 

Shuhaib. Dari Qatadah diriwayatkan juga oleh dua orang yaitu Syu`bah 

dan Sa`id. Sedangkan dari `Abdul `Aziz diriwayatkan oleh Isma`il Bin 

`Ulayyah dan `Abdul Warits. Dari orangorang yang terakhir ini, 

diriwayatkan oleh banyak orang. Kekuatan hadits tersebut Tergantung 

pada kualitas perawy, bisa jadi shahih, hasan atau juga dha`if.
1
 

E. HADITS GHARIB2 
Menurut bahasa al-gharib adalah orang yang terasing dari negerinya 

atau terbuang. 
Menurut istilah Ilmu hadits, al-gharib adalah hadits yang 

diriwayatkan oleh seorang perawy saja, pada salah satu thabaqatnya. 

Dinamakan demikian karena terasingnya perawy tersebut dari yang 

lainya. 

Pembagian hadits al-gharib 

Hadits al-gharib dibagi menjadi dua: 

a. al-Gharib al-Muthlaq yaitu hadits yang perawy awalnya tunggal. 

Yaitu sahabat yang menerima hadits itu dari Rasulullah hanya 

seorang, kendatipun perawi setelah sahabat, jumlahnya 
membesar. Contohnya adalah hadits: 

                                                
1  Ibid. 
2  Ibid. 
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َا اأْلَْعَماُل   بيالن َِّياتي إيَّنَّ
“Sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niat orangnya.”

1
 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh `Umar ibn al-Khattab r.a 
sendirian, dari Rasulullah. Perawy yang menerima dari `Umar 

bisa jadi jumlahnya banyak. Tetapi, karena orang pertama yang 
menerima dari Rasul satu orang, oleh karena itu ia disebut 
Gharib Muthlaq. 

b. Al-gharib al-nisby, yaitu hadits yang perawynya hanya satu orang 
di tengah-tengah sanad, walaupun di awal sanadnya lebih dari 

satu orang dan di akhir sanad juga banyak orang. Seperti hadits 
yang diriwayatkan dari shahabat oleh lebih dari satu orang 

kemudian pada thabaqah berikutnya perawy yang 
meriwayatkannya hanya satu orang perawy. Dinamakan dengan 
al-nisby karena keadaan perawy yang meriwayatkan hadits, satu 

orang di tengah-tengah sanad, menjadi penyebab dan ganjalan 
bagi status hadits tersebut, karena boleh jadi hadits tersebut 

tidak gharib jika perawy tersebut tidak sendirian. Contohnya, 
hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari az-Zuhry, dari Anas 
r.a., bahwa Rasulullah memasuki kota Makkah dan di kepalanya 

ada topi. Dikatakan Gharib Nisby, karena Malik hanya sendirian 
meriwayatkannya dari az-Zuhry. 

Bila ditinjau dari sisi keterasingan (gharabah) sanad dan matan, maka 
di antara hadits itu, ada yang dikategorikan gharib secara sanad dan 

matan sekaligus. Ada pula jenis hadits yang hanya gharib dalam aspek 
sanad, tetapi matannya tidak. Yang dimaksud Gharib secara sanad dan 
matan adalah hadits yang matannya diriwayatkan oleh satu orang perawi. 

Sedangkan yang dimaksudkan dengan gharib isnadnya bukan matannya, 
ialah suatu hadits yang matannya dilaporkan oleh sejumlah shahabat, 

kemudian ada perawy lain yang meriwayatkan hadits tersebut dari 
seorang sahaby lain. Oleh Tirmizi, keadaan seperti ini disebut gharib dari 

sisi ini (gharib min hazal wajh). 
Hadits gharib bisa jadi shahih jika rawy yang sendiri tersebut tsiqah, 

hasan dan bisa jadi dha’ if, dan yang terakhir ini yang paling banyak 

                                                
1  Juz 1, hal. 6 
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hukum hadits gharib. Imam Tirmizy bila menyebut sebuah hadits dengan 

‘haza haditsun gharib’, maka itu berarti hadits dha`if. 
Hadits gharib ini banyak didapatkan Di dalam kitab Musnad al-

Bazzar, dan kitab al-Mu`jam al-Awsath, karya Imam ath-Thabrany. 
Terdapat juga kitab khusus yang mengumpulkan hadits-hadits gharib, 
seperti kitab Ghara’ ib Malik karangan Imam ad-Daroquthny, dan kitab 
al-Afrad karangan ad-Daroquthny juga.  
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Pasal 7 
Hadits Ditinjau Dari Segi Kualitas 

Dari sisi kualitas (mutu), Hadits dibagi menjadi dua bagian besar: 

Hadits yang diterima (Maqbul), dan Hadits yang ditolak (Mardud). 

A. Hadits Maqbul dan Mardud 
Hadits Maqbul yaitu hadits yang memenuhi persyaratan untuk 

diterima. Sedangkan Hadits Mardud ialah hadits yang tidak memenuhi 

persyaratan sebagian atau seluruhnya untuk diterima. 

Hadits yang diterima ada dua jenis. Pertama, Hadits Shahih dan 

Kedua, Hadits Hasan. Hadits Shahih mencakup dua bagian. Pertama 

Shahih Lizatih (Shahih dengan sendirinya), Kedua Shahih Lighairih (Shahih 

karena dukungan hadits lain). Hadits Hasan juga demikian. Pertama 

Hasan Lizatih (Hasan dengan sendirinya), Kedua Hasan Lighairih (Hasan 

karena dukungan hadits lain). Jadi keempat kelompok inilah hadits yang 

dapat diterima dan dipakai dalam beramal.
1
 

B. Pembagian Hadits Mardud 
Hadits Yang ditolak juga dua. Yaitu Hadits Dho`if dan Hadits 

Mawdhu`(palsu). Hadits yang dapat dijadikan pegangan (hujjah) dalam 

beramal ialah hadits Shahih, atau sekurang-kurangnya Hadits Hasan. Jadi, 

Hadits Dho`if (lemah) tidak bisa dijadikan sandaran dalam beramal 

                                                
1  Al-Thahhan, Op.cit, hal. 43. Ahmad, Al-Murtadho Az-Zayn, Manāhij Al-Muhaddisin Fi 

Taqwiyat al-Ahādīts Al-Hasanah Wa Dha’īfah, Cet. I (Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 
1994), Hal. 40. 
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(ahkam syar`iyyah). Kecuali jika hadits Dho`if itu diperkuat oleh hadits lain 

sehingga derajatnya terangkat menjadi Hadits Hasan (Lighairihi).
1
 

C. HADITS SHAHIH 
Hadits Shahih adalah hadits yang diriwayatkan oleh para perawi yang 

‘Adil dan Dhabith, bersambung sanadnya dari awal hingga akhir, tidak 

ditemukan padanya kelainan (syuzuz) dan cacat yang tersembunyi (`illat).
2
 

Hadits Shahih itu harus memenuhi lima persyaratan berikut: 

اتصال السند: ومعناه أن كل راٍو من رواته قد أخذه مباشرة عمن  .أ 
 .فوقه، من أول السند إَل منتهاه

بكونه مسلما،  عدالة الرواة: أي أن كل راٍو من رواته اتصف .ب 
 .بالغا، عاقال، غْي فاسق، وغْي ُمروم املروءة

ضبط الرواة: أي أن كل راٍو من رواته كان تام الضبط؛ إما ضبط  .ج 
 .صدر، وإما ضبط كتاب

عدم الشذوذ: أي أَل يكون اْلديث شاذا. والشذوذ: هو خمالفة  .د 
 .الثقة ملن هو أوثق منه

 عدم العلة: أي أَل يكون اْلديث معلوَل، .ه 
1. Sanadnya bersambung, tidak terputus (muttashil) dari awal 

hingga akhir sanad. 
2. Para perawinya terdiri dari orang-orang yang ‘Adil. 
3. Mereka juga harus memiliki tingkat kedhobitan (ingatan) yang 

tinggi. 
4. Hadits itu tidak mengandung kejanggalan, 

5. Tidak mengandung cacat.
1
 

                                                
1  Loc.cit, hal.76. 
2  Ibn al-Shalah, al-Muqaddimah, jilid. 1, hal. 14; Syakir, Ahmad Muhammad, Syarh 

Ikhtishār ‘Ulum al-Hadīts, Cet. III (Kairo: Darut Turats, 1979), hal. 17. 
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Sanad bersambung dan tidak terputus maksudnya adalah antara 

setiap perawi dengan perawi lainnya -yang tercantum dalam rentetan 

sanad- terdapat hubungan periwayatan hadits. Misalnya, perawi A 

mendengar hadits itu langsung dari gurunya, di mana keduanya hidup 

dalam satu zaman atau berjumpa langsung. Apabila dalam sebuah sanad 

hadits, didapati seorang perawi meriwayatkan hadits dari orang yang tak 

berjumpa dengannya –seperti kurun waktu mereka berjauhan- maka 

sanad seperti ini dikatakan terputus (munqathi`). 
Bila orang yang meriwayatkan hadits bertemu satu sama lain, akan 

memudahkan penelitian tentang kesahihan hadits tersebut. Akan tetapi, 

jika ada seorang perawi yang tercecer (hilang atau tidak disebutkan) dari 

sebuah sanad, maka orang tersebut sulit diteliti, apakah ia seorang yang 

terpercaya atau lemah. Maka hal ini akan memberi celah bagi pemalsuan 

hadits. 

`Adil ialah sifat yang melekat pada diri seseorang yang 

menuntunnya untuk hidup penuh dengan ketakwaan dan senantiasa 

memelihara martabat. Yang dimaksud di sini adalah sikap yang ditandai 
dengan: 

1. Selalu memelihara ketaatan dan menjauhi dosa-dosa besar. 

2. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai keberagamaan 

seseorang. 

3. Tidak melakukan perkara-perkara mubah (boleh) yang dapat 

merusak martabat dan wibawa, seperti makan di jalan, buang air 

kecil berdiri, dan sejenisnya. 

4. Tidak mengikuti paham atau aliran yang bertentangan dengan 

dasar syara`. Seperti meyakini bahwa `Ali Ibn Abi Thalib lebih 
mulia dari Rasulullah, menganggap bahwa Jibril telah keliru 

menyampaikan wahyu, yang seharusnya kepada `Ali, tetapi 

disampaikan kepada Muhammad, meyakini `Ali Ibn Abi Thalib 

adalah seorang manusia yang ma`shum (tak berdosa), bahkan 

lebih ma`shum dari Rasulullah, dan lebih ma`shum dari malaikat-

malaikat. Paham seperti ini jelas merupakan paham sesat, yang 

orangnya telah keluar dari sifat adil. 

                                                                                                             
1  Al-Thahhan, Op.cit., hal. 76  
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Kalau begitu adakah perbedaan antara `adil dalam periwayatan dan 
`adil dalam persaksian? jawabannya tentu ada. `Adil dalam periwayatan 
hadits lebih luas dibandingkan dengan `adil dalam persaksian. Dalam 
persaksian, `adil itu terdiri dari dua orang lelaki yang merdeka, sedang 
dalam periwayatan cukup seorang saja. Baik laki-laki maupun 
perempuan, budak ataupun yang merdeka. 

Tegasnya yang dikatakan `Adil dalam periwayatan hadits adalah 
setiap rawi yang muslim, baligh, berakal, tidak fasiq dan tidak ternoda 

martabat (muru’ah)nya.
1
 

Dhabith adalah orang yang kuat ingatannya
2
, yang jika dibandingkan 

hafalan-hafalannya, lebih banyak apa yang diingatnya daripada lupanya, 
dan benarnya lebih banyak daripada salahnya. Kalau kekuatan ingatan 
itu dapat ia pertahankan sejak menerima hadits sampai ia menyampaikan 
lagi kepada orang lain, dan hafalannya itu siap disampaikan kapan dan di 
mana saja diminta, maka ia disebut dhabit ash-shadr. Adapun jika yang 
disampaikan itu berdasarkan pada catatan tertulis (kitab), maka orang itu 
disebut dhabith al-kitab. 

Tidak ber`illat. Maksudnya tidak mengandung ‘penyakit’ atau cacat 
tersembunyi yang dapat menodai kesahihan hadits. Misalnya seorang 
perawi menyebutkan sebuah hadits dengan sanad yang muttashil 
(bersambung) padahal setelah diteliti ternyata sanadnya putus. `Illat itu 

biasanya memang tak begitu kelihatan sepintas lalu dari luar.
3
 

Begitulah keahlian para penghafal hadits. Mereka mampu 
menyingkap cacat-cacat yang halus dan sangat tersembunyi dalam 
sebuah hadits, sehingga bagi orang umum, tidak tampak sesuatu yang 
melemahkan hadits itu. Tapi ahli Hadits mengetahui penyakitnya. Kitab 
yang membahas masalah ini secara khusus ialah Kitab al-`Ilal. Dalam 
kitab-kitab `Ilal dibentangkan cacat-cacat hadits tertentu yang tak 
kelihatan sepintas lalu dari luar. Jadi `Ulama `Ilal Hadits memang Ulama 
yang memiliki keahlian khusus di bidang hadits yang tak banyak 
diketahui oleh Ulama lain. 

Tidak syadz adalah hadits yang tidak bertentangan dengan hadits 

lain yang perawinya diketahui lebih tinggi kualitasnya.
4
 Pada dasarnya 

                                                
1  Al-Thahhan, Op.cit., hal. 182 
2  Al-Thahhan, Op.cit., hal. 44. 
3  Al-Thahhan, Op.cit., hal. 45 
4  Al-Thahhan, Op.cit., hal. 44 
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hadits yang syadz (sebelum dibandingkan dengan hadits lain yang 

serupa), merupakan hadits yang bisa diterima (diriwayatkan oleh rawi 
yang tsiqat). Akan tetapi setelah dibandingkan dengan hadits lain yang 

serupa, ternyata matan (isi)nya menyalahi hadits lain yang diriwayatkan 
oleh perawi yang lebih tsiqat, maka hadits tersebut dipandang syadz 
(janggal). 

Jika salah satu saja tak terpenuhi maka hadits tersebut menjadi tidak 
Shahih. Namun, tidak Shahihnya hadits tersebut kemungkinan statusnya 

Hasan, juga bisa menjadi Dhoif. Ia menjadi Hasan, jika tak terpenuhi 
syarat dhabit yang sempurna. Adapun jika kriteria lain tak terpenuhi, 

maka hadits itu menjadi ‘Dhoif ’. Umpamanya, bila sanad hadits tersebut 
tidak bersambung (bila ada salah seorang perawi yang hilang dari 
rentetan sanad), atau salah seorang perawi ingatannya lemah (sering 

lupa), atau keadilannya ternodai (pernah berbohong, melakukan dosa 
besar, terus menerus melakukan dosa kecil), atau terdapat kejanggalan 

pada hadits tersebut, atau ada cacat yang tersembunyi yang dapat 
merusak hadits itu, maka hadits tersebut akan menjadi Dho`if (lemah). 

Apakah hadits yang terpenuhi syarat-syarat shahih pada sanadnya, 

sudah otomatis dikatakan shahih? Jawabannya adalah belum tentu. 
Keshahihan sanad belum menjamin keshahihan matan. Bisa jadi, 

keshahihan itu hanya sebatas sanadnya, sedangkan matannya tidak shahih. 
Maka hasil akhirnya, hadits tersebut dikatakan tidak shahih. Sebuah 

hadits baru dikatakan shahih, bila mana sanad dan matannya Shahih. 
Penelitian seseorang di zaman ini biasanya hanya dibatasi pada masalah 
keShahihan sanad saja. Adapun kesahihan matan memerlukan keahlian 

yang lebih mendalam. Oleh karena itu, sering kita temukan di akhir 
kesimpulan penelitian sebuah hadits, peneliti menulis “Hazal Hadits 

Shohihul Isnad” (Hadits ini isnadnya shohih). Artinya si peneliti secara jujur 
mengakui penelitiannya tidak sampai ke tingkat matan hadits itu. 

Jadi memang begitu untuk menilai sebuah hadits itu shahih, 
persyaratannya cukup ketat. Sebuah hadits jika telah dinilai oleh ahli 
hadits sebagai shahih, berarti hadits itu memang sudah terseleksi 

sedemikian ketatnya, dan memang diyakini berasal dari Rasulullah. Oleh 
karenanya setiap muslim wajib menerima sebuah hadits yang telah 

dinyatakan shahih oleh para Ahli Hadits. Sangat tidak pantas seorang 
muslim meremehkan hadits shahih. 
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D. Hadits shahih lidzatih dan hadits shahih lighairih 
Hadits shahih lidzatih adalah hadits shahih yang memenuhi kelima 

syarat-syarat pokok yakni: dinukil (diriwayatkan) oleh rawi yang `adil, 

dhabith (sempurna ingatan), sanandnya bersambung, tidak ber`illat dan 
tidak syaz (janggal). 

Sedangkan hadits shahih lighairih artinya hadits yang pada awalnya 
hadits hasan, namun didapatkan hadits-hadits lain yang sejenis, sehingga 
keberadaan hadits-hadits lain itu dapat mengangkat derajat hadits Hasan 

tadi menjadi hadits Shahih, oleh karenanya ia disebut ‘Shahih Lighairih’. 
Artinya, hadits yang terangkat menjadi Shahih karena didukung oleh 

riwayat-riwayat yang lain sejenis. Riwayat-riwayat lain tersebut umumnya 
disebut Syahid atau Mutabi`. 

Contoh shahih lighairih, Imam Tirmizy meriwayatkan dalam Sunan-
nya, dari Muhammad ibn `Amr ibn, dari Abu Salamah, dari Abu 
Hurayrah, bahwa Rasulullah pernah bersabda: “Kalau sekiranya tidak 

memberatkan bagi ummatku, niscaya akan kuperintahkan mereka agar bersiwak 
setiap hendak melaksanakan shalat.” Hadits ini dengan Isnad seperti di atas, 

pada dasarnya bernilai Hasan. Sebab di sana ada Muhammad ibn `Amr. 
Seperti kata Ibnush-Shalah Muhammad ibn `Amr ibn `Al-qamah adalah 

orang yang masyhur kejujuran dan pemeliharaannya. Akan tetapi ia tidak 
termasuk orangorang yang mempunyai ingatan sangat kuat (ahlul-itqon). 
Bahkan ada yang menilainya Dho`if dari sisi hafalan. Maka hadits ini 

dinilai Hasan.
1
 

Hadits Ahad terangkat menjadi Shahih lighairih, karena hadits 
serupa dijumpai pada riwayat lain dengan perawi yang berbeda. Imam 

Bukhari misalnya, meriwayatkan hadits serupa melalui Abuz Zanad, 
dari al-A`raj, dari Abu Hurayrah, radhiyallahu `anhu. Keberadaan hadits 
dengan Isnad lain inilah yang mengangkat hadits Hasan tadi menjadi 

Shahih lighairih. 
Para ulama sepakat bahwa hadits Ahad yang Shahih merupakan 

hujjah untuk menetapkan hukum-hukum syari`at. Begitu juga hadits 
Ahad menjadi hujjah untuk menetapkan soal-soal `Aqidah. Tidak ada 

perbedaan pendapat tentang masalah ini kecuali golongan Mu`tazilah, 
dan sebagian kecil Ahlussunnah yang terpengaruh oleh pikiran 

                                                
1  Al-Thahhan, Op.cit., hal. 64 
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Mu`tazilah dari kalangan Ushuliyyun. Tentu perbedaan mereka ini tidak 

mempengaruhi kesepakatan mayoritas Ulama Ahlussunnah yang 
menetapkan Hadits Ahad sebagai hujjah baik dalam hukum maupun 

`Aqidah. Bukti kuat untuk mendukung pernyataan ini ialah, bahwa para 
Sahabat (Salafusshalih) dahulu tak pernah berbeda pendapat tentang 
kehujjahan Hadits sebagai dasar untuk masalah `Aqidah. Tak pernah 

kita temukan dalam riwayat bahwa sahabat atau Tabi`in mengingkari 
syafa`at Rasul di hari Kiamat, atau pertanyaan Munkar dan Nakir di 

dalam kubur, atau lainnya yang ditetapkan di dalam hadits Ahad. 

E. Isnad yang paling tinggi kualitasnya (Ashahhul-
Asanid) 
Maksudnya, Isnad yang paling tinggi kualitasnya dalam penilaian 

Ahli Hadits tertentu, karena melihat kualitas tiap-tiap perawi yang tinggi 

dalam sanad itu. Oleh karenanya, masing-masing Imam mempunyai 
penilaian sendiri dalam masalah ini, antara lain: 

 Menurut pilihan Ishaq Ibn Rohuwiyah dan Ahmad, Ashohhul 
Asanid adalah: Hadits yang diriwayatkan oleh Zuhry, dari Salim, 

dari ayahnya (`Abdullah Ibn `Umar). 

 Menurut pilihan Ibnul Madiny, Isnad yang terbaik ialah Ibnu 

Sirin, dari `Ubaidah dari `Ali ibn Abi Thalib. 

 Menurut pilihan Ibnu Ma`in, Isnad yang terbaik ialah Ibrahim 

an-Nakho`i, dari `Alqamah, dari `Abdullah ibn Mas`ud. 

 Menurut pilihan Bukhari, Isnad yang terbaik ialah Malik dari 

Nafi`, dari Ibnu `Umar. 

 Menurut pilihan Abu Bakr Ibn Abi Syaibah, Isnad yang terbaik 

ialah Zuhry, dari Ali ibn al-Husain, dari ayahnya, dari `Ali ibn 

Abi Thalib.
1
 

F. Tingkatan-tingkatan hadits Shahih 
Selain apa yang disebutkan di atas mengenai kualitas Isnad yang 

paling tinggi, maka Hadits Shahih mempunyai tingkatan-tingkatan yang 
diurut dari yang tertinggi hingga derajat yang terendah, sebagai berikut: 

                                                
1  Al-Naisaburi, Al-Hakim, Abu Abdillah (321-405 H), Ma’rifat ‘ulum al-Hadīts Cet. IV 

(Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1980).hal.53; Al-Thahhan, Op.cit., hal. 47. 
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1. Hadits yang dimuat oleh dua Imam Hadits Bukhari dan Muslim 

dalam kitab Shahih mereka secara bersamaan. Hadits-hadits ini 
biasa dikenal dengan sebutan Muttafaq `Alaih. Ini adalah derajat 

yang tertinggi dari hadits Shahih itu. 
2. Hadits yang dimuat oleh Bukhari saja (tanpa Muslim) dalam 

kitab Shahihnya. 

3. Hadits yang dimuat oleh Muslim saja (tanpa Bukhari) dalam 
kitab Shahihnya. 

4. Hadits yang memenuhi kriteria (syarat-syarat) Bukhari-Muslim, 
kendati tidak termuat dalam kedua kitab Shahih mereka. 

5. Hadits yang memenuhi kriteria (syarat) Imam Bukhari saja 
(tanpa Muslim), kendati tidak termuat dalam kitab Shahihnya. 

6. Hadits yang memenuhi kriteria (syarat) Muslim saja (tanpa 

Bukhari), kendati tidak termuat dalam kitab Shahihnya. 
7. Hadits yang tidak memenuhi kriteria (syarat) dari kedua Imam 

Bukhari-Muslim, tetapi dinilai Shahih oleh Imam-imam lainnya 

seperti Ibnu Khuzaymah dan Ibnu Hibban.
1 

Persyaratan Bukhari-Muslim atau salah satunya Maksudnya, bahwa 
hadits itu diriwayatkan melalui orang (Rijal) yang tercantum dalam dua 

kitab Shahih itu atau salah satunya, menurut cara (metode) yang dipakai 
oleh kedua Imam tersebut ketika meriwayatkan dari mereka. 

Contoh hadits Shahih dengan menjelaskan kelima persyaratan di 
atas. Bukhari memuat dalam kitab Shahihnya, dengan mengatakan: 

“Abdullah Ibn Yusuf menceritakan kepada kami, ia dikabarkan oleh 
Malik, dari Ibnu Syihab, dari Muhammad Ibn Jubair ibn Muth`im, dari 
ayahnya, mengatakan: Aku mendengar Rasulullah membaca surat ath-Thur dalam 

shalat Maghrib. 
2
. Keadaan sanad tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dari segi ketersambungan sanad 
Sanad di atas bersambung dan tak ada yang terputus. 

Karena masing-masing perawi mendengar/menerima hadits itu 
dari gurunya. Bukhari mendengarnya dari gurunya Abdullah. 
Abdullah mendengarnya dari Malik. Malik juga menerimanya 
dari (Muhammad) ibn Syihab. Ibnu Syihab menerimanya dari 

                                                
1  Al-Thahhan, Op.cit., 54-56 
2  Al-Thahhan, Op.cit., hal. 45 
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(Muhammad) Ibnu Jubair. Ibnu Jubair dari ayahnya (Jubair ibn 

Muth`im). Jubair mendengar langsung dari Rasulullah.
1
 

2. Dari segi keadilan dan kedhabithan 
Untuk mengetahui kualitas masing-masing perawi itu, 

haruslah dirujuk kitab-kitab yang mencatat sejarah hidup dan 
kondisi mereka dari segi periwayatan hadits. Kitab-kitab itu 
ialah kitab al-Rijal. Mari kita lihat kualitas para perawi itu dalam 
laporan Ulama Jarah dan Ta`dil: 

 `Abdullah ibn Yusuf: Tsiqotun Mutqin (terpercaya, lagi 
mantap). 

 Malik ibn Anas: Imamun Hafizh (Imam, dan hafal). 

 Muhammad ibn Syihab az-Zuhri: Faqihun Hafizh, Muttafaq 
`ala jalalatihi wa Itqanih (Seorang ahli fiqh, hafal hadits, 
disepakati kehebatan dan kepiawaiannya). 

 Muhammad ibn Jubair: Tsiqoh (terpercaya) 

 Jubair ibn Muth`im: Seorang Shahaby (tak perlu dinilai).
2
 

3. Dari segi Syuzuz 
Hadits itu tidak Syaz, karena tak ada hadits lain yang lebih 

kuat yang berbeda dengannya.
3
 

4. Dari segi `illat 

Tak ditemukan cacat yang merusak dalam hadits itu.
4
 

Jadi, dari penelusuran atas hadits tersebut, terbukti kelima syarat 
Shahih telah terpenuhi pada hadits tersebut. 

 Ada beberapa istilah yang biasa digunakan Ulama untuk menyebut 
hadits Shahih, antara lain: “Wafihi Ashahhul Asanid, Haza haditsun Shahihul 
Isnad, Isnaduhu Shahih,“Haza haditsun Shahih, Muttafaq `alaih, Muttafaq `ala 
shihhatihi,“Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, “Shahih `ala Syarthay al-Bukhari 
wa Muslim, Hasanun Shahih, Haza haditsun jayyid/tsabit/mujawwad. Istilah-
istilah itu secara umum menunjukkan keshahihan sebuah Hadits. 

Hadits-hadits Shahih dapat ditemukan di dalam dua kitab, Shahih 
Bukhari dan Shahih Muslim. Semua hadits yang terdapat dalam dua kitab 

                                                
1  Al-Thahhan, Op.cit., 45-46 
2  Ibid, hal. 46 
3  Ibid 
4  Ibid 
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itu adalah Shahih. Kedua kitab itu telah diterima oleh seluruh umat Islam 
sebagai kitab paling Shahih setelah Al-Qur’an. 

Bagaimana jika ada orang yang meragukan atau mempertanyakan 
keshahihan hadits-hadits Shahihayn (dua kitab Shahih? Mereka itu adalah 
musuh-musuh Sunnah, biasanya kalau tidak berasal dari orang kafir 
(zindiq), atau dari kalangan Ahli Bid`ah (seperti Syi`ah dan Mu`tazilah). 
Mereka ini memang berusaha terus menerus meruntuhkankepercayaan 
ummat Islam pada kedua sumber rujukan hadits ummat Islam, 
walaupun mereka sebenarnya tidak punya alasan untuk melakukan itu. 
Bila kredibilitas dua kitab itu telah runtuh, maka dengan mudah mereka 
menyesatkan ummat. 

Kemudian, apakah ada hadits shahih di luar kitab hadits Bukhari dan 
Muslim? Jelas ada, sebab Bukhari dan Muslim tidak memuat 
keseluruhan hadits-hadits Shahih dalam kitab Shahihnya. Mereka berdua 
menyatakan hal tersebut. Bukhari menegaskan: “Aku tidak memasukkan 
ke dalam kitabku kecuali hadits yang Shahih, dan masih banyak hadits Shahih 
yang lain aku tinggalkan, karena menghindari terlalu panjang”. Muslim juga 
menyatakan hal serupa: “Tidak setiap hadits Shahih saya cantumkan di sini 
(kitab Shahih), akan tetapi yang disepakati (Ahli Hadits) saja.” Indikasi 
lainnya adalah bahwa Bukhari dan Muslim banyak menilai Shahih hadits-
hadits di luar kitabnya. 

Imam Nawawi mengatakan dalam at-Taqrib: Tambahan hadits 
Shahih bisa didapatkan dalam kitab-kitab Sunan, seperti: Sunan Abu 
Dawud, Sunan at-Tirmidzy, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Shahih Ibnu 
Khuzaimah, Shahih Ibnu Hibban, Sunan Daroquthni, al-Mustadrak Hakim, 
Sunan al-Baihaqi dan lain-lain. 

Hadits-hadits yang tercantum dalam kitab-kitab tersebut belum 
dipastikan shahih. Hadits-hadits yang ada di kitab-kitab tersebut harus 
ditegaskan oleh Ahli Hadits tentang keshahihannya, di antaranya oleh 
penulis kitab itu sendiri. Kecuali kitab yang secara khusus hanya 
memuat hadits Shahih saja seperti Shahih Ibnu Khuzaymah. Yang terakhir 
ini terkenal agak ketat menyeleksi kesahihan hadits yang ia muat dalam 
kitab Shahih-nya. Akan tetapi Shahih Ibnu Hibban, kendatipun 
menggunakan judul Shahih, tidak dapat dinilai langsung Shahih, karena 
Ibnu Hibban terkenal agak longgar dalam menilai hadits. Oleh 
karenanya hadits-hadits yang ada dalam kitab Shahih-nya masih perlu 
ditegaskan ulang derajat keshahihannya.  
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Pasal 8 
Hadits Hasan 

Secara bahasa, Hasan berarti indah atau baik. Artinya sesuatu yang 
dipandang indah dan baik oleh manusia. Tetapi dalam istilah Ilmu 
Hadits, pengertian Hadits Hasan ialah: “Hadits yang diriwayatkan oleh 
para rawi yang `Adil, Dhabith (akan tetapi kedhabitannya tidak 
sempurna), sanadnya bersambung, dan tidak ditemukan di dalamnya 
cacat (`illat) serta tidak terdapat kejanggalan.” 

Ada beberapa pendapat ahli Hadits tentang Hadits Hasan, antara lain: 

 Menurut Al-Khattaby, “Hadits Hasan ialah suatu hadits yang 
mukharrij (penyusun)nya sudah dikenal, perawinya masyhur, 
kebanyakan hadits menyebutkan isi yang sama, serta diterima 

oleh mayoritas ulama dan digunakan oleh para fuqaha”.
1
 

 Menurut At-Tirmizi, semua hadits yang dalam sanadnya tidak 
terdapat orang yang dituduh berdusta, tidak ditemukan di 
dalamnya kejanggalan, dan hadits sejenis ada diriwayatkan 

melalui jalur sanad yang lain.
2
 

 Menurut Ibnu Hajar: Semua hadits yang dinukil oleh perawi 
yang `adil, sanadnya tidak terputus, tidak cacat dan tidak 
janggal, tingkat ketelitiannya (dhobith) sedikit lebih rendah dari 

derajat hadits shahih.
3
 

                                                
1  Syakir, Ahmad Muhammad, Syarh Ikhtishār ‘Ulum al-Hadīts, Cet. III (Kairo: Darut 

Turats, 1979), hal. 32 
2  Ibid. 
3  Al-Thahhan, Op.cit,, hal. 57 
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Sedangkan pendapat yang dianggap paling mewakili ta`rif (definisi) 
Hadits Hasan ialah definisi yang diajukan oleh Ibnu Hajar. Sebab ta`rif 
yang diajukan oleh Alkhattaby dan At-Tirmizi mendapat banyak kritikan 
dari ulama-ulama hadits, sedangkan ta`rif yang dikemukakan Ibnu Hajar 

dapat diterima oleh ulama secara umum.
1
 

Melihat definisi (ta`rif ) di atas, banyak persamaan antara hadits 
shahih dengan hadits hasan, 

Pertama, dalam hal perawi yang `Adil. Semua perawi dituntut harus 
`Adil pada persyaratan hadits Shahih, demikian juga pada hadits Hasan. 

Kedua, Dalam hal kedhobitan (daya hafal), maka perawi hadits 
Shahih harus mempunyai tingkat kedhobitan yang sempurna (Dhobtun 
Tam), sementara pada hadits Hasan, masih diterima perawi yang kurang 
sempurna (Khafif adh-Dhobt). Namun tidak berarti ia mengalami cacat 
(lemah) dalam ingatan. Lemah dalam ingatan mengakibatkan perawi itu 
dinilai dha`if, bukan Hasan. Tetapi yang dimaksud di sini, kedhobitannya 
setingkat di bawah orang-orang yang tsiqah (kurang sempurna). 

Ketiga, Dalam hal ketersambungan sanad. Sanad hadits Shahih dan 
Hasan dituntut harus bersambung, dan tak boleh ada yang terputus. Jika 
ada yang terputus, maka statusnya menjadi Dho`if. 

Keempat, tidak terdapat kejanggalan dalam hadits tersebut. Ini 
dituntut pada haidts Shahih dan Hasan. 

Kelima, tidak terdapat `illat (cacat) yang tersembunyi. Juga harus 
terpenuhi pada keduanya. Jadi antara hadits Shahih dan Hasan terdapat 
kesamaan pada semua persyaratannya kecuali pada kedhobitan. 

Satu-satunya perbedaan antara hadits Shahih dan Hasan ada pada 
tingkat kedhobitan perawi dalam sanadnya. Jika pada hadits Shahih, 
seluruh perawi itu dari segi kedhobitannya, berkualitas sempurna (tsiqoh 
atau tsabat), tetapi pada hadits Hasan, salah seorang perawinya atau lebih, 
berkualitas kurang sempurna, atau biasa diberi gelar shaduq. Hanya pada 
faktor inilah perbedaan antara Shahih dengan Hasan. Adapun faktor 
lainnya, seperti disebutkan di atas, keduanya sama, tidak berbeda. Sekali 
lagi perlu digarisbawahi, bahwa kedhabitan yang ada pada hadits Hasan, 
bukan karena daya hafal yang lemah. Akan tetapi kurang mantap. 
Adapun daya ingat yang lemah (seperti sayyi’ul-hifzh atau katsir al-khata’) 
akan membuat hadits itu menjadi dha`if, bukan Hasan. 

                                                
1  Ibid 
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Misalnya hadits yang dimuat oleh Tirmizy dalam Sunan-nya, ia 
berkata: 

"حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن أيب عمران 
اْلوين، عن أيب بكر بن أيب موسى األشعري قال: مسعت أيب حبضرة العدو 
 يقول: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "إن أبواب اْلنة ُتت ظالل

 .. " اْلديث.السيوف
“Qutaybah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja` far Ibn Sulaiman al-

Dhuba`i menyampaikan kepada kami, dari Abi `Umran al-Jauni dari Abi 
Bakar ibn Abi Musa al-Asy`ari, ia berkata: Aku pernah mendengar ayahku –
ketika berada di hadapan musuh- mengatakan bahwa Rasulullah. pernah 

bersabda, sesungguhnya pintu-pintu Syurga berada di bawah kilatan pedang.”
1 

 
                                                
1  Al-Tirmidzi, op.cit., jilid. 4, hal. 186 
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Hadits at-Tirmizi di atas dinilai Hasan karena salah satu dari empat 

orang Rawi hadits itu dinilai shaduq (jujur, setingkat lebih rendah di 
bawah tsiqah), dia adalah Ja`far. Kendati perawi lainnya tsiqah 

(dipercaya). Karena itu dinilai hadits Hasan.
1
 

Untuk mengetahui lebih detail penilaian atas Hasannya hadits 
tersebut harus dilihat apakah kelima persyaratan hadits Hasan itu 
terpenuhi padanya atau tidak. Jadi harus diteliti hal-hal berikut: 

1. Ketersambungan Sanad. Ternyata dari rentetan perawi di atas 
diketahui bahwa sanadnya bersambung. Imam Tirmizy 

menerima hadits itu dari gurunya Qutaybah. Qutaybah 
menerima hadits tersebut dari Ja`far ibn Sulaiman. Ja`far 

menerimanya dari Abu `Imran. Abu `Imron meriwayatkannya 
dari Abu Bakr ibn Abi Musa. Abu Bakar mendengarnya dari 
ayahnya sendiri yaitu Abu Musa, seorang Shahabat Nabi. Jadi 

dalam Isnad itu tak ada perawi yang terputus (hilang). 
2. Dari segi keadilan perawi. Semua perawi di atas adalah orang-

orang yang `Adil. Dari keempat perawi itu tak ada kita temukan 
orang yang cacat keadilannya, atau orang fasiq, seperti pendusta 
atau suka berbohong. 

3. Dari segi kedhabitan. Dalam Isnad itu ada empat orang 
perawi (tidak termasuk Abu Musa, Shahaby). Mereka adalah 

Qutaybah, Ja`far, Abu `Imran, Abu Bakr. Dari empat perawi ini, 
tiga orang bernilai tsiqoh, kecuali satu yaitu Ja`far, yang bernilai 

shaduq. Inilah yang membuat hadits tersebut turun dari derajat 
shahih menjadi Hasan. 

4. Dari segi kejanggalan. Maka dalam hadits itu tak terdapat 

kejanggalan. Artinya tidak ditemukan hadits lain yang isinya 
berbeda dengan isi hadits tersebut. Sehingga tidak ada 

kejanggalan (syuzuz), baik dalam sanad atau matannya. 
5. Dari segi ‘illat (cacat tersembunyi). Pada sanad hadits itu 

tidak ditemukan `illat atau cacat yang tersembunyi yang dapat 
merusak hadits. 

Jadi dari penelitian ini, terbukti keseluruhan persyaratan untuk 

hadits Hasan terpenuhi pada hadits tersebut. 

                                                
1  Al-Thahhan, Op.cit, hal. 58 



98 

A. Jenis-jenis hadits hasan 
Hadits Hasan dapat dibedakan menjadi dua jenis: 
1. Hadits Hasan lidzatih 
2. Hadits Hasan lighairih 

Hasan lizatih adalah hadits yang berkualitas Hasan dengan 
sendirinya, sebagaimana yang tertera pada ta`rif di atas. 

Hasan Lighairih ialah hadits yang pada awalnya dha`if (lemah), namun 
karena adanya hadits sejenis dengan sanad yang berbeda, mengangkat 
derajat hadits dha`if tadi menjadi Hasan lighairih. Jadi, hadits dha`if yang 

terangkat menjadi Hasan karena faktor lainnya.
1
 

Contoh hadits Hasan Lighairih adalah: 

 اهلل، عبيد بن عاصم عن شعبة، طريق من وحسنه، الَتمذي رواه ما"
 على تزوجت فزارة بين من امرأة أن أبيه، عن ربيعة، بن عامر بن اهلل عبد عن

 ومالك نفسك من أرضيت: "وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال نعلني،
 ".فأجاز: قال نعم،: قالت" بنعلني؟

Hadits yang dimuat oleh at-Tirmizy dalam Sunannya melalui jalan 
Syu`bah, dari `Ashim ibn `Ubaidillah, dari `Abdullah ibn `Amir ibn 
Rabi`ah, dari Ayahnya, bahwa ada seorang perempuan dari Bani Fazarah 
menikah dengan (mahar) sepasang sandal. Lalu Rasulullah bertanya 
kepadanya: “Apakah engkau rela buat dirimu dan hartamu, sepasang sandal 
itu?”. Perempuan itu menjawab: “Ya. Rela”. Lalu Nabi melangsungkannya. 

 
                                                
1  Al-Thahhan, Op.cit,, hal. 64 
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Tirmizy menilainya Hasan, dan mengatakan: “Dalam masalah ini 
ada beberapa hadits yang berasal dari `Umar, Abu Hurayrah, `A’isyah 

dan Abu Hadrad.”
1
 

Pada awalnya hadits ini dha`if, karena dalam Isnadnya terdapat 
`Ashim. Ia dinilai dho`if karena hafalannya yang lemah. Akan tetapi, 
karena banyak hadits lain yang serupa, melalui jalur (sanad) yang 
berbeda, maka kedho`ifannya terangkat menjadi Hasan lighairih. 

Tidak semua hadits dha`if bisa terangkat atau berubah menjadi 
Hasan. Yang dapat terangkat menjadi Hasan, hanya hadits yang tingkat 
kedha`ifannya ringan, seperti ingatan perawi yang kurang baik, sehingga 
haditsnya menjadi dha`if. Atau sanadnya ada yang terputus. Jika ada 
hadits sejenis diriwayatkan dengan isnad yang berbeda –kendatipun 
dha`if juga- maka ini dapat menguatkan kebenaran hadits yang pertama. 
Tapi, jika kedha`ifan itu parah, umpamanya disebabkan karena cacatnya 
keadilan salah seorang perawi (fasiq), maka hadits seperti ini tetap pada 

kedha`ifannya, dan tidak bisa terangkat menjadi Hasan.
2
 Adalah salah 

jika mengira setiap hadits dha`if bisa terangkat menjadi Hasan lighairih. 
Cacat keadilan itu Umpamanya salah seorang perawi dalam sanad 

hadits itu ada yang pendusta, atau dituduh berdusta. Maka haditsnya tak 
dapat terangkat dengan cara apapun juga. 

Hal ini dapat kita mengetahui melalui penjelasan para Ulama ahli 
Hadits. Juga bisa diketahui dengan merujuk kitab tentang Rijalul-hadits 
(perawi), yang mencantumkan bobot dan kualitas setiap perawi. Dari 
sana dapat diketahui apakah kedha`ifan itu disebabkan karena faktor 
kedhobitan atau karena ke`adilan. Jika penyebabnya kedhobitan, maka 
hadits tersebut bisa terangkat menjadi Hasan. Akan tetapi jika 
penyebabnya cacat keadilan, maka hadits tetap pada kedha`ifannya. 

B. Tingkatan hadits-hadits Hasan 
Sebagaimana hadits Shahih, maka hadits Hasan juga bertingkat-

tingkat. Az-Zahabi membagi hadits Hasan menjadi dua tingkatan: 
Pertama, derajat Hasan yang tertinggi, ialah hadits yang 

diriwayatkan melalui jalur-jalur berikut: 

                                                
1  Loc.cit, hal. 67 
2  Ahmad, Al-Murtadho Az-Zayn, Manāhij Al-Muhaddisin Fi Taqwiyat al-Ahādīts Al-

Hasanah Wa Dha’īfah, Cet. I (Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 1994), hal. 77. 
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 Bahz ibn Hakim, dari Ayahnya, dari Kakeknya. 

 `Amru ibn Syu`aib dari Ayahnya (Syu`aib ibn Muhammad), dari 
Kakeknya (`Abdullah ibn `Amr ibn al-`Ash). 

 Ibnu Ishaq dari at-Taymi.
1
 

Kedua, derajat Hasan yang rendah, sampai diperdebatkan apakah 
masih dikategorikan sebagai Hasan atau hadits Dho`if. Yaitu hadits-hadits 
yang diriwayatkan melalui orang-orang berikut: al-Harits ibn `Abdillah, 
`Ashim ibn Dhamrah, Hajjaj ibn Artho’ah, dan yang setingkat dengan 
mereka. Jika kita jumpai sebuah hadits dengan Isnad seperti ini, maka 
kita telah mengetahui bahwa hadits itu statusnya Hasan dalam 

pandangan Ahli Hadits.
2
 

Istilah“Haza Haditsun Hasanun Shahih” ini pertama kali dipopulerkan 
oleh Imam at-Tirmizy. Ulama mencoba memberikan jawaban atas 
makna istilah ini. Jawaban terbaik ialah dari Ibnu Hajar yang 
mengatakan bahwa maknanya ada dua: 

1. Makna yang pertama, jika hadits tersebut mempunyai dua Isnad, 
maka salah satu Isnadnya Shahih, dan yang satu lagi Hasan. 
Tirmizy menggabungkan keduanya dengan menyebut sekaligus 
“Hasan Shahih”. 

2. Makna yang kedua, jika hadits tersebut hanya mempunyai satu 
Isnad saja, maka hadits itu dinilai Hasan oleh segolongan orang, 
dan menurut golongan lain, nilainya Shahih. Artinya, terdapat 
perbedaan Ahli Hadits dalam menilai hadits tersebut, sebagian 
mereka menilainya Hasan dan sebagian lain menilainya Shahih. 
Lalu Tirmizy menggabungkan kedua penilaian itu menjadi satu 

dengan menyebutnya “Hasan Shahih”.
3
 

C. Kedudukan hadits hasan dalam menetapkan hukum 
syara` 
Hadits Hasan dapat dijadikan hujjah (dalil) dalam menetapkan 

hukum Syara`, sama halnya seperti hadits Shahih. Namun dari segi 
kekuatan hukum (hujjah)nya, kedudukan hadits Hasan di bawah hadits 
Shahih. Semua ahli fiqh berhujjah dengan hadits ini, kecuali yang 
berpendapat aneh. 

                                                
1  Al-Thahhan, Op.cit, hal. 59-60 
2  Ibid. 
3  Syakir, Ahmad Muhammad, Op.cit, hal. 36 



101 

Seandainya dijumpai sebuah hadits shahih bertentangan dengan 
hadits hasan, maka yang dimenangkan adalah hadits shahih. Karena 
hadits shahih lebih kuat dari hadits hasan. Hadits hasan berada di bawah 
hadits shahih. 

Hadits-hadits yang bernilai Hasan banyak ditemukan pada kitab-
kitab berikut: 

1. Sunan at-Tirmizy, 
2. Sunan Abu Dawud, 

3. Sunan ad-Daroquthny.
1
  

                                                
1  Al-Thahhan, Op.cit, hal. 58-59 
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Pasal 9 
Hadits Dha`if 

Secara bahasa perkataan Dha`if berarti lemah, atau tidak kuat. Tetapi 
menurut istilah Ahli Hadits, hadits Dha`if (hadits lemah), ialah hadits 
yang tidak memenuhi syarat hadits shahih dan hadits hasan. Menurut 

Imam Nawawi
1
: 

ْيحي أَوي اَْلَسني  َفَة الصَّحي  الضَّعيْيُف ُهَو َما ََل ََيَْمُع صي
Hadits Dha`if ialah hadits yang tidak memenuhi kriteria hadits shahih dan 

tidak pula hasan. 

Demikian pula menurut Ibnu al-Shalah
2
, hadits dha’if ialah hadits 

yang tidak memenuhi syarat-syarat shahih dan hasan
3
. 

Dalam pembahasan hadits shahih dan hadits hasan sebelumnya, telah 
dijelaskan ada lima persyaratan hadits Shahih. 

Pertama, sanad hadits itu bersambung (muttashil)/tidak ada yang 
terputus. 

Kedua, Seluruh perawinya berstatus `Adil (tidak fasik). 
Ketiga, Mereka memiliki ketajaman ingatan (Dhabith). 
Keempat, dalam hadits itu tidak terdapat kejanggalan (syuzuz). 
Kelima, juga tidak didapatkan penyakit/cacat (‘illat) yang 

tersembunyi. 

                                                
1  Al-Nawawi, al-Taqrib, hal. 105 
2  Ibnu al-Shalah, al-Muqaddimah, 39 
3  Arti hadits shahih dan hadits hasan dapat dilihat pada bab “shahih” dan “Hasan” 

sebelumnya. 
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Jadi apabila salah satu dari kelima syarat itu tak terpenuhi, maka 
hadits tersebut jatuh menjadi Dha`if. Umpamanya, bila sebuah hadits, 
sanadnya terputus, maka ia akan menjadi Dha`if. Apabila salah seorang 
dari perawinya tidak `adil (fasik), maka hadits itu akan menjadi Dha`if. 
Apabila salah seorang perawi dalam sanad hadits itu, memiliki ingatan 
yang buruk, pelupa, hafalannya kacau, pikun dan sejenisnya, maka hadits 
itu akan menjadi Dha`if. Apabila hadits itu bertentangan dengan hadits 
lain yang lebih kuat, maka ia akan menjadi Dha`if. Apabila dalam hadits 
itu terdapat cacat yang halus yang dapat merusak hadits, maka ia akan 
menjadi Dha`if. Jika persyaratan hadits Shahih tak terpenuhi, khususnya 
dalam hal dhabith sempurna (tam) yang menjadi sarat hadits shahih, 
maka bila kedhabitan seorang Rawi tidak sempurna, masih 
kemungkinan hadits itu menjadi hasan. Tetapi, bila persyaratan hasan tak 
terpenuhi, maka ia otomatis akan menjadi Dha`if. 

Hadits Dha`if itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat parahnya 
kelemahan perawi hadits itu. Ada yang disebut Dha`if, Dha`if jiddan, al-Wahy, 
al-munkar, dan yang paling buruk ialah hadits palsu (hadits mawdhu`). 

Jika dalam hadits Shahih dikenal sanad yang paling Shahih, maka 
dikenal pula dalam hadits Dha`if sanad yang paling buruk. Istilah yang 
biasa dipakai ialah ‘Awha al-Asanid’. Imam al-Hakim an-Naysabury 
menyebutkan sanad-sanad yang terburuk itu berjenis-jenis. Ada sanad 
terburuk untuk daerah atau kawasan tertentu, Misalnya Syam. 
Maksudnya ada jalur periwayatan tertentu khusus untuk perawi-perawi 
yang berasal dari Syam. Bila nama-nama ini ditemukan, maka sanadnya 

dianggap paling buruk.
1
 

Ada pula sanad terburuk untuk sampai ke sahabat tertentu, 
umpamanya Abu Bakar. Bila yang meriwayatkan sebuah hadits melalui 
jalur (nama-nama) tertentu, sampai berujung ke Abu Bakar, maka jalur 
itu dianggap jalur terburuk untuk sampai ke Abu Bakar r.a. Juga ada 
sahabat yang lain. Yang dianggap buruk bukan periwayatan Sahabat 
tersebut, tetapi, yang dimaksud adalah jalur (nama-nama) tertentu yang 
menghubungkan periwayatan agar sampai ke sahabat itu. Karena jalur 
untuk sampai ke sahabat tertentu banyak sekali. Lalu para ahli hadits 
mampu mendeteksi (menemukan), ada jalur-jalur yang bagus dan ada 
pula jalur-jalur yang tidak absah. 

                                                
1  Al-Thahhan, Mahmud, Taysir Mushtalah al-Hadits, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 76 



104 

Isnad terburuk untuk sampai kepada Abu Bakar ialah: Shadaqah ibn 
Musa ad-Daqiqi, dari Farqad as-Sabkhi, dari Murrah ath-Thayyib dari 

Abu Bakar. 
1
 

Isnad terburuk untuk orang-orang Syam ialah: Muhammad ibn 
Qays al-Mashlub, dari `Ubaidullah ibn Zahar, dari `Ali ibn Yazid dari al-

Qasim dari Abu Umamah.
2
 

Isnad terburuk untuk sampai ke Abdullah ibn `Abbas ialah: 
Muhammad ibn Marwan, dari al-Kalby, dari Abu Shalih, dari Ibnu 
`Abbas. Sehingga Ibn Hajar menyebut ini adalah serial dusta (silsilah al-

kazib).
3
 

Contoh hadits Dha`if seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah dalam kitab Sunan-nya, ia berkata: 

 عن صاحل بن معاوية حدثنا اْلباب بن زيد حدثنا آدم بن بشر حدثنا

 اهلل صلى اهلل رسول أن: أمامة أيب عن شريح بن يزيد عن نسْي بن السفر

 حاقن وهو الرجل يصلي أن هنى وسلم عليه
“Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Adam berkata: telah 

menceritakan kepada kami Zaid Ibnul Hubab berkata: telah 
menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Shalih dari As-Sifir bin 
Nusair dari Yazid bin Syuraih dari Abu Umamah berkata: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seseorang shalat dengan 
menahan kencing." 

ثَ َنا ثَ َنا آَدمَ  ْبنُ  بيْشرُ  َحدَّ ثَ َنا اْْلَُبابي  ْبنُ  َزْيدُ  َحدَّ  َعنْ  َصاليحٍ  ْبنُ  ُمَعاوييَةُ  َحدَّ

 اللَّهُ  َصلَّى اللَّهي  َرُسولَ  َأنَّ  أَُماَمةَ  َأيبي  َعنْ  ُشَرْيحٍ  ْبني  يَزييدَ  َعنْ  ُنَسْْيٍ  ْبني  السَّْفري 

 َحاقين   َوُهوَ  الرَُّجلُ  ُيَصلِّيَ  َأنْ  نَ َهى َوَسلَّمَ  َعَلْيهي 
Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Adam(1) berkata, telah 

menceritakan kepada kami Zaid Ibnul Hubab(2) berkata, telah 
menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Shalih(3) dari As Sifir bin 

                                                
1  Loc.Cit, hal. 79 
2  Ibid 
3  Ibid 
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Nusair(4) dari Yazid bin Syuraih(5) dari Abu Umamah(6) berkata; 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang seseorang shalat dengan 
menahan kencing." 
Riwayat Para Perawi nya: 
1. Bisyir bin Adam bin Yazid, Abu 'Abdur Rahman, Tabi'ut Tabi’in 

senior, wafat tahun 254 H. 
2. Zaid bin Al Hubab bin Ar Rayyan, Abu Al Husain, Tabi'ut Tabi'in, 

wafat tahun 230 H, hidup di Kufah. 
3. Mu'awiyah bin Shalih bin Nusair, Al Hadhramiy Al Himshiy, Abu 

'Amru, Tabi'ul Atba' pertengahan, wafat tahun 158 H, hidup di 
Andalusia. 

4. As Sifir bin Nusair, Tabi'iy (tidak jumpa Shahabat), hidup di Syam. 

5. Yazid bin Syuraih, Al Hadlramiy Al Himshiy, Tabi'iy, hidup di 
Syam. 

6. Shuday bin 'Ajlan, Al Bahiliy, Abu Umamah, Shahabat, wafat tahun 
86 H, hidup di Syam, wafat di Syam. 

Komentar Ulama: 
1. Bisyir bin Adam bin Yazid (Nama: Bisyir bin Adam bin Yazid, 

Kunyah: Abu 'Abdur Rahman). Menurut Abu Hatim: laisa bi qowi, 

An Nasa'i: la ba`sa bih, Ad Daruquthni: laisa bi qowi, Ibnu Hibban 
mencantumkannya dalam 'Ats-Tsiqat', Ibnu Hajar: Shaduq, Al-

Zahabi: Shaduq. 
2. Zaid bin Al Hubbab bin Ar Rayyan, (Nama: Zaid bin Al Hubbab bin 

Ar Rayyan,Kun-yah: Abu Al Husain). Menurut Yahya bin Ma'in: 

Tsiqah, Ad-Daruquthni: Tsiqah, Abu Hatim: Shalih, Ibnu Hibban: 
mencantumkannya dalam ‘ats-tsiqat’. 

3. Mu'awiyah bin Shalih bin Hudair (Nama: Mu'awiyah bin Shalih bin 
Hudair, Kun-yah: Abu 'Amru). Menurut Ahmad bin Hambal: 

Tsiqah, Yahya bin Ma'in: Tsiqah, Al-'Ijli: Tsiqah, An Nasa'i: Tsiqah, 
Abu Zur'ah: tsiqah muhaddits, Abu Hatim: Shalihul hadits, Ibnu 
Hibban: mencantumkannya dalam 'ats-tsiqat, Al Bazzar: laisa bihi 

ba`s, Ibnu Hajar al 'Asqalani: shaduq tapi punya keragu-raguan, Al-
Zahabi: Shaduq Imam. 

4. As-Sifir bin Nusair (Nama: As Sifir bin Nusair). Ibnu Hibban: 
mencantumkannya dalam ‘ats-Tsiqat’, Ibnu Hajar al 'Asqalani: 

dha'if). 
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5. Yazid bin Syuraih. (Nama: Yazid bin Syuraih). Ibnu Hibban: 
mencantumkannya dalam “ats-tsiqat”, Ibnu Hajar al 'Asqalani: 
maqbul, Al-Zahabi: Tsiqah. 

6. Shuday bin 'Ajlan (Nama: Shuday bin 'Ajlan, Kunyah: Abu 
Umamah). Ibnu Hajar Al Atsqalani: Shahaby, Adz Dzahabi: 
Shahaby. 

Skemanya sebagai berikut: 

 
Al-Bushiry, Imam spesialis penilai “Sunan Ibnu Majah” mengatakan 

bahwa hadits itu dha`if disebabkan oleh karena dua orang perawinya 
‘dha`if ’ (lemah). Mereka ialah as-Sifir ibn Nusair dan Bisyr Ibn Adam. 

Abu Umamah (86H) 

As Safr bin Nusair 

Yazid bin Syuraih 

Basyir bin Adam bin Yazid (254H) 

Zaid bin Al Hubbab bin Ar Rayyan (230H) 

Mu’awiyah binShalih bin Hudair (158H) 

Ibnu Majah 

(609H) 
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Di dalam kitab ‘Tahzib at-Tahzib’ karangan Ibnu Hajar, disebutkan 
bahwa Sifir, menurut Imam al-Daraquthny, tidak dianggap (La Yu`tabar 
bih). Di dalam ‘at-Taqrib’, Ibnu Hajar menyebut dia, dha`if. Begitu juga 
dengan Bisyr ibn Adam, menurut Abu Hatim –seperti dikutip oleh Ibnu 
Hajar dalam at-Tahzib- ia tidak begitu kuat (laysa bil qowiy). Al-Nasa’i 
menilainya serupa, dengan sebutan lain (la ba’sa bih = tidak kuat). 

Jadi hadits tersebut dengan sanad seperti itu nilainya lemah, karena 
ada dua orang perawi yang lemah ikut meriwayatkan hadits tersebut. 

Hukum Menyampaikan Hadits Dha’if 
Jika hadits Dha`if adalah hadits yang tertolak, bagaimanakah hukum 

menyampaikannya? Di kalangan Ahli hadits, boleh hukumnya 
menyampaikan hadits-hadits Dh`aif –selama ia bukan hadits palsu 
(Mawdhu`)- dengan dua syarat: 

1. Hadits-hadits Dha`if itu tidak berhubungan dengan `Aqidah 
(seperti Sifat-sifat Allah dan soal-soal keakhiratan). 

2. Hadits-hadits tersebut tidak menerangkan tentang hukum-

hukum Syara` (mengenai halal dan haram).
1
 

Artinya, bila hadits-hadits itu berisi tentang nasehat-nasehat, 
dorongan atau peringatan, maka tak ada salahnya untuk disampaikan. 
Beberapa orang Ahli Hadits dikabarkan cukup longgar dalam soal 
menyampaikan hadits Dha`if, seperti Imam Sufyan ats-Tsaury, 

`Abdurrahman Ibn Mahdy, dan Ahmad ibn Hanbal.
2
 

Mengamalkan Hadits Dha’if 
Perlu diketahui, bahwa hukum menyampaikan berbeda dengan 

hukum mengamalkan. Pembahasan sebelum ini mengenai hukum 
menyampaikan hadits Dha`if. Adapun hukum memakai atau 
mengamalkannya, ada tiga pendapat Ulama: 

Pendapat Pertama: Menolak secara mutlak, apapun isi hadits dha`if 
itu, baik menyangkut hukum ataupun nasehat-nasehat. Ini adalah 
pendapat Yahya ibn Ma`in, Abu Bakar ibnul `Araby (bukan Ibnu 
`Araby yang nyeleneh itu), juga pendapat Imam Bukhari dan Muslim, 
serta Ibnu Hazam. 

                                                
1  Loc.Cit, hal. 80 
2  Ibid 
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Pendapat Kedua: Diterima secara mutlak. Pendapat ini dialamatkan 
kepada Abu Daud, Ahmad ibn Hambal. Kata mereka, hadits Dha`if lebih 
bagus daripada pendapat orang. Namun menurut Ibnul Qayyim, yang 
dimaksud Ahmad dengan “hadits Dha`if lebih baik dari pendapat orang”, 
ialah hadits Hasan, bukan hadits yang diriwayatkan oleh para pendusta, 
bathil ataupun munkar. Jadi selama ini masyhur terdengar bahwa Imam 
Ahmad seakan-akan menerima hadits Dha’if, itu adalah keliru besar. Yang 
beliau maksud dengan hadits Dha’if di sini adalah Hadits Hasan yang 
memang termasuk jenis hadits yang diterima (maqbul). Lalu pertanyaan 
mungkin muncul, kenapa Imam Ahmad menggunakan istilah hadits 
“dha’if”. Jawabannya, karena pada zaman Imam Ahmad pembagian 
hadits dari segi kulaitas hanya dikenal dua macam, yaitu: “Hadits Shahih” 
dan “Hadits Dha’if”, belum dikenalkan definisi “hadits Hasan”. Istilah 
hadits Hasan baru popular pada masa Imam al-Tirmizi. Jadi apabila suatu 
hadits tidak masuk dalam kategori Shahih, maka berarti ia masuk dalam 
Dha’if, sehingga Ahmad menggunakan istilah Dha’if, padahal yang 
dimaksud beliau adalah hadits Hasan. 

Pendapat Ketiga: Menurut mayoritas Ulama, hadits dha’if boleh 
diamalkan untuk kategori hadits-hadits yang berisi nasehat dan 
keutamaan (motifasi) suatu amal (Fadha’ il al-A`mal). Akan tetapi bukan 
setiap hadits yang berisi nasehat dan motifasi juga ancaman suatu 
perbuatan yang berstatus “Dha’if” dapat diterima. Namun di sana para 
Ulama menetapkan tiga persyaratan: 

1. Lemahnya hadits itu tak terlalu parah (dha’if jidda). 
2. Isi hadits itu menyangkut suatu masalah yang tema pokoknya 

sudah ada dalilnya. 
3. Dalam mengamalkanya, tidak diyakini kepastian benarnya. 

Ketiga syarat ini mutlak untuk mengamalkan hadits Dha`if. Jika 
ketiga syarat itu tak terpenuhi, maka hadits dha`if tersebut tetap tak 

boleh diamalkan (dipakai). 
1
 

Jadi untuk mengamalkan sebuah hadits dha`if, perlu rujukan 
pendapat para Ulama Hadits. Karena merekalah yang mampu 
mengetahui tingkat kedhaifan sebuah Hadits, apakah dalam tingkat yang 
bisa ditolerir atau parah. Selain dari Ulama Hadits, tidak akan 
mengetahui persoalan itu. 

                                                
1  Loc.Cit, hal. 81 
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Di mana didapatkan hadits Dha’if? 
Hadits-hadits Dha`if banyak dijumpai di dalam kitab yang disusun 

untuk menjelaskan perawi-perawi lemah dan hadits-hadits lemah. 
Seperti Kitab adh-Dhu`afa’ karangan Ibnu Hibban, kitab al-Marasil 
karangan Abu Daud, dan kitab al-`Ilal karangan al-Daraquthni. 

Kemudian, hadits-hadits Dha`if tersebut juga banyak dijumpai di 
dalam kitab-kitab Tashawwuf. Di sana banyak didapatkan hadits-hadits 
lemah, bahkan banyak hadits-hadits palsu, yang tak pernah disampaikan 
oleh Nabi. Misalnya Kitab Ihya’ `Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali, dan 
kitab Durratun-Nashihin. Masalah ini akan kita kupas lebih jelas di dalam 
bab ‘hadits palsu’. 

Secara garis besar, penyebab kedha`ifan sebuah Hadits ada dua 
faktor: 

1. Karena terputusnya sanad hadits. 

2. Karena tercelanya perawi.
1
  

                                                
1  Loc.Cit, hal. 76 
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Pasal 10 
Kedha’ifan Hadits Karena Faktor Sanad 

Pendahuluan 
Kedudukan sanad dalam hadits demikian penting. Sanad merupakan 

salah satu penentu keshahihan hadits. Sudah umum diketahui bahwa 
keberadaan Isnad merupakan ciri khas umat Islam (Muhammad Saw). 
Umat lain tidak mengenal isnad seperti mutu Isnad umat Islam, sebuah 
mata rantai yang menghubungkan antara guru dengan murid, atau antara 
sumber dengan penghubungnya. 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menyampaikan hadits-
haditsnya di hadapan Shahabat, baik satu orang atau lebih, kemudian 

Sahabat meneruskannya kepada generasi sesudahnya (tabi’in)
1
. Tabi’in 

yang mendengar hadits itu dari Sahabat, meneruskan pula ke generasi 

sesudah mereka (atba’ al-Tabi’in)
2
. Tabi’ al-Tabi’in pun meneruskan pula 

hadits itu ke generasi sesudahnya, dari yang terakhir ini ke generasi 
sesudahnya, turun temurun, demikianlah seterusnya, hingga hadits-
hadits dibukukan oleh para Imam Hadits pada abad ke dua dan ketiga 
hijriyah. 

Bila diambil Imam Muslim sebagai contoh, beliau menerima hadits 
dari gurunya. Sang guru juga menerima hadits dari guru di atasnya, 
begitulah seterusnya hingga tersambung kepada Rasulullah Saw. Tidak 
ada mata rantai yang hilang dalam Isnad hadits tersebut. Bila ada yang 

                                                
1  Tabi’in ialah generasi sesudah Sahabat, tidak berjumpa dengan Rasulullah Saw. 
2  Atba’ al-Tabi’in adalah generasi sesudah Tabi’in. Mereka tidak bertemu dengan 

Sahabat radhiyallahu ‘anhum. 
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hilang, maka ini akan menimbulkan persoalan besar terhadap akurasi 
hadits itu, sehingga hadits itu dinilai lemah (dha’if). 

Jadi yang dimaksud dengan terputusnya sanad ialah hilangnya nama 
seorang perawi atau lebih dari rangkaian periwayatan (Isnad), baik di 
awal, tengah ataupun akhir sanad, baik karena sengaja atau tidak, secara 
nyata ataupun tersembunyi. 

Hilangnya nama perawi dari rangkaian Isnad dapat diketahui oleh 
siapa saja, baik Ahli hadits maupun bukan Ahli selama mereka 
mengikuti metode penelitian Ilmu Hadits. 

Cara mengetahui nama yang hilang 
Untuk mengetahui nama rawi yang hilang adalah bila tidak terbukti 

perjumpaan (talaqi) antara seorang perawi dengan Syaikh (guru)nya. 
Andaikanpun masa (kurun) hidup perawi dengan Syaikhnya memang 
bersamaan, tetapi terbukti ia tidak berjumpa dengan Syaikh tersebut. 
Juga tidak ada semacam rekomendasi dari si guru kepada perawi itu. 
Dengan demikian, berarti ada perawi lain yang hilang, yaitu yang 
memperantarai antara si murid dengan Syaikhnya. Hilangnya perawi 
tersebut berarti terputusnya sanad dan akhirnya mengakibatkan 
ditolaknya Hadits tersebut. Begitulah ketatnya penilaian tentang 
keshahihan sebuah Hadits. 

Perjumpaan antara seorang rawi dengan syaikhnya 
Hal itu dapat diketahui melalui sejarah hidup para perawi (tarikh al-

ruwat) yang terangkum dalam kitab khusus (Kutub al-Rijal). Kitab-kitab 
itu memuat keterangan tahun lahir, tahun wafat, tahun menuntut ilmu 
(hadits), pengembaraan (rihlah) ke luar negeri, daftar nama-nama guru 
dan muridnya. Data-data itu menghimpun sejarah hidup puluhan ribu 
orang perawi di dalam kitab Rijalul-Hadits. Sebuah prestasi yang luar 
biasa yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita dari Ulama Hadits. 

Data kelahiran dan wafat perawi 
Untuk menambah keyakinan kritikus Hadits tentang benarnya 

terjadi perjumpaan antara seorang perawi dengan Syaikhnya, maka 
pelacakan pertama melalui perbandingan tahun kelahiran dan wafat. Jika 
jarak kelahiran seorang perawi dan kematian Syaikhnya tidak sama, 
maka mustahil mereka bertemu satu sama lain. Umpamanya bila Rawi A 
lahir tahun 150H, mengaku meriwayatkan hadits dari Syaikhnya B yang 
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meninggal tahun itu juga, maka dapat dipastikan pengakuan itu tidak 
benar. Karena tidak mungkin seseorang meriwayatkan Hadits dalam usia 
bayi. Jadi jarak waktu kelahiran seseorang dan kematian gurunya harus 
menunjukkan angka yang rasional untuk diakui kebenarannya. Dengan 
demikian ada isyarat, bahwa sanadnya terputus. Artinya ada perawi lain 
yang gugur atau digugurkan dari Isnad. Inilah menyebabkan dha`ifnya 
sebuah Hadits. 

Hilang rawi secara tersembunyi 
Kadang hilangnya nama seorang perawi dari Isnad itu tak begitu 

jelas kelihatan sepintas lalu, kecuali bila betul-betul dicermati secara 
serius. Dan yang mengetahui ini hanya terbatas pada Ahli-ahli Hadits 
yang sudah lama berkecimpung di bidang ini. Peneliti-peneliti baru tidak 
sanggup mendeteksi/menemukan keterputusan sanadnya. Ilmu yang 
secara khusus mengkaji bidang yang satu ini disebut ilmu “’Ilal al-
Hadits” atau cacat yang tak terlihat sepintas pada sebuah hadits. 

Letak gugurnya Rawi pada Isnad hadits 
Letak gugurnya perawi pada Isnad Hadits bermacam-macam, bisa di 

awal, tengah dan bisa di akhir Isnad. Jumlah yang hilang juga berbeda-
beda. Ada yang hilang hanya seorang, ada yang lebih dari seorang. Setiap 
kasus itu sudah ada istilah khususnya di kalangan Ahli Hadits. 

HADITS MU’ALLAQ 

Definisi Hadits Mu`allaq 
Secara bahasa, Mu`allaq berarti tergantung. Sesuatu yang tergantung, 

maksudnya terikat dengan sesuatu di bagian atas, tetapi terputus ke 
bawah. Tetapi pengertian yang dimaksud di kalangan Ahli Hadits 
(ishtilahi), ialah hadits yang pada permulaan sanadnya hilang seorang 
perawi atau lebih secara berurutan. 

Penjelasan: 
Mukharrij (pengumpul) Hadits meriwayatkan hadits itu dengan tidak 

menyebutkan nama orang yang langsung menjadi gurunya, dan guru dari 
gurunya dan seterusnya. Yang dihilangkan itu boleh jadi satu orang, dua 
orang atau seluruhnya. Jika seluruhnya, berarti mukharrij langsung 
mengatakan, Rasulullah bersabda. Atau Shahabat Fulan mengatakan, 
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bahwa Rasul bersabda. Padahal jarak antara mukharrij hadits tersebut 
dengan Rasulullah sungguh jauh. Yang jelas mukharrij itu tidak pernah 
berjumpa dengan Rasulullah ataupun shahabat tersebut. Berarti ada 
sejumlah nama perawi yang dihilangkan. Inilah yang disebut dengan 
Hadits Mu`allaq. 

Contoh: 
Hadits yang dimuat oleh Imam Bukhari dalam Shahihnya, tepatnya 

pada Mukaddimah Bab mengenai kedudukan paha (ma yuzkaru fil 
fakhiz), berkata Abu Musa: “Nabi menutup dua lututnya ketika Utsman ibn 
‘Affan masuk.” Hadits ini disebut Mu`allaq karena Imam Bukhari 
menghilangkan semua Isnadnya kecuali Shahaby, yaitu Abu Musa al-
Asy’ary. 

Kedudukan Hadits Mu`allaq 
Oleh karena persyaratan untuk diterimanya sebuah Hadits tak 

terpenuhi di sini, yaitu ketersambungan sanad, maka hadits Mu`allaq 
termasuk kategori hadits yang ditolak. Sebab di sana ada perawi yang 
hilang satu orang atau lebih, sedangkan tidak diketahui siapa yang hilang 
itu, boleh jadi ia adalah rawi yang dha’if. 

Status Mu`allaq (Mu`allaqat) dalam Dua kitab Shahih 
Ketentuan yang disebutkan di atas, adalah ketentuan umum 

terhadap hadits Mu`allaq. Adapun hadits mu`allaq yang terdapat pada 
kitab yang konsisten dengan hadits-hadits Shahih, ada ketentuan 
khususnya. Yaitu apabila mukharrij menyampaikan riwayat itu dengan 
nada tegas seperti ‘ia berkata’, ‘ia menyebutkan’, ‘ia menceritakan’, maka 
ini merupakan keterangan tentang benarnya riwayat tersebut. Tetapi bila 
si mukharrij menyampaikannya dengan ungkapan yang tidak tegas 
seperti, ‘dikatakan’ (qila), ‘disebutkan’ (zukira) atau diceritakan (hukiya), 
maka riwayat itu berkemungkinan shahih, hasan atau juga dha’ if. Namun 
tidak sampai ke tingkat hadits wahi. 

Untuk mengetahui kesahihannya, perlu dilakukan penelitian atas 
hadits-hadits tersebut secara khusus dengan melacak Isnadnya. 

Hadits-hadits Mu`allaq Bukhari 
Karena kedudukan kitab Shahih al-Bukhari yang begitu istimewa di 

kalangan Ulama hadits sehingga keberadaan hadits-hadits Mu’allaq 
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dalam kitab itu mengundang para Ahli untuk menelitinya lebih seksama. 
Penelitian yang terbaik adalah kajian yang dilakukan oleh Ibnu Hajar al-
`Asqalani dengan menyusun kitab yang berjudul ‘Taghliq at-Ta`liq’. 
Beliau memeriksa para perawi yang dihilangkan oleh Imam al-Bukhari 
dan sekaligus menerangkan derajat hadits-hadits itu. Kesimpulannya 
seperti diterangkan sebelumnya, bahwa jika mukharrij menyampaikan 
dengan nada tegas, itu merupakan isyarat bahwa riwayat tersebut shahih. 
Dan jika disampaikan dengan nada tak tegas, maka riwayat mengandung 
beberapa kemungkinan, shahih, hasan atau dha’ if. 

HADITS MURSAL 

Definisi: 
Arti Mursal secara bahasa, ialah sesuatu yang dilepas. Menurut istilah 

Ahli Hadits, ialah hadits yang hilang di akhir Isnadnya perawi setelah 
tabi`i. 

Penjelasan: 
Yang dimaksud rawi setelah tabi’i biasanya shahaby. Ketika tabi`i 

menyebutkan sumber hadits itu langsung kepada Rasul, tanpa melalui 
shahaby, itulah yang disebut dengan hadits Mursal. Sebab, tabi`i tak 

mungkin berjumpa langsung dengan Rasul, akan tetapi harus melalui 
shahaby. Karena yang bertemu dengan Rasul, adalah shahabat. 

Status Hadits Mursal 
Status hadits Mursal termasuk hadits lemah. Di sini muncul 

pertanyaan, bukankah yang hilang di sini adalah shahabat, dan Shahabat 

seluruhnya bersifat adil (jujur)? Dengan demikian tak mempengaruhi 
kualitas hadits itu. 

Jawabnya ialah tak ada jaminan bahwa yang hilang itu hanyalah 

shahaby. Karena bisa saja, tabi`i tadi menerima riwayat tersebut dari tabi`i 
lain satu generasi dengannya, baru kemudian dari sahabat. Jika demikian 

keadaannya, maka tabi`i yang hilang tadi tidak teridentifikasi, siapa 
orangnya, status, dan derajatnya. Hal ini membuka peluang tersusupinya 
hadits. Itulah sebabnya, hadits Mursal secara umum dianggap dha`if. Tapi 

jika ada jaminan atau dugaan sangat kuat bahwa yang hilang itu adalah 
shahaby, barulah kehilangan itu tidak menimbulkan persoalan. Karena 
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semua shahabat bersifat adil, tak perlu dicari tahu sifat, keadaan dan 

derajat mereka, sebagaimana telah diterangkan pada pembahasan yang 
lalu tentang `adalatush-shahabah. 

Jadi Statusnya dha`if (lemah). Karena kehilangan salah satu syarat 
untuk diterima, yaitu ketersambungan sanad dan yang hilang itu tak 
diketahui. Akan tetapi di antara Ulama sendiri masih terdapat perbedaan 
pendapat tentang kedudukan mursal, apakah ditolak mentah-mentah, 
atau diterima saja, atau diterima dengan persyaratan. Sebabnya, yang 
hilang dalam hadits mursal pada umumnya adalah sahabat, dan mereka 
adalah orangorang yang adil. 

Sikap Ulama terhadap hadits Mursal 
Ada tiga pendapat di kalangan Ulama Hadits dan Fiqh dalam 

menyikapi hadits Mursal: 
Pertama, jumhur Ahli hadits dan mayoritas Ahli Ushul dan Fiqh, 

menolak hadits Mursal. Alasan mereka seperti disebutkan di atas, karena 
tak dikenalnya perawi yang hilang, mungkin shahaby, mungkin juga bukan. 

Kedua, Hadits Mursal dianggap Shahih dan dijadikan hujjah (dalil). 
Ini pendapat tiga Imam terkemuka; Abu Hanifah, Malik dan yang 
masyhur dari pendapat Ahmad. Tetapi dengan syarat bahwa yang 
memursalkannya adalah seorang tabi`i yang tsiqoh (terpercaya) dan tidak 
meriwayatkan mursal kecuali dari orang yang tsiqoh pula. Alasan mereka, 
bahwa seorang tabi`i tsiqoh, tidak mungkin mengatakan: ‘Rasulullah 
bersabda’, tanpa ia dengar dari seorang yang tsiqoh juga. 

Ketiga, Mursal bisa diterima dengan beberapa persyaratan. Ini 
adalah pendapat Imam Syafi`i. Persyaratannya ada empat, dengan 
perincian, tiga berkaitan dengan orang yang memursalkannya, dan satu 

syarat berkaitan dengan hadits itu sendiri. Syarat-syarat itu ialah:
1
 

1. Yang memursalkan hadits itu adalah seorang tabi`i senior. 
2. Bila ia menyebut sumbernya, yang disebut itu adalah orang 

yang tsiqoh juga. 
3. Bila hadits sejenis juga diriwayatkan oleh para penghafal 

(Huffazh) Hadits, riwayat mereka tidak berbeda dengan riwayat 
si perawi. 

                                                
1  Hitu, Muhammad Hasan, al-Hadīts al-Mursal, Cet. I (Beirut: Dar al-Basya’ir al-

Islamiyah, 1989), hal. 72. 
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Adapun satu syarat lagi yang berkaitan dengan hadits itu sendiri, 
ialah: 

a. Hadits sejenis diriwayatkan juga dari jalur lain dalam bentuk 
yang berisnad. 

b. Atau ada hadits lain yang juga mursal, tetapi diriwayatkan 
melalui jalur sanad yang lain dari yang pertama. 

c. Isi hadits mursal itu sejalan dengan perkataan seorang shahaby. 
d. Atau isinya sesuai dengan fatwa kebanyakan Ahli Ilmu 

(Ulama). 
Imam Syafi`i meletakkan sejumlah syarat yang sangat ketat untuk 

menerima hadits Mursal. Jika itu terpenuhi, memang meyakinkan bahwa 
mursal itu benar adanya dan diterima. 

Mursal Shahaby 
Yang dimaksud di sini ialah seorang Shahaby menyampaikan ucapan 

atau perbuatan Rasul padahal dia sendiri tidak mendengar atau 
menyaksikannya, karena usianya yang masih kecil, atau masuk Islamnya 
agak terlambat, atau ia tidak berada di tempat waktu itu. Hal seperti ini 
banyak terjadi pada sahabat-sahabat kecil (junior) seperti Abdullah Ibnu 
`Abbas, Ibnuz-Zubair dan lainnya. 

Status Hadits Mursal Shahaby 
Pendapat yang masyhur di kalangan Jumhur Ulama, hadits itu adalah 

shahih dan dijadikan hujjah (dalil). Karena mayoritas sumber dari Shahabat 
kecil itu adalah Shahabat juga. Jarang sekali shahaby kecil menerima hadits 
dari seorang tabi`i. Kalau itu terjadi, mereka biasanya menerangkannya. 
Jadi kalaupun mereka tidak mendengar langsung suatu hadits dari Rasul, 
akan tetapi dari Sahabat lain, hal ini tidaklah musykil, karena sesuai 
dengan kaidah, bahwa sahabat itu semuanya adil. Hilangnya nama 
mereka, sama sekali tidak menimbulkan kekhawatiran. Yang 

dikhawatirkan bila yang hilang adalah orang lain yang bukan shahabat.
1
 

Contoh Hadits Mursal 
Hadits yang disebutkan Imam Muslim dalam kitab Shahih-nya, di 

dalam kitab al-Buyu`, katanya: “Muhammad ibn Rafi` menceritakan 
kepadaku. Ia berkata: Hujain bercerita kepada kami, katanya, Layits 

                                                
1  Ibid. 
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menceritakan kepada kami, dari `Aqil dari Ibn Syihab, dari Sa`id ibn al-
Musayyab, bahwa Rasulullah melarang jual-beli sistem muzabanah.” 

Penjelasan letak mursalnya 
Sa`id ibn al-Musayyab itu adalah seorang Ulama tabi`i senior. Ia 

meriwayatkan hadits itu dari Rasul tanpa menyebutkan perantara. 
Padahal jelas, ia tidak berjumpa dengan Rasul. Jadi berarti sekurang-
kurangnya ada satu orang yang hilang dari Isnad ini. Yaitu sahabat. 
Tentu ini tidak musykil. Tetapi, mungkin juga yang hilang dua orang, 
yakni, sahabat dan tabi`i lain semisal Sa`id. 

Kitab yang menghimpunkan hadits-hadits Mursal 
Hadits-hadits Mursal dihimpun oleh sejumlah Ulama dan 

membukukannya dalam karangan mereka, di antaranya ialah: 
1. Kitab al-Marasil, karangan Abu Daud 
2. Al-Marasil karya Ibnu Abi Hatim. 
3. Jami` at-Tahshil Li Ahkam al-Marasil, karangan Abu Sa`id Khalil 

Kaikaldy al-`Ala’iy. 

HADITS MU`DHAL 

Definisi Hadits Mu`dhal 
Yang dimaksud dengan Hadits Mu`dhal dalam pemakaian istilah 

Ahli Hadits ialah sebuah Hadits yang hilang dari Isnadnya dua orang 

perawi atau lebih secara berturut.
1
 

Contoh: 
Hadits yang disebutkan oleh Imam al-Hakim an-Naysabury dalam 

kitabnya ‘Ma`rifat `Ulum al-Hadits’ dengan sanad yang bersambung ke 
Qa`naby, dari Malik, bahwa disampaikan kepadanya bahwa Abu 
Hurayrah berkata, Rasulullah bersabda: “Seorang budak berhak 
mendapatkan pangan dan pakaiannya dengan cara yang baik. Dia tak boleh 
dipaksa mengerjakan suatu pekerjaan kecuali sebatas kemampuannya.” Al-
Hakim mengatakan: “Ini adalah hadits Mu`dhal bersumber dari Malik yang 
diriwayatkannya di dalam kitabnya al-Muwaththo’.” 

                                                
1  Syakir, Ahmad Muhammad, Syarh Ikhtishār ‘Ulum al-Hadīts, Cet. III (Kairo: Darut 

Turats, 1979), hal. 43. 
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Penjelasan hadits Mu`dhal 
Dengan memperhatikan jalur sanad hadits di atas, terlihat ada 

perawi-perawi yang hilang secara berturut. Sebab Malik tidak pernah 

bertemu dengan Abu Hurayrah. Hilangnya dua perawi dapat diketahui 

dari riwayat lain di luar kitab Muwaththo’ yang menyebutkan: “..dari 

Malik, dari Muhammad ibn `Ajlan dari Ayahnya, dari Abu Hurayrah.”
1
 

Status atau kedudukan hadits Mu`dhal 
Status hadits Mu`dhal adalah Dha`if. Bahkan lebih buruk dari hadits 

Mursal dan Munqathi`. Sebab jumlah perawi yang hilang dari Isnad hadits 

itu lebih banyak. Ketetapan ini merupakan kesepakatan Ulama. 

Kesamaan antara hadits Mu`allaq dengan Mu`dhal 
Di satu sisi ada kesamaan keduanya. Apabila perawi yang hilang itu 

jumlahnya dua orang dan letaknya di awal sanad (guru langsung dari 
mukharrij hadits), maka pada saat itu hadits tersebut bisa dikatakan 

Mu`allaq dan Mu`dhal sekaligus. Namun di sisi lain ada perbedaan. 

Apabila yang hilang itu (jumlahnya harus dua orang), letaknya tidak di 

awal sanad, mungkin di tengah sanad, maka hadits tersebut hanya 

disebut Mu`dhal saja (bukan mu`allaq). Apabila yang hilang itu di awal 

sanad, namun jumlahnya hanya satu orang perawi, maka hadits tersebut 

hanya disebut Mu`allaq (bukan Mu`dhal). 

Karangan yang banyak memuat hadits Mu`dhal? 
Kemungkinan dijumpainya hadits Mu`dhal ialah pada kitab-kitab 

berikut: 

 As-Sunan karangan Imam Sa`id Ibn Manshur. 

 Kitab-kitab karangan Ibnu Abid-Dunya. 

HADITS MUNQATHI’ 

Definisi Hadits Munqathi` 
Secara bahasa pengertian Munqathi` adalah terputus, lawan dari 

tersambung. Tetapi menurut pengertian Ahli Hadits, Munqathi` artinya 

                                                
1  Al-Naisaburi, Al-Hakim, Abu Abdillah (321-405 H), Ma’rifat ‘ulūm al-Hadīts Cet. IV 

(Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1980), hal. 47 
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sebuah hadits yang Isnadnya terputus, di manapun letak hilangnya 

perawi itu.
1
 

Penjelasan: 
Bila suatu Isnad terbukti ada perawi yang hilang dari Isnad tersebut, 

maka ia disebut hadits Munqathi`, di manapun letaknya yang hilang itu 

pada sanad hadits, baik di awal, tengah ataupun di akhir. Begitulah 

ketentuan awalnya. Oleh karena itu, termasuk dalam kategori munqathi` 

juga hadits Mu`dhal, Mursal dan Mu`allaq. Karena semua hadits itu 

mengalami keterputusan sanad. Hanya saja para Ahli Hadits yang datang 

belakangan (muta’akhkhirun) membatasi pengertian munqathi` itu dari 

pengertian yang umum di atas. Menurut mereka, munqathi` itu adalah 

bentuk keterputusan sanad di luar tiga jenis Hadits terdahulu (di awal, di 

akhir, dan yang hilang lebih dari satu secara berurutan). Kemudian 

keterputusan itu bisa terjadi pada satu tempat saja dalam Isnad, tetapi 

juga bisa lebih dari satu tempat. Inipun masih digolongkan sebagai 

hadits Munqathi`. 

Contoh: 
Hadits yang diriwayatkan oleh `Abdurrazzaq dari Sufyan ats-Tsaury, 

dari Abu Ishaq dari Zaid ibn Yatsi` dari Huzaifah dari Rasulullah beliau 

bersabda: “Jika kalian angkat Abu Bakar, maka ia adalah orang kuat lagi 

amanah.”
2
 

Penjelasan letak terputusnya sanad hadits tersebut 
Dari rangkaian Isnad di atas terlihat yang hilang pada bagian tengah, 

yaitu antara ats-Tsaury dengan Abu Ishaq, ada yang hilang seorang 

perawi bernama Syarik. Sebab Tsaury tidak mendengar hadits secara 

langsung dari Abu Ishaq. Akan tetapi ia dengar dari Syarik, dan Syarik 

mendengarnya dari Abu Ishaq. Keterputusan seperti ini tidak masuk 

dalam kategori Mursal, Mu`allaq ataupun Mu`dhal. Itulah yang disebut 

dengan hadits Munqathi`. 

                                                
1  Al-Naisaburi, Al-Hakim, Abu Abdillah (321-405 H), Ma’rifat ‘ulūm al-Hadīts Cet. IV 

(Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1980), hal. 27. 
2  Syakir, Ahmad Muhammad, Syarh Ikhtishār ‘Ulum al-Hadīts, Cet. III (Kairo: Darut 

Turats, 1979), hal. 41. 
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Status dan kedudukan hadits Munqathi` 
Statusnya dha`if sebagaimana kesepakatan di antara Ulama. 

Disebabkan tidak diketahuinya rawi yang hilang itu. 

HADITS MUDALLAS 

Definisi Hadits Mudallas 
Sebelum membahas lebih mendalam mengenai jenis hadits ini, perlu 

diperkenalkan tiga istilah terkait, yaitu: 
1. Perbuatan itu disebut dengan tadlis. 
2. Orang yang melakukan tadlis disebut dengan mudallis. 
3. Hadits yang merupakan hasil tadlis disebut hadits Mudallas. 

Secara bahasa arti tadlis ialah menyembunyikan cacat sesuatu. 
Misalnya seorang penjual menyembunyikan cacat/aib barang jualannya 
kepada si pembeli. Asalnya dari kata dalas, yang berarti gelap, tidak 
terang. Namun dalam pengertian Ahli Hadits, maksudnya ialah 
menyembunyikan cacat/aib yang ada pada Isnad hadits, dan 

membungkus bagian luarnya agar kelihatan bagus.
1
 

Penjelasan: 
Seorang perawi berusaha menyembunyikan cacat yang ada pada 

Isnad hadits, agar tak kelihatan, sementara yang terlihat adalah baik-baik 
saja. Padahal bagi orang yang Ahli mengetahui ada suatu masalah dalam 
isnad hadits itu. Namun si perawi tadi tidak sampai berbohong, tetapi 
hanya menyamarkan saja. Misalnya guru A mengajar sejumlah muridnya 
dalam suatu majelis, salah satunya si B. Dan si B menyampaikan materi 
itu kepada si C. Pada suatu hari, si B tidak menghadiri majelis guru A. 
Materi yang diajarkan hari itu tentu tidak didengarnya secara langsung 
dari si guru. Mungkin didengarnya melalui si D. Tetapi ketika si B 
menyampaikan materi itu kepada si C, ia mengatakan: Kata guru A, 
begini, begini… Dalam hal ini si B telah melakukan tadlis terhadap guru A. 
Ia menyampaikan sesuatu dari gurunya padahal tidak didengarnya 
langsung, tetapi dengan menggunakan kalimat, ‘kata guru A’. Sekiranya 
si B mengatakan ‘kudengar guru A mengatakan begini, begini’, padahal 
tidak benar didengarnya, maka ia telah jatuh dalam dusta (bohong). 

                                                
1  Syakir, Op.cit.,hal. 45 
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Tetapi ia tidak melakukan itu. Ia hanya mengatakan: ‘kata guru A’. Bagi 
orang yang mendengar kalimat itu, terkesan bahwa si B mendengarnya 
langsung dari guru A, padahal tidak. Oleh karena itulah si B disebut 
melakukan perbuatan tadlis (menyamarkan). 

Jenis-jenis tadlis 
Tadlis dapat dibagi menjadi tiga bagian

1
: 

1. Tadlis Isnad. 
2. Tadlis Taswiyah. 
3. Tadlis Syuyukh. 

Tadlis Isnad 
Tadlis Isnad ialah perawi meriwayatkan hadits yang tak didengarnya 

secara langsung dari orang yang pernah menjadi gurunya, tanpa 

menegaskan bahwa ia mendengarnya langsung.
2
 

Penjelasan: 
Mirip seperti contoh di atas, seorang perawi menjadi murid dari 

seorang Syaikh Fulan. Sejumlah hadits ia riwayatkan dari Syaikh 
tersebut. Namun ada satu hadits yang tak didengarnya dari Syaikh itu, 
tapi didengarnya dari Syaikh yang lain. Lalu ketika meriwayatkan hadits 
tersebut, ia katakan dari Syaikh Fulan. Tidak dari Syaikh yang 
sesungguhnya menjadi sumber hadits itu. Tujuannya untuk memberi 
kesan bahwa hadits tadi ia riwayatkan dari Syaikh Fulan. Jadi perawi itu 
dikatakan telah melakukan tadlis Isnad. Akan tetapi jika ia katakan: 
kudengar Syaikh Fulan menyampaikan hadits itu, berarti ia telah 
berbohong. Sedangkan Tadlis tidak sampai melakukan bohong. Yang 
ada ialah menyamarkan Syaikh yang menjadi sumber hadits itu. 

Bagaimana jika perawi tadi sama sekali tidak pernah berguru kepada 
Syaikh Fulan tersebut, sehingga tak pernah mendengar satu haditspun 
dari Syaikh Fulan itu, walaupun mereka hidup sezaman, tetapi ketika 
meriwayatkan hadits ia mengatakan: “Berkata Syaikh Fulan”. Keadaan 
seperti itu disebut dengan Irsal Khafiy. Dan hadits yang diriwayatkannya 
itu disebut dengan Mursal Khafiy. 

                                                
1  Ahmad, Al-Murtadho Az-Zayn, Manāhij Al-Muhaddisin Fi Taqwiyat al-Ahādīts Al-

Hasanah Wa Dha’īfah, Cet. I (Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 1994, hal. 260. 
2  ‘Itr, Nur al-Din, Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Atsar, Cet. III (Damascus, Dar al-FIkr, 

1981, hal. 380. 
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Persamaan antara hadits Mudallas dengan Mursal 
Khafiy? 

Keduanya sama-sama meriwayatkan hadits dari seorang Syaikh yang 

tidak didengar secara langsung, dengan ungkapan: “kata Syaikh Fulan”. 

Misalnya: 
Imam al-Hakim menyebutkan dengan sanadnya kepada `Ali ibn 

Khasyram, ia berkata: berkata kepada kami Ibnu `Uyainah, dari az-
Zuhri. Lalu pernah ditanyakan kepada Ibnu `Uyainah: “Apakah Anda 

dengar langsung dari az-Zuhri?’ Ia menjawab: ‘Tidak. Bahkan juga saya 

tidak mendengarnya dari orang yang mendengarnya dari Zuhri. Yang 

menceritakan kepadaku hadits itu adalah Abdurrazzaq dari Ma`mar dari 

az-Zuhri.” Dari misal ini, terlihat Ibnu Uyainah menghilangkan dua 

nama perawi yang menjadi perantara antara dia dengan Zuhri. 

Tadlis Taswiyah 
Yang dimaksud ialah seorang perawi meriwayatkan dari gurunya, 

kemudian menghilangkan nama guru dari gurunya yang dha`if yang 

terletak di antara dua perawi yang tsiqah, satu dengan lainnya saling 

bertemu.
1
 

Penjelasan 
Ada seorang perawi berguru kepada seorang Syaikh A yang tsiqah, 

tetapi yang terakhir ini meriwayatkan dari seorang Syaikh yang dha`if, 

yang meriwayatkan lagi dari seorang Syaikh C yang tsiqah. Tetapi Syaikh 

A dan Syaikh C yang sama-sama tsiqah, masih bertemu satu sama lain. 

Lalu si perawi ketika menyampaikan hadits itu, ia hilangkan nama Syaikh 

yang dha`if tadi, dan langsung menyebut “Syaikh A dari Syaikh C”. Agar 
seolah-olah tampak semua rijal dalam Isnad itu tsiqah. 

Status Tadlis Taswiyah 
Ini adalah jenis terburuk dari jenis-jenis tadlis yang ada. Karena di 

dalamnya terdapat makna penyesatan terhadap orang yang melihat 

sepintas lalu rijal sanad itu. Dia mengira sanad itu baik, ternyata di sana 
ada yang dha`if. 

                                                
1  Ibid. 
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Contoh 
Hadits yang diriwayatkan oleh Ishaq Ibn Rohuwiyah dari Baqiyyah, 

ia mengatakan: kepadaku diceritakan oleh Abu Wahab al-Asady dari 
Nafi` dari Ibn `Umar dari Rasulullah bersabda: “Jangan kalian memuji 
keislaman seseorang sebelum kalian ketahui jalan pikirannya.” Berkata Ibnu 
Abi Hatim, kata Ayahku: “Hadits ini mempunyai persoalan yang jarang 
sekali orang mengetahuinya. Hadits ini sebenarnya diriwayatkan melalui 
jalur `Ubaidullah ibn `Amr dari Ishaq ibn Abi Farwah, dari Nafi`, dari 
Ibnu Umar dari Nabi.” Ubaidullah adalah seorang yang tsiqah, kunyah 
(panggilannya) Abu Wahab, suku Asady. Lalu Baqiyyah menyebutnya 
dengan nama panggilan dan menisbahkannya kepada Bani Asad, agar 
tidak begitu dikenal. Sehingga ketika nama Ishaq –yang dha`if 
dihilangkan, tak begitu kentara. Ubaidullah dan Nafi` adalah dua orang 
yang tsiqah, masing-masing bertemu satu sama lain. Tetapi Ishaq adalah 
seorang yang dha`if. Namanya dihilangkan dari deretan Isnad hadits itu 
oleh Baqiyyah. 

Siapa yang pernah melakukan jenis ini? 
Yang pernah melakukan praktik tadlis taswiyah antara lain ialah: 

Baqiyyah ibn al-Walid. Kemudian, al-Walid ibn Muslim. 

Tadlis Syuyukh 
Tadlis Syuyukh ialah seorang perawi meriwayatkan hadits yang 

didengarnya dari seorang Syaikh. Lalu ketika menyampaikannya, perawi 
menyebut Syaikh itu dengan nama, gelar, atau panggilan yang tak biasa 

dikenal orang.
1
 

Misal: 
Seperti ucapan Abu Bakar ibn Mujahid, salah seorang Imam Qurra’: 

kepada kami diceritakan oleh Abdullah ibn Abi Abdillah. Yang ia 
maksudkan adalah Abu Bakar ibn Abi Daud as-Sijistani. 

Hukum tadlis 
Adapun jenis tadlis yang pertama, yaitu tadlis Isnad, sangat dicela oleh 

para Ulama. Syu`bah, seorang imam hadits yang sangat keras mengecam 
tindakan tadlis itu. Hingga ia mengatakan: “Tadlis adalah saudara dusta.” 

                                                
1  Ibid. 
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Adapun tadlis Taswiyah, kedudukannya lebih buruk lagi dari yang 
sebelumnya. Sedangkan Tadlis Syuyukh, posisinya lebih ringan dari dua 
jenis tadlis sebelumnya. Karena dalam kasus ini, seorang mudallis 
sebenarnya tidak menghilangkan siapapun dari Isnad. Yang buruk 
darinya adalah menghalangi orang (pendengar) untuk mengenal identitas 
seorang Syaikh. 

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya praktek tadlis 
Khusus menyangkut tadlis Syuyukh, penyebab terjadinya ada 

beberapa faktor antara lain
1
: 

1. Karena seorang Syaikh (guru) dha`if, atau tidak tsiqah. 
2. Karena usia Syaikh yang panjang sehingga yang berguru 

kepadanya sejumlah orang yang ada di bawah generasinya. 
3. Faktor usia yang lebih muda, di mana ia lebih muda dari 

muridnya. 
4. Karena banyaknya riwayat yang bersumber darinya, sehingga 

perawi bosan menyebut namanya berulang-ulang. 
Sedangkan penyebab tadlis Isnad secara khusus, ada beberapa faktor 

juga antara lain: 
1. Untuk mengesankan Isnad hadits itu tinggi. 
2. Ada beberapa hadits yang hilang dari sekian banyak hadits yang 

didapat/disampaikan oleh mudallis dari seorang Syaikh. 
3. Juga apa yang disebut pada poin 1, 2, 3 dalam faktor tadlis 

Syuyukh di atas. 

Perilaku mudallis dianggap tercela 
Perbuatan melakukan tadlis termasuk dicela dalam ilmu hadits, 

disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama, karena ia memberi kesan 
mendengar hadits dari Syaikh yang sebenarnya tidak ia dengar. Kedua, ia 
memilih cara mengambang daripada mengungkap secara terus terang. 
Ketiga, mudallis sendiri menyadari jika ia menyebut orang yang ia tadlis 
itu, membuat dia tidak akan disenangi orang. 

Status seorang mudallis 
Dalam menyikap mudallis ini, ada beberapa pendapat. Ada yang 

menyikapinya dengan tegas dan ada yang agak lunak, antara lain: 

                                                
1  Ahmad, Al-Murtadho Az-Zayn, Op.Cit., 275. 
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1. Riwayat mudallis ditolak secara mutlak. Kendatipun ia 
menegaskan bahwa ia mendengar hadits itu langsung. Alasan 
pendapat ini, karena tadlis sendiri adalah cacat. Pendapat ini 
tak mendapat dukungan. 

2. Riwayat Mudallis harus dipilah-pilah. Jika ia menegaskan 
pendengarannya tentang hadits tersebut, maka riwayatnya 
diterima. Seperti ucapan ‘Aku mendengar’ dan yang sejenisnya. 
Tetapi jika ketegasan tentang mendengar itu tidak ada, maka 
riwayatnya ditolak. Seperti jika ia mengatakan ‘dari si Fulan’. 

Cara untuk mengetahui praktek tadlis 
Untuk mengetahui praktik tadlis, dapat dilakukan dengan salah satu 

dua cara: 
Pertama: Pengakuan si mudallis ketika ditanya. 
Kedua: Pemberitahuan dari seorang Imam Hadits karena 

penyelidikannya yang sangat mendalam tentang masalah ini (cacat-cacat 
hadits). 

Kitab-kitab mengenai tadlis dan nama-nama 
Mudallisin? 

Kitab-kitab yang menghimpun nama-nama mudallis banyak, di 
antaranya: 

1. Tiga kitab karangan Al-Khatib al-Baghdady, satu di antaranya 
tentang daftar nama-nama Mudallisin, dengan judul “at-Tabyin 
Li Asma’ al-Mudallisin”. Yang lainnya menerangkan jenis-jenis 
tadlis. 

2. Ada lagi kitab “at-Tabyin Li Asma’ al-Mudallisin” karangan 
Burhanuddin ibn al-Halaby. 

3. Ta`rif Ahlit-Taqdis Bimaratib al-Mawshufin bit-Tadlis, oleh al-
Hafizh Ibnu Hajar. 

MURSAL AL-KHAFIY 

Definisi 
Yang dimaksud dengan Mursal Khafiy ialah seorang perawi 

meriwayatkan hadits dari seorang Syaikh yang pernah dijumpainya atau 
semasa dengannya, tetapi hadits tersebut tidak ia dengar dari Syaikh itu, 
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dan dalam meriwayatkannya, ia menggunakan ungkapan yang 

mengesankan seolah-olah ia mendengarnya, seperti kata “Ia berkata”.
1
 

Contoh: 
Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui Umar ibn Abdil-

Aziz dari `Uqbah ibn `Amir –dimarfu`kan kepada Rasulullah – ia 
bersabda: Allah mengasihani orang yang menjaga daerah yang dijaga. (Ibnu 
Majah dalam as-Sunan, dalam kitab al-Jihad). Padahal Umar ibn Abdil-
Aziz –seperti kata al-Mizzy dalam kitabnya al-Athraf- tidak berjumpa 
dengan `Uqbah. 

Status hadits Mursal Khafiy 
Statusnya Dha`if (lemah). Sebab ia termasuk dalam kategori 

Munqathi`. 

Cara mengungkap praktek Irsal Khafiy 
Mursal al-Khafiy dapat diungkap dengan beberapa cara berikut: 
1. Melalui keterangan dari Imam-imam Hadits yang 

berkecimpung di bidang ini, bahwa perawi tersebut tidak 
bertemu dengan orang yang menjadi sumber hadits itu, atau 
tidak mendengar darinya sama sekali. 

2. Pengakuan si perawi sendiri bahwa ia tidak bertemu dengan 
orang yang menjadi sumber hadits itu, atau tidak mendengar 
darinya apapun. 

3. Melalui indikasi yaitu adanya hadits yang sama datang melalui 
jalur lain, yang menyebutkan adanya penambahan nama 
perawi lain antara si perawi tadi dengan muridnya. Namun ini 
masih diperdebatkan, karena bisa saja penambahan itu dalam 
kerangka ‘tambahan dalam ketersambungan sanad’. Sehingga 
tidak berpengaruh bahkan semakin memperkuat apa yang 
ada. 

Kitab dalam masalah ini 
Kitab yang banyak memuat hadits Mursal al-Khafiy yaitu kitab at-

Tafshil limubham al-Marasil, karya al-Khatib al-Baghdady. 

                                                
1  ‘Itr, Nur al-Din, Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Atsar, Cet. III (Damascus, Dar al-FIkr, 

1981), hal. 386. 
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HADITS MUʻANʻAN DAN MUʼANNAN 

Jenis hadits Dha`if yang lain ialah hadits Muʻanʻan dan Muʼannan. 

Definisi hadits Muʻanʻan itu? 
Yaitu hadits yang disampaikan oleh perawi dengan menggunakan 

kata penghubung “dari” (‘an) ketika menyebut sumbernya. 

Contoh: 
Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, katanya: 

حدثنا عثمان بن أيب شيبة ، حدثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان ، 
قالت: عن أسامة بن زيد ، عن عثمان بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة ، 

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )إن اهلل ومالئكته يصلون على ميامن 
 الصفوف(.

`Utsman ibn Abi Syaibah menceritakan kepada kami, kata beliau: 
Mu`awiyah ibn Hisyam menceritakan kepada kami, kata beliau: Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Usamah ibn Zaid dari `Utsman ibn `Urwah 
dari `Urwah dari `Aisyah radhiyallahu `Anha, ia berkata: Rasulullah bersabda: 
“Sesungguhnya Allah dan Malaikat menyampaikan shalawat kepada orang yang 

berdiri di sebelah kanan shaf.”
1
 

Penjelasan tentang hadits yang disebut Mu`an`an 
Karena perawi dalam sanad itu mulai dari Sufyan, Usamah, 

`Utsman, hingga `Urwah menyampaikan hadits itu dengan 
menggunakan kata “dari” untuk menerangkan sumber hadits tersebut. 
Oleh karena itu, ia disebut hadits Mu`an`an. 

Status muʻanʻan: apakah tergolong muttashil 
(bersambung) atau munqathi` (terputus)? 

Dalam persoalan ini, Ulama mempunyai dua pandangan, yaitu: 

                                                
1  Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini (207-275 H), As-

Sunan, tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi, Jilid I (Kairo: Maktabah Isa al-Babi al-
Halabi, t.t), hal. 321, Nomor 1005. 
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1. Sebagian menilainya munqathi` sampai terbukti bahwa hadits 
itu bersambung sanadnya. 

2. Pendapat lain, dan ini yang banyak dipegang oleh mayoritas 
Ulama, bahwa hadits mu`an`an adalah hadits muttashil dengan 
beberapa persyaratan. Syarat-syarat itupun sebagian disepakati 
mereka, namun sebagian masih diperdebatkan. 

Syarat yang disepakati Ulama ada dua, yaitu: 
a. Perawi yang menggunakan kata ‘dari’ (dalam bahasa Arabnya 

adalah `an) itu bukan seorang mudallis. 
b. Antara orang yang menggunakan kata ‘dari’ itu dengan 

sumbernya, memungkinkan secara logika bertemu. 
Adapun syarat yang masih diperselisihkan di antara para Ulama 

ialah: 

 Pertemuan antara kedua orang yang disebut dalam poin (b) 
benar-benar terbukti. Ini adalah pendapat Imam Bukhary, 
Ibnul Madiny, dan ulama lainnya. 

 Pertemuan mereka berlangsung lama (thūl ash-Shuhbah). Ini 
pendapat Abu Muzhaffar as-Sam`any. 

 Mereka mengetahui tentang riwayatnya. 

Definisi Hadits Muannan? 
Maksudnya ialah hadits yang disampaikan oleh perawi dengan 

menggunakan kata: “Si Fulan menceritakan kepada kami bahwa si 
Fulan berkata...”. Yang menjadi ciri khas hadits ini adalah berulangnya 
kata ‘bahwa’ (anna). 
Status: 

Mengenai status Hadits Muannan ini, juga ada dua pendapat Ulama 
hadits: 

1. Imam Ahmad dan segolongan Ulama menilainya hadits 
munqathi`, yang berarti dha’if. 

2. Jumhur Ulama menilai bahwa kata ‘bahwa’ (anna) dengan kata 
‘dari’ (‘an) sama saja. Haditsnya bisa diterima dengan syarat-
syarat sebelumnya.  
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Pasal 11 
Kedha`ifan Hadits 

Karena Tercelanya Perawi 

Pendahuluan 
Seperti dikemukakan sebelumnya, secara garis besar, penyebab 

ditolaknya sebuah Hadits adalah karena dua faktor, Pertama, karena 
terputusnya Sanad hadits. Kedua, karena tercelanya seorang perawi yang 

tercantum dalam Isnad hadits.
1
 

Yang dimaksud tercela di sini ialah kepribadian seorang perawi yang 
dinilai cacat oleh Ahli Hadits, khususnya kritikus (nuqqād) Hadits. Cacat 
yang dipermasalahkan mereka mengenai dua hal: Pertama, cacat daya 
ingat, ketepatan hafalan (dhabt al-Shadr), ataupun tulisan (dhabt al-kitāb). 
Kedua, mengenai muru’ah, martabat, harga diri, kesalehan, keberagamaan 
atau kredibilitas perawi yang tercantum dalam Isnad hadits. 

Jadi bila ada salah seorang perawi yang tercantum dalam Isnad 
hadits, dipersoalkan atau dinilai cacat oleh Ahli Kritik hadits dari sisi 
daya ingat atau dari segi akhlaq atau kesalehannya, maka cacat itu 
mengakibatkan ditolaknya hadits tersebut. Para kritikus Hadits 
mempunyai catatan tentang sejarah hidup para perawi yang terhimpun 
dalam kitab-kitab khusus yang mengkoleksi kehidupan mereka, yang 
biasa disebut “kutub al-Rijal” atau “kutub al-Thabaqāt”. Kitab-kitab itu 
menghimpun sejarah hidup puluhan atau ratusan ribu perawi hadits 

                                                
1  ‘Itr, Nur al-Din, Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Hadīts, Cet. III (Damascus, Dar al-Fikr, 

1981), hal. 78; Al-Thahhan, Mahmud, Ushul Al-Takhrīj Wa Dirāsat al-Asānīd, (Riyadh: 
Maktabah Al-Ma’arif, 1978), hal. 141. 
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yang hidup dalam berbagai zaman, yang dalam bahasa sekarang disebut 
data base. Satu orang saja dari rawi yang dicela sudah mengakibatkan 
jatuhnya hadits yang ia riwayatkan, apalagi bila yang dipersoalkan itu 
lebih dari satu orang, akan semakin memperburuk derajat hadits itu. 

Demikian ketatnya penilaian kritikus Hadits terhadap perawi 
bertujuan untuk membersihkan hadits dari kemungkinan penyusupan 
orang-orang yang berniat buruk yang ingin merusak warisan Nabi yang 
mulia itu. Para kritikus itu juga hidup pada setiap generasi Ulama Hadits. 
Jadi hampir tidak ada celah bagi pemalsu dan perusak hadits untuk 
merusak atau memalsukan hadits Nabi Saw. Sudah barangtentu ini 
adalah karunia Allah bagi umat ini sehingga hadits atau sunnah sebagai 
terjemahan al-Qur’an yang paling otentik dapat dipedomani oleh umat 
Islam secara turun temurun. 

Tingkatan Cacat Perawi 
Ada sepuluh perkara yang menjadi sorotan Ahli hadits pada diri 

seorang perawi.
1
 Lima perkara berkaitan dengan keadilannya 

(kredibilitas). Lima perkara lain berhubungan dengan kekuatan 
hafalannya (dhābit). Urutan di bawah dimulai dari yang paling buruk 
kemudian berangsur-angsur ke cacat yang lebih ringan. Namun 
semuanya tergolong cacat yang merusak derajat hadits. Yang berkaitan 
dengan cacat keadilan perawi ialah: 

1. Berdusta (al-kazib). 
2. Tuduhan berdusta (al-muttaham bi al-kazib). 
3. Berbuat Fasik (al-fisq). 
4. Perbuatan Bid`ah (al-bid’ah). 
5. Tak Dikenal atau tak jelas identitas (al-majhūl). 

Lima cacat di atas berurutan sesuai kadar cacatnya. Cacat yang 
terparah ialah berdusta, kemudian diikuti “dituduh berdusta”, kemudian 
“berbuat fasik”, kemudian mempunyai pemahaman aneh yang biasa 
disebut “bid’ah”. Setelah itu cacat karena “tidak dikenal identitasnya”. 
Umumnya Rawi hadits dikenal identitasnya sebagai Rawi Hadits, lalu 
jika ada orang meriwayatkan hadits sementara ahli hadits lain tidak ada 
yang mengenalnya, maka ini termasuk cacat karena tak dikenal oleh 
Rawi hadits lainnya. 

                                                
1  Al-Thahhan, Mahmud, Al-Thahhan, Mahmud, Taysīr Mushtalah al-Hadīts, (Beirut: 

Dar al-Fikr, t.t), hal. 73 
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Sedangkan lima perkara yang berhubungan dengan cacat kedhabitan, 
ialah: 

1. Kesalahan yang parah (Fuhsyul ghalath). 
2. Hafalan yang buruk (Sū’ul Hifzh). 
3. Sifat Lalai (al-Ghaflah). 
4. Banyak keliru (Katsratul Awhām). 
5. Berbeda hafalan dengan orang-orang yang tsiqah/terpercaya 

(Mukhālafat al-Tsiqāt). 
Jadi apabila seorang perawi jatuh dalam salah satu dari sepuluh sifat 

ini, maka hadits yang ia riwayatkan akan menjadi tertolak. Namun dari 
kesepuluh sifat ini, terdapat urutan atau tingkatan dari yang 
terburukhingga ke yang teringan. Yang paling buruk ialah sifat berdusta 
kepada Rasulullah. Sehingga haditsnya menjadi hadits Maudhu`. Inilah 
yang akan kita terangkan agak lebih rinci dalam bahasan berikut. Insya 
Allah. 

HADIS MAUDHU` (PALSU) 

Definisi Hadits Maudhu` 
Hadis Maudhu` adalah Hadis yang dibuat-buat/dikarang oleh para 

pendusta, dan mereka alamatkan kepada Rasulullah Saw.1 

Kedudukan Hadits Maudhu` 
Ia adalah derajat yang paling rendah dari hadits Dha`if, jika ia 

dimasukkan ke dalam hadits dha`if. Bahkan sebagian Ulama tidak 

memasukkannya ke dalam pembahasan dha`if. Ia merupakan jenis 
tersendiri/khusus. Karena hadits palsu tidak mungkin berasal dari Nabi 
walau sedikitpun. 

Jika tidak mungkin berasal dari Nabi, kenapa masih disebut Hadits 
Palsu? 

Pertanyaan ini sering dilontarkan dalam kajian-kajian hadits. 
Jawabannya ialah karena si pemalsu sendiri mendakwanya sebagai hadits. 

Yaitu dengan merekayasa Isnadnya dan pada ujungnya dinisbahkannya 
kepada Nabi padahal tidak pernah diucapkan oleh beliau. Sepintas lalu, 

                                                
1  ‘Itr, Nur al-Din, Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Hadīts, Cet. III (Damascus, Dar al-Fikr, 

1981), hal. 301. 
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bagi orang yang awam tentang hadits, mungkin mempercayainya, karena 

ia sampaikan dengan Isnad dan mirip dengan hadits biasa. Lalu untuk 
menerangkan keadaan yang sebenarnya bahwa apa yang mereka tuduhkan 

itu sebagai hadits adalah palsu, maka ia disebut ‘hadits palsu’. Kemudian, 
kalau tidak disebut ‘Hadits Palsu’, bagaimana kita menyebutnya? 
Penyebutan kata ‘hadits’ di sini, bukan menaruh percaya pada tuduhan 

mereka, itu sebagai hadits. Sama sekali tidak. 

Hukum menyampaikannya 
Ulama sepakat bahwa hukum menyampaikannya atau 

menceritakannya haram bagi orang yang mengetahuinya, kecuali untuk 
menerangkan bahwa ia adalah hadits palsu. 

Dalilnya 
Dalilnya ialah sabda Rasulullah:  

 "حدث عين حبديث يُ َرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني من"
“Barangsiapa yang menceritakan dariku suatu hadits, padahal ia tahu bahwa 

itu tidak benar, maka ia adalah salah seorang pendusta.” (Muslim).
1
 

Dalam hadits yang lain, Rasulullah Saw. bersabda: 

َن النَّاري   َمْن َكَذَب َعَليَّ فَ ْلَيَتبَ وَّْأ َمْقَعَدُه مي
“Barangsiapa yang berdusta atas namaku, maka haruslah dia 

menyediakan tempat duduknya di neraka.”
2
 

Sumber hadits palsu 
Hadits-hadits Palsu itu mungkin bersumber dari hasil pikiran si 

pemalsu, dan kadang menukil ucapan/perkataan Ahli Hikmah yang 
kemudian dibuat Isnadnya. Atau perkataan salah seorang Ulama 
terdahulu, yang kemudian dialamatkan kepada Nabi Saw. Contohnya 

“Cinta dunia ialah modal kesalahan”. 
3
 

Perkataan ini sesungguhnya adalah perkataan Malik bin Dinar, 
tetapi oleh pembuat Hadits Maudhu` disanadkan kepada sabda 
Rasulullah. 

                                                
1  Muslim, Shahih Muslim, Jilid. 1, hal. 8 
2  Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Jilid 1, hal. 33 
3  Imam Nawawi, Tadrib Ar Rawi Fi Syarhi Taqrib an-Nawawi, Juz. 1, hal. 338  
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Bentuk atau formatnya 
Biasanya mereka buat dalam bentuk kata-kata mutiara yang 

terdengar indah dan menarik, atau berupa pribahasa yang ringkas dan 
padat. 

Contohnya 
Seperti ungkapan: 

 (.كأنك َتوت غدا  آلخرتكتعيش أبدا، واعمل عمل لدنياك كأنك ا)
“Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. 

Bekerjalah untuk Akhiratmu, seolah-olah engkau akan mati esok hari”.
1
 

Bila dikatakan ungkapan ini sebagai hadits, berarti ia adalah hadits 
Palsu. Karena Nabi tak pernah mengatakan demikian. 

Contoh lain Hadits Palsu 
Contoh lain misalnya, kata mereka Nabi pernah bersabda: 

 .رجعنا من اْلهاد األصغر إَل اْلهاد األكرب
 “Kita baru saja kembali dari perang kecil dan akan menghadapi perang yang 

besar.” Lalu -kata mereka- sahabat bertanya kepada Rasul: “Perang apakah 
itu, ya Rasul?”. Jawab Nabi, kata mereka: “Perang melawan hawa nafsu (Jihad 

an-Nafs)”.
2
 

Benarkah ini hadits Palsu, padahal hadits ini sangat 
populer di masyarakat Muslim, bahkan tidak hanya di 
kalangan orang awam, tetapi juga populer di kalangan 
pesantren? 

Kepalsuan Hadits ini tak diragukan sedikitpun. Karena tak ada 
penyusun kitab hadits yang terpercaya memuat Hadits ini dalam kitab-
kitab mereka. Tidak mungkin ada Hadits yang didakwakan berasal dari 
Nabi padahal tidak dijumpai di dalam kitab hadits. Kemudian dari sisi 
isinya jelas ucapan ini dusta yang disandarkan kepada Nabi Saw. Karena 
isi ungkapan ini merendahkan perang fisik (Jihad fi Sabilillah). Padahal 
ayat-ayat al-Qur’an berulang-ulang kali menyebutkan perang Jihad. 

                                                
1  Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Silsilah al-Ahadits al-Dha’ifah wa al-Mudhu’ah Wa 

Atsaruha, jilid. I, hal. 63 dan Jilid II hal. 266 
2  Loc.Cit, juz. V, hal. 478 
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Begitu juga hadits-hadits Nabi menerangkan lebih rinci tentang 
keistimewaan perang fisik dan janji Allah kepada para Mujahiddin akan 
mendapatkan syurga, karena mereka telah menjual jiwa dan hartanya 
kepada Allah, lalu Allah membayar semua itu dengan syurgaNya. 
Bahkan pembahasan tentang “jihad” menjadi judul bab sendiri dalam 
kitab-kitab hadits dengan topik “Kitabul Jihad”. Isinya menyebutkan 
hadits-hadits tentang perang, aturan dan etika perang. Jadi ungkapan di 
atas jelas bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadits Nabi yang Sahih. 
Kemudian, kepalsuan juga terlihat ketika menganggap perang fisik 
sebagai perang kecil dan melawan hawa nafsu sebagai perang besar, 
padahal seorang mujahid ketika terjun ke medan perang, ia telah sukses 
menundukkan hawa nafsunya. Hawa nafsu akan berusaha menggagalkan 
niat orang yang mau berjihad di jalan Allah Ta’ala. Karena perbuatan 
Jihad sangat tidak sejalan dengan keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu 
menginginkan agar cenderung kepada dunia dan menikmatinya. 
Sementara jihad justru bertolak belakang. Jadi terbuktilah kepalsuan 
ungkapan tadi, sekalipun ia sangat populer di kalangan pesantren, 
apalagi di kalangan masyarakat umum. Perlu diketahui, kesahihan 
sebuah hadits tidak diukur dari kemasyhurannya di kalangan masyarakat. 
Berapa banyak hadits lemah, bahkan palsu, tetapi populer dan masyhur 
di masyarakat. Wallahu A’lam. 

Contoh lain 
Cukup banyak contoh hadits palsu, di antaranya: “Tuntutlah Ilmu 

walaupun sampai ke negeri Cina.”
1
 

Apakah itu juga hadits Palsu, padahal sangat populer di 
bidang pendidikan Islam? 

Ya, ungkapan ini juga tak diragukan sebagai hadits Palsu. Sebab 
Nabi tidak pernah mengucapkannya dan tidak ada penyusun kitab 
Hadits yangmengutipnya. Kendatipun ia populer di tengah masyarakat. 
Masyarakat sering mengutip ungkapan ini dengan tujuan bahwa Islam 
sangat mendorong umatnya agar menuntut ilmu di manapun ilmu itu 
berada, di Timur atau di Barat. Tapi, bukan karena tujuan itu, kita 
diperbolehkan untuk mengada-adakan ucapan yang disandarkan kepada 
Nabi. Ini sebuah kejahatan yang luar biasa. Ucapan manusia biasa 

                                                
1  Loc.Cit., Juz. I, hal. 600 



135 

sekalipun tidak boleh diada-adakan, untuk tujuan apapun, konon lagi 
ucapan Nabi yang ucapannya otomatis menjadi dien atau sumber dalam 
dien Islam. Masih banyak hadits-hadits Shahih yang memberikan 
motifasi kepada umat Islam untuk bekerja keras menuntut ilmu, tanpa 
harus memakai hadits palsu. 

Awal muncul hadits Palsu 
Pemalsuan Hadits muncul setelah tahun keempatpuluh satu hijriah. 

Namun itu baru sebatas bibit dan belum merupakan gejala. Maraknya 

pembuatan hadits Palsu baru pada abad kedua hijrah. 
Ada asumsi yang mengatakan bahwa pemalsuan hadits sudah terjadi 

pada masa Nabi Muhammad. 

Asumsi ini jelas tidak berdasar. Adapun hadits Nabi yang 
mengatakan: “Barangsiapa yang berdusta atas namaku, maka haruslah ia 

sediakan tempat duduknya di neraka.”, sama sekali tidak menunjukkan 
bahwa pemalsuan hadits telah terjadi pada masa Nabi. Hadits tersebut 
lebih merupakan peringatan keras bagi setiap orang agar tidak mencoba 

memalsukan hadits atau mengarang-ngarang hadits. Dan dalam 
kenyataan sejarah, tak satupun bukti menunjukkan bahwa pemalsuan 

telah terjadi pada masa Nabi. 
Memang ada sementara kalangan yang berasumsi demikian. Mereka 

adalah kalangan yang antipati terhadap hadits dan mencari-cari jalan 
untuk melemahkan kedudukan hadits sehingga orang tidak mempercayai 
Hadits sebagai sumber ajaran Islam. Mereka adalah orientalis dan 

murid-murid orientalis, seperti Ahmad Amin, Abu Rayyah, Thaha 
Husein dan semisalnya. Mereka hanya bermain-main logika saja, tanpa 

mengajukan sepotong bukti apapun atas dakwaannya. 

Motif lahirnya Hadits Palsu 
Banyak faktor yang menyebabkan munculnya hadits palsu, antara 

lain: 
Pertama, karena kepentingan Golongan/Politik. Yang pertama sekali 

melakukan pemalsuan Hadits adalah golongan Syi`ah. Hal ini diakui 

sendiri oleh seorang yang berfaham Mu`tazilah dan Syi`ah, Ibnu Abil-
Hadid dalam bukunya “Syarah Nahj al-Balaghah”. Ia mengatakan, bahwa 

yang pertama sekali memalsukan Hadits adalah kaum Syi`ah, kemudian 
dibalas oleh lawan mereka (al-Bakriyah). 
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Hadits yang dipalsukan kaum Syiah 
Kata mereka bahwa Rasul pernah menunjuk ‘Ali ibn Abi Thalib -

radhiyallahu ‘anhu- sebagai khalifah yang menggantikan Nabi apabila ia 
wafat. Padahal ucapan ini tidak pernah ada. Semata-mata dusta yang 
dibuat oleh kaum Syi’ah untuk mendukung ambisi politiknya merebut 
kekuasaan dari kaum Ahlussunnah wal-jama’ah. 

Motif lain yang menyebabkan munculnya pemalsuan 
hadits 

Ada, yaitu musuh-musuh Islam yang dulu populer dengan sebutan 

kaum Zindiq (jamaknya: Zanadiqah).
 1

 

 Mereka ini adalah orang-orang kafir yang menyimpan kebencian 
kepada Islam lalu berpura-pura masuk Islam. Setelah menjadi Islam, 
mereka bergerak menghancurkan Islam dari dalam, dengan cara 
membuat hadits-hadits palsu, yang isinya sangat bertentangan dengan 
ajaran Islam. Tujuannya apabila mereka berhasil menyebarkan hadits 
Palsu di tengah masyarakat, berarti mereka berhasil mengaburkan ajaran 
Islam dan menyelewengkan kebenarannya. 

Kaum Zindiq 
Mereka ini sebagian berasal dari Yahudi dan sebagian dari Persia 

Majusi. Mereka benci kepada Islam karena gara-gara Islam berhasil 
mengalahkan kerajaan mereka –Imperium Persia yang Majusi itu, 
mereka kehilangan posisi dan kedudukan. Mereka tak mampu melawan 
umat Islam dengan kekuatan fisik, lalu menempuh cara kotor, yaitu 
dengan menyusup ke dalam Islam. 

Faktor lain 
Ada faktor lain yang terlibat dalam pemalsuan Hadits yaitu 

fanatisme etnis dan mazhab fiqh. Yang dimaksud fanatisme etnis yaitu 
kalangan yang fanatis kepada etnis -seperti Persia- dan mazhab fiqh. 

Ahli Ibadah Namun Kurang Ilmu 
Selain yang disebutkan di atas, ada juga orang-orang yang berniat 

baik tetapi pengetahuannya dangkal dalam soal dien (agama). Ada 
segolongan dari umat Islam, yang terkenal dengan ahli Ibadah. Mereka 

                                                
1  Al-Thahhan, Op.cit., hal. 113 
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melihat pada zaman itu, kaum Muslimin mulai agak jauh dari al-Qur’an, 
baik dalam membaca dan mempedomaninya. Masyarakat lebih tertarik 
kepada masalah-masalah fiqh Mazhab. Melihat ini, mereka berkreasi 
untuk mengembalikan masyarakat agar senang membaca al-Qur’an. 
Tetapi cara yang mereka tempuh adalah cara yang salah, yaitu dengan 
membuat hadits palsu tentang keistimewaan setiap surat dari surat-surat 
al-Qur’an. Atau yang sering dikenal sebagai fadhilah-fadhilah surat 
dalam al-Qur’an. Umpamanya fadhilah surat Yasin, fadhilah surat al-
Waqi’ah, dan surat-surat lainnya yang isinya mereka rekayasa sendiri, 
tidak bersumber kepada Hadits shahih. Kata mereka: “Barangsiapa yang 
membaca surat ini dan suart itu akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa”. 
Masing-masing surat berbeda janji-janji yang mereka lontarkan. Kalau 
mereka ditanya, kenapa kalian berdusta terhadap Nabi? Anehnya mereka 
menjawab: “Kami tidak berdusta terhadap Nabi tetapi berdusta demi Nabi”. La 
Hawla wala Quwwata Illa billah. Beginilah jawaban orang yang dangkal 
dalam pemahaman diennya. 

Usaha ulama Hadits dalam memberantas pemalsuan 
Hadits 

Usaha para ulama Hadits dalam memelihara sunnah dan 
membersihkannya dari pemalsuan Hadits sungguh luar biasa, antara lain 
adalah: 
1. Meng-isnad-kan (menyebutkan nara sumber) Hadits. Muhammad 

bin Sirin (seorang tabi’ i yang lahir tahun 33 H meninggal tahun 110 H) 
menceritakan “Bahwa para ulama, semula dalam menerima Hadits 
tidak selalu menanyakan sanadnya. Akan tetapi setelah terjadi fitnah 
(huru hara), mereka bersikeras meminta untuk disebutkan 
sanadnya. Kemudian setelah disebutkan sanadnya, ditelitinya, kalau 
sanad itu terdiri dari ahlus-sunnah, mereka ambil, dan kalau 
bersumber dari ahlul bid’ah wal ahwa’, mereka tolak”. 

2. Meningkatkan rihlah (perlawatan) mancari Hadits. Mereka gigih 
melakukan perlawatan mencari Hadits dari suatu kota ke kota lain 
untuk menemui para sahabat yang meriwayatkan Hadits. Karena 
sahabat adalah tangan pertama yang menerima Hadits dari 
Rasulullah. Jika mereka mendapatkan Hadits dari selain shahabat, 
dengan segera mereka mencari shahabat Rasulullah untuk 
memperkuatnya. 
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3. Mengambil tindakan kepada para pemalsu Hadits. Dalam rangka 

berhati-hati untuk menerima riwayat, maka sebagian dari mereka, 

menumpas para pemalsu Hadits, melarang mereka 

meriwayatkannya dan menyerahkannya kepada penguasa. 

Menjelaskan tingkah laku para perawinya. 

4. Para kritikus Hadits mempelajari biografi setiap perawi, 

kelahirannya dan kematiannya, kepada siapa ia belajar dan siapa 

pula yang pernah menjadi muridnya, keadilannya, daya ingatnya dan 
kemampuan menghafalnya, untuk membedakan Hadits-Hadits yang 

shahih dan yang palsu. Jika terdapat sifat-sifat yang tercela, mereka 

beberkan kepada orang umum melalui para penulis biografi perawi 

itu. Mereka mengkritik atau memuji identitas seorang rawy tersebut 

tanpa belas kasihan. 

5. Membuat ketentuan-ketentuan umum tentang klasifikasi Hadits, 

membuat ketentuan-ketentuan untuk mengetahui ciri-ciri Hadits 

Maudhu’. 

AL-MATRUK 

Cacat Rawi terburuk setelah berdusta ialah dituduh berdusta, maka 

haditsnya disebut Hadits Matruk. 

Definisi Hadits Matruk: 
Secara Bahasa (lughawi), kata “matruk” berasal dari kata “al-tark” 

yang berarti yang terbuang. Bangsa Arab menyebut sarang telor yang 

sudah menetas menjadi ayam, “al-tarikah” artinya yang sudah dibuang, 

tidak berguna lagi. 

Sedangkan dalam terminologi Ilmu Hadits, arti Matruk ialah hadits 

yang pada isnadnya terdapat seorang yang dituduh berdusta (al-muttaham 

bil-kazib).
1
 

Tingkatan ini satu tingkat di bawah palsu (al-Maudhu’) yang salah 

seorang rawinya adalah pembohong. Sedang rawi hadits Matruk dituduh 

berbohong. Menurut Ibnu Taymiyah, urutan hadits terburuk ialah: 

                                                
1  Abd al-Lathif, ‘Abd al-Wahhab, al-Mubtakar fi ‘Ulum al-Atsar Cet. I (Kairo: Dar al-

Kutub al-Haditsah, 1966), hal. 36; ‘Itr, Nur al-Din, Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Hadīts, 
Cet. III (Damascus, Dar al-Fikr, 1981), hal. 299. 
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Hadits Maudhu’, Matruk, Munkar, Mu’allal. Sedang menurut Zarkasyi, 

urutannya: Hadits Maudhu’, Mudraj, Maqlub, Matruk kemudian Syaz.
1
 

Penjelasan: 
Seseorang dituduh berdusta karena salah satu dua hal: (1) Hadits 

tersebut tidak memiliki jalan lain selain jalan rawi itu, dan isinya 
menyalahi kaidah yang sudah maklum diketahui. (2) Rawi tersebut 

dikenal berbohong dalam kehidupannya sehari-hari sekalipun belum 
terbukti ia pernah berbohong dalam meriwayatkan hadits Nabi. 

Contoh: 
Hadits Amr ibn Syamir al-Ju’fi al-Kufi al-Syi’iy dari Jabir dari 

Abu al-Thufail dari ‘Ali dan ‘Ammar, mereka berkata, Nabi saw 

berqunut pada shalat Subuh, bertakbir pada hari ‘Arafah mulai dari 
shalat Subuh dan berhenti pada waktu Ashar hari terakhir dari hari-
hari tasyriq.” 

Dalam hal ini, Imam al-Nasa’i, al-Daraquthni dan lainnya berkata: 

bahwa ‘Amr ibn Syamir adalah haditsnya Matruk.
2
 

Tingkatannya: 
Hadits Matruk adalah hadits terburuk setelah hadits Palsu. 

HADITS AL-MUNKAR 

Di antara sebab tercelanya Rawi ialah kesalahan fatal, lupa yang 

parah atau karena melakukan perbuatan fasiq (dosa besar). Haditsnya 
disebut Munkar. 

Definisi: 
Secara Bahasa (lughawi) kata “munkar” berasal dari “inkar” yang 

merupakan lawan kata “iqrar”. Jadi artinya hadits itu ditolak atau 
dibantah. 

Dalam terminology (ishtilah) ulama hadits, Munkar didefinisikan 
dengan beberapa definisi, antara lain: “Hadits yang diriwayatkan oleh 

seorang yang dha’if, menyalahi Riwayat orang yang terpercaya (tsiqah). 

                                                
1  Abd al-Lathif, Ibid. 
2  Al-Thahhan, Mahmud, Taysīr Mushtalah al-Hadīts, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal 79. 
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Misal: 
Hadits Anas, bahwa Rasululah apabila masuk ke kamar kecil, ia 

menanggalkan cincinnya. Hadits ini diriwayatkan Hammam, yang dha’if, 

dan tidak ada rawi lain selain dia.
1
 

Definisi lain: 
Hadits Munkar adalah hadits yang pada sanadnya seorang Rawi 

yang salahnya parah, lupanya sangat banyak atau tampak jelas 
kefasikannya. Definisi ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dan katanya, al-
Bayquni juga mendefinisikan serupa dalam kitab al-Manzhumah-nya. 

Perbedaan antara Hadits Munkar dengan Hadits Syaz: 
Bila dalam suatu hadits, rawi-nya yang berstatus maqbul (diterima) 

menyalahi riwayat rawi yang lebih terpercaya darinya, maka hadits itu 
disebut Syaz. Sedangkan apabila rawinya dh’aif kemudian menyalahi 
rawi yang terpercaya maka haidts itu disebut munkar. 

Persamaan kedua jenis dhaif ini ialah adanya praktik periwayatan 
yang menyalahi rawi lain yang lebih dipercaya. 

Tingkatan: 
Dari penjelasan itu, tampak bahwa hadits Munkar tergolong hadits 

yang sangat buruk kualitasnya, kedudukannya satu tingkat di bawah 
Matruk. 

HADITS AL-MA’RUF 

Karena Hadits Munkar berlawanan dengan Hadits Ma’ruf, maka 
yang dimaksud dengan hadits Ma’ruf ialah hadits yang diriwayatkan oleh 
seorang yang terpercaya (tsiqah) menyalahi rawi yang dha’if pada hadits 
yang serupa. 

Contoh: 
Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim al Razi dari Hubaib 

ibnu Habib al-Zayyat dari Abu Ishaq dari ‘Ayzar ibnu Huraits dari Ibnu 
‘Abbas r.a dari Nabi Saw ia bersabda: “Barangsiapa yang mendirikan Shalat, 
membayar zakat, menunaikan haji ke Baitullah, Berpuasa, dan memuliakan 
tamu, ia akan masuk syurga”. 

                                                
1  Abd al-Lathif, Loc.Cit. 
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Kata Abu Hatim: Hadits ini “Munkar” karena rawi-rawi yang tsiqat 
meriwayatkan-nya dari Abu Ishaq secara mauquf. Dan yang terakhir 

(hadits yang diriwayatkan sebatas Ibnu ‘Abbas) ini adalah ma’ruf.
1
 

HADITS AL-MU’ALLAL 

Rawi yang memiliki sifat keliru (waham) maka riwayatnya menjadi 
dha’if. 

Definisi: 
Menurut Ishtilah Ulama Hadits, yang dimaksud dengan Hadits 

Mu’allal ialah hadits yang setelah diteliti lebih mendalam, ditemukan ‘illat 
(cacat tersembunyi) padanya yang merusak kesahihannya, sekalipun 

secara zahir (tampak) tidak ada sesuatu yang mencederai.
2
 

Definisi ‘illat: 
Illat sendiri didefinisikan sebagai cacat yang tak kelihatann yang 

dapat merusak kesahihan hadits. Dari definsi itu harus terpenuhi dua 
kriteria yaitu: (1) Adanya sesuatu yang tak kelihatan sepintas, alias 
tersembunyi, dan (2) Perkara yang tersembunyi itu dapat merusak 
kesahihan hadits. Jadi apabila dua sarat itu tak terpenuhi, maka ia tidak 

disebut ‘illat secara ishtilahi.
3
 

Di mana ditemukan ‘illat? 
‘Illat dapat ditemukan pada Isnad dan pada matan Hadits, walaupun 

keberadaan ‘illat pada Isnad jauh lebih banyak daripada ‘illat di matan 
hadits. 

Ilmu Tentang ‘illat Hadits: 
Pengetahuan tentang ‘illat ini adalah pengetahuan yang paling rumit 

dan sulit dalam keilmuan hadits. Tak semua Ahli Hadits ahlidi bidang 
illat. Karena menyingkap ‘illat pada suatu hadits tidak dapat dilakukan 
oleh orang yang biasa-biasa saja. Ahli hadits yang menggeluti bidang 
ilmu inipun terbilang langka dan mereka adalah ahli yang sangat 
berpengalaman dan cerdas. Dari sekian Ahli-ahli hadits hanya sedikit 

                                                
1  Al-Thahhan, Op.Cit., hal.81. 
2  Syakir, Ahmad, Op.Cit., hal.53. 
3  Al-Thahhan, Op.Cit., hal.83. 
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Ulama yang menguasai soal ‘illat hadits. Mereka adalah Ibnu al-Madiny, 

Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, Abu Hatim dan al-Daruquthni.
1
 

Indikasi Adanya illat: 
1. Hanya satu orang saja Rawi yang meriwayatkan hadits tersebut. 
2. Riwayatnya menyalahi rawi-rawi lainnya. 
3. Indikasi lain. 

Kadangkala suatu hadits diriwayatkan secara Maushul, padahal 
hadits itu Mursal. Begitu juga suatu Hadits diriwayat secara Marfu’ 
padahal ia sebenarnya Mauquf, atau mencampurkan matan suatu hadits 
ke dalam hadits lain, dan jenis-jenis waham (kekekliruan) lainnya. 

Karya-karya di bidang ilmu al-‘Ilal: 
 Kitab al-‘Ilal karangan Imam Ibnu al-Madini 

 Kitab ‘Ilal al-Hadīts karangan Ibnu Abi Hatim 

 Kitab al-‘Ilal wa Ma’rifat al-Rijāl karangan Imam Ahmad ibn Hanbal. 

 Kitab al-‘Ilal al-Kabīr dan al-‘Ilal al-Shaghīr karangan Imam al-
Tirmizi. 

 Kitab al-‘Ilal al-Wāridah fi al-Ahādīts al-Nabawiyah karangan Imam al-

Daraquthni, merupakan kitab yang terbesar dibanding lainnya.
2
 

AL-MUKHĀLIFAH LI AL-TSIQĀT 

Salah satu sebab yang mengakibatkan cacat pada seorang Rawi ialah 
riwayatnya berbeda dari rawi-rawi terpercaya (tsiqat) lainnya. Perbedaan 
antara riwayat yang satu dengan kebanyakan riwayat lainnya dapat 
berupa penambahan kata, atau mendahulukan bagian yang seharusnya di 
belakang, atau sebaliknya dengan mengakhirkan bagian hadits yang 
seharusnya di bagian depan hadits, dan jenis-jenis perselisihan lainnya. 

Perselisihan dengan rawi tsiqat lainnya menghasilkan lima jenis 
hadits dha’if, yaitu al-Mudraj, al-Maqlub, al-Mazid fi muttashil al-Asanid, al-

Mudhtarib, dan al-Musahhaf.
3
 Kita akan bahas satu persatu dari lima jenis 

hadits dha’if ini sebagai berikut: 

                                                
1  Ibid. 
2  Ibid. 
3  Al-Thahhan, Op.Cit., hal.85. 
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al-Mudraj 
ialah hadits yang terjadi perubahan pada Isnadnya atau dimasukkan 

pada matannya ungkapan yang bukan aslinya, tanpa pemisah. Atau 

dengan bahasa yang lebih sederhana, ialah masuknya kalimat asing ke 

dalam hadits yang tidak termasuk bagian dari hadits tersebut. 

Mudraj ada dua jenis: (1). Mudraj pada Isnad dan (2). Mudraj pada 

matan. 

Contoh Mudraj pada Isnad: 
Kisah Tsabit bin Musa, seorang zuhud, dalam riwayat yang ia 

sampaikan terdapat tambahan yang janggal “siapa yang banyak shalatnya 

di malam hari, maka wajahnya bersinar di siang hari.” Setelah diteliti, 

ketika Tsabit mendatangi Syarik bin Abdillah al-Qadhi yang sedang 

membacakan hadits dengan sanad berikut: “Diceritakan kepada kami 

oleh al-A’masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, ia berkata, Rasulullah 

bersabda:…(ia terdiam sejenak memberi kesempatan kepada muridnya 

untuk mencatat). Dalam keadaan seperti itu, ia memandang ke wajah 

Tsabit, lalu mengucapkan: “siapa yang banyak shalatnya di malam hari, 

maka wajahnya bersinar di siang hari”. Yang dimaksud oleh Syarik 

adalah wajah Tsabit yang bersinar karena wara’ dan zuhudnya, tetapi 

Tsabit yang mendengar ucapan itu, mengira bahwa kalimat itu bagian 

dari matan Isnad tersebut, sehingga iapun menyampaikannya kepada 

orang lain tatkala meriwayatkan hadits. 

Mudraj pada matan hadits 
Mudraj pada matan hadits pun terbagi tiga: Ada mudraj pada awal 

hadits, tengah hadits dan akhir hadits. 

1. Contoh Mudraj di awal hadits: Al-Khatib menceritakan dari dua 

orang – Abu Qathan dan Syababah- dari Syu’bah dari Muhammad 

ibn Ziyad dari Abu Hurairah, berkata: 

Sabda Rasulullah Saw: 

 )أسبغوا الوضوء ، ويل لألعقاب من النار (.

“Baguskanlah wadhu’ kalian. Celakalah bagi orang yang tidak 

membasuh belakang tumitnya.” 
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Kata “Baguskan lah wudhu’ kalian” ternyata tidak termasuk 
dalam ucapan Nabi Saw. Itu adalah ucapan Abu Hurairah perawi 
hadits tersebut ketika ia menyuruh orang untuk membaguskan 
wudhu’ dan berdalil dengan hadits Nabi itu, tetapi ia ucapkan 
sekaligus, tanpa pemisah antara ucapannya dengan ucapan Nabi 
sehingga rawi yang mendengar, mengira bahwa ucapan Abu 
Hurairah itu termasuk bagian dari ucapan Nabi. Hal itu ketahuan 
pada riwayat lain dalam “Shahih” al-Bukhari di mana Abu Hurairah 
memisahkan dua ungkapan itu. Aslinya dalam riwayat al-Bukhari 
dari Adam dari Syu’bah, dari Muhammad ibn Ziyad dari Abu 
Hurairah, berkata: “Baguskanlah wudhu’ kalian”, karena Abul-
Qasim, Rasulullah Saw bersabda: “Celaka (neraka wail) bagi orang 
tidak membasuh belakang tumitnya.” 

Lalu al-Khatib mengakui kekeliruan itu dan mengatakan: “telah 
keliru Abu Qathan dan Syababah dalam riwayat mereka berdua dari 

Syu’bah seperti yang kami sampaikan.”
1
 

2. Mudraj di tengah matan, misalnya pada riwayat al-Zuhri dari 
‘Aisyah tentang permulaan wahyu, ia meriwayatkan: 

وهو  –)كان النب صلى اهلل عليه وسلم يتحنث ِف غار حراء 
 اللياِل ذوات العدد (. –التعبد 

“Dahulu Nabi Saw bertahannuts di gua Hira’ – maksudnya 
ta’abbud- pada kebanyakan malam-malam hari.” 

Kata “maksudnya ta’abbud” bukan asli hadits ‘Aisyah, tetapi 
ucapan al-Zuhri. 

3. Mudraj di akhir matan Hadits, misalnya ucapan Abu Hurairah yang 
menyatu dalam hadits Rasulullah Saw. 

)للعبد اململوك أجران. والذي نفسي بيده لو َل اْلهاد ِف سبيل 
 اهلل واْلج وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا ِملوك (.

Yang asli hadits Rasul saw hanya kata-kata: 

 )للعبد اململوك أجران(.

                                                
1  Al-Thahhan, Op.Cit., hal 86-87 



145 

Adapun ucapan )...والذي نفسي بيده ( hingga akhir kalimat 

itu adalah ucapan Abu Hurairah. Hal itu diketahui dari konteks 
hadits itu sendiri bahwa ungkapan itu tidak mungkin berasal dari 

Nabi Saw.
1
 

al-Maqlub 

Definisi: 
Yang dimaksud dengan hadits Maqlub ialah hadits yang terbalik. 

Jenis-jenisnya: 
Terbalik itu dapat terjadi pada dua bagian hadits yaitu pada Sanad 

dan terbalik pada matannya. 

Terbalik Pada Sanad: 
Ketika menyampaikan hadits, rawi mengucapkan nama rawi dan 

ayahnya secara terbalik. Misalnya “Ka’ab ibn Murrah” lalu diucapkan 
oleh rawi “Murrah ibn Ka’ab”. 

Hadits yang diriwayatkan oleh Hammad al-Nashibi dari al-A’masy 
dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia riwayatkan secara marfu’: 

 تبدؤوهم بالسالم (.) إذا لقيتم املشركني ِف طريق فال 
“Apabila kamu bertemu orang musyrik di jalan, jangan kamu mulai 

mengucapkan salam padanya.” Hadits ini terbalik, yang 

membalikkannya ialah Hammad. Hammad menyebutkan dari al-

A’masy,
2
 padahal yang masyhur hadits ini sumbernya dari Suhail ibn Abi 

Shaleh dari ayahnya dari Abu Hurairah, seperti yang diriwayatkan oleh 

Muslim dalam Shahih-nya. 

Terbalik pada Matan: 
Contohnya Hadits Abu Hurairah dalam Shahih Muslim mengenai 

tujuh golongan yang akan mendapat naungan pada hari kiamat, tidak 

ada naungan selain naungan Allah Ta’ala. Dalam hadits itu disebutkan 
salah satu golongan yang akan mendapat naungan adalah orang yang 

                                                
1  Ibid. 
2  Al-Thahhan, Op.Cit., hal. 89. 
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bersedekah dengan sembunyi dengan tangan kanannya, hingga tidak 

diketahui oleh tangan kirinya, namun dalam beberapa riwayat terjadi 
kebalikan “seseorang yang berinfaq dengan tangan kirinya, hingga tidak 

diketahui oleh tangan kanannya”, seperti berikut: 

 .)ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حَّت َل تعلم ميينه ما تنفق مشاله(
Seharusnya bunyi hadits itu adalah: 

 )حَّت َل تعلم مشاله ما تنفق ميينه(.

Status Hadits Maqlub: 
Hadits Maqlub termasuk jenis hadits dha’if yang ditolak. 

al-Mazīd fī Muttashil al-Asanīd 
Itr, Ahli Hadits dari Suriah mendefinisikannya ialah munculnya 

nama rawi tambahan pada isnad hadits yang bersambung yang tidak 

ditemukan pada isnad lainnya.
1
 

Contohnya: 
Hadits yang disebutkan oleh al-Tirmizi dalam kitab “al-‘Ilal al-

Kabīr” dari Jarir ibn Hazim, dari Ibnu Ishaq, dari al-Zuhri dari ‘Umar 
ibn ‘Abd al-‘Aziz dari al-Rabi’ ibn Saburah dari ayahnya, bahwa Nabi 
Saw melarang nikah mut’ah pada hari Fathu-Makkah”. 

Imam al-Tirmizi menceritakan: Aku bertanya kepada al-Bukhari 
tentang hadits ini, lalu ia menjawab: “Di sana ada kekeliruan. Yang 
benar sumber hadits tersebut ialah dari al-Zuhri dari al-Rabi’ ibn 
Saburah dari ayahnya, tidak ada nama ‘Umar ibn ‘Abd ‘Aziz. Kekeliruan 
itu datang dari Jarir ibn Hazim.”. 

Itr memberi komentar, kemungkinan asal-usul kekeliruan itu ketika 
Zuhri mendengar hadits itu dari al-Rabi’ yang berada dekat ‘Umar ibn 
‘Abd ‘Aziz, lalu Jarir mengira hadits itu termasuk riwayat Zuhri dari 
‘Umar ibn ‘Abd ‘Aziz, dari al-Rabi’. Padahal hadits serupa banyak 
diriwayatkan dalam Shahih Muslim dan Musnad Ahmad, tidak satupun 

menyebutkan nama ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz.
2
 

                                                
1  ‘Itr, Nur al-Din, Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Hadīts, Cet. III (Damascus, Dar al-Fikr, 

1981), hal. 364. 
2  Ibid. 
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al-Mudhtarib 

Definisi: 
Secara bahasa arti “mudhtarib” adalah kacau, tidak stabil, sering 

diumpamakan pada ombak atau gelombang yang saling menerpa satu 
sama lain. 

Secara ishtilahi, artinya Hadits yang diriwayatkan yang kelihatannya 

berlawanan satu dengan yang lain sementara kekuatannya setara.
1
 

Penjelasan: 
Hadits-hadits Rasul Saw pada hakikatnya tidak terdapat 

pertentangan satu sama lain. Bila ditemukan sebuah hadits bertentangan 
dengan hadits lain, maka terlebih dahulu dilihat kekuatan atau derajat 
hadits-hadits tersebut. Hadits Shahih tidak dapat dikatakan bertentangan 
dengan hadits Dha’if, karena secara otomatis hadits dha’if akan jatuh 
dengan sendirinya ketika berhadapan dengan hadits Shahih. Namun bila 
kedua hadits itu memiliki derajat kekuatan yang sama, dan tidak 
ditemukan titik temu untuk mengkompromikannya, maka inilah yang 
disebut hadits “Mudhtarib”. 

Pembagian: 
Dari segi letak, Mudhtarib terbagi dua: (1). Mudhtarib pada Sanad 

dan inilah yang terbanyak ditemukan, dan (2). Mudhtarib pada matan 

hadits.
2
 

Mudhtarib pada Sanad: 
Hadits Abu Bakar r.a beliau berkata: “wahai Rasulullah aku 

melihatmu beruban,” Rasul menjawab: 

 )شيبتين هود وأخواهتا(.
“Yang membuatku beruban adalah surat Hud dan sejenisnya.” (Sunan al-

Tirmizi).
3
 

Di mana letak Idhtirab pada hadits ini? 

                                                
1  Al-Thahhan, Op.Cit., hal. 93.  
2  Syakir, Ahmad Muhammad, Syarh Ikhtishār ‘Ulum al-Hadīts, Cet. III (Kairo: Dar al-

Turats, 1979), hal. 60. 
3  Al-Tirmizi, Op.cit., Bab Tafsir Surat al-Waqi’ah, Jilid V hal. 325. 
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Imam al-Daraquthni mengatakan: Hadits ini Mudhtarib, karena ia 
diriwayatkan hanya melalui jalur Abu Ishaq saja. Sedang jalur ini 
riwayatnya berbeda-beda satu sama lain sampai sepuluh perbedaan. 
Sebagian meriwayatkannya secara Mursal. Ada yang meriwayatkannya 
secara Maushul. Sebagian ada yang menjadikannya dalam Musnad Abu 
Bakar, ada pula yang memasukkannya dalam Musnad Sa’ad, ada lagi 
dalam Musnad ‘Aisyah dan seterusnya. Para rawinya terpercaya (tsiqat) 

dan sulit untuk memilih salah satu dari yang lainnya.”
1
 

Mudhtarib pada matan hadits: 
Dua buah hadits yang tampak bertentangan secara matan, yang satu 

diriwayatkan dalam Sunan al-Tirmizi dan satunya dalam Sunan Ibnu 
Majah dengan lafaz yang bertolak belakang. 
1. Hadits al-Tirmizi: 

سئل رسول اهلل صلى  :قالتعن فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها 
 .)إن ِف املال ْلقا سوى الزكاة( :اهلل عليه وسلم عن الزكاة فقال

“Rasulullah pernah ditanya mengenai zakat, lalu beliau 
menjawab: Dalam harta itu ada kewajiban lain selain zakat.” 

2. Hadits Ibnu Majah: 

 )ليس ِف املال حق سوى الزكاة(.
“Tidak ada dalam harta kewajiban selain zakat.”. 

Hal ini membuat al-‘Iraqi memutuskan: “Ini Idhtirab (pertentangan) 
yang sulit dikompromikan.”

2
 

al-Mushahhaf 
Ialah berubahnya satu kalimat dalam hadits tidak sesuai dengan apa 

yang diriwayatkan oleh para rawi yang terpercaya (tsiqat). 
Pembahasan mengenai hadits ini juga luas dalam kitab-kitab 

Mushtalah Hadits namun di sini tidak dibicarakan secara panjang lebar. 
Perubahan pada nama Rawi, misalnya nama “al-‘Awwam ibnu 

Murajim” berubah menjadi “al-Awwam ibnu Muzahim” padahal orang 
yang dimaksud adalah sama. Tashif (perubahan) ini pernah dilakukan 
oleh Ibnu Ma’in. 

                                                
1  Al-Thahhan, Loc.Cit. 
2  Al-Thahhan, Op.Cit., hal. 94 
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Perubahan kata pada matan hadits: 
Misalnya Hadits Zaid ibn Tsabit bahwa Rasulullah membuat kamar 

untuk dirinya di dalam Masjid, berubah menjadi “Rasulullah berbekam 
di dalam Masjid.” Karena adanya kemiripan dua kata ini dalam Bahasa 
Arab. Sepintas orang yang membaca naskah tertulis bisa keliru dan 
membacanya terbalik, dari yang sebenarnya: 

 )أن النب صلى اهلل عليه وسلم احتجر ِف السمجد(.

Berubah menjadi: (احتجم .)ِف املسجد  Perubahan ini dilakukan 

oleh Ibnu Lahi’ah. 
Bila diperhatikan rincinya pembagian ini menunjukkan ketelitian 

yang luar biasa dari Ahli-ahli Hadits sehingga bisa menyingkap sekecil-
kecilnya kesalahan atau kekeliruan, hal mana membuat kita menjadi 
yakin bahwa Hadits yang diwariskan kepada kita telah melalui proses 
seleksi yang amat ketat sehingga generasi yang datang berikutnya 
menerima hadits secara murni dan orisinil dari generasi terdahulu. 

AL-JAHĀLAT BI AL-RĀWI 

Definisi: 
Secara Bahasa, arti kata “jahala” adalah tidak mengetahui. Jadi 

makna al-Jahalah bi al-Rawi adalah tidak dikenalnya identitas Rawi. 
Sedangkan makna al-Jahalah bi al-Rawi dalam Ilmu Hadits ialah tidak 

diketahuinya identitas dan status Rawi.
1
 

Penyebabnya:2 
1. Karena banyaknya gelar-gelar yang melekat pada orang tersebut. 

Selain Namanya yang asli, ada nama panggilan (kunyah), adalagi 

gelar (laqab), ada sifat, pekerjaan atau keturunan. Dia masyhur 

dengan salah satu panggilan itu, lalu dalam Riwayat, ia disebut 

dengan nama panggilan lain -karena tujuan tertentu- maka yang 

membacanya mengira bahwa orang tersebut dua yang berbeda, 

sehingga menimbulkan al-jahalah atau ketidak-jelasan. Misalnya 

                                                
1  Abd al-Lathif, Op.Cit. hal. 48. 
2  Al-Thahhan, Op.Cit., hal. 99. 
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nama “Muhammad ibn al-Sa’ib ibn Bisyir al-Kalbi”, kadang 

dinisbatkan kepada kakeknya “Muhammad ibn Bisyir”, kadang 

disebut “Hammad ibn al-Sa’ib”, kadang dipanggil dengan gelar 

“Abu al-Nadhar”, kadang dengan panggilan “Abu Sa’id”, ada juga 

“Abu Hisyam”. Sehingga orang mengira bahwa orangnya berbeda-

beda padahal orangnya itu-itu juga dengan panggilan yang banyak. 

2. Karena langkanya hadits yang ia riwayatkan. Seperti Abu al-Usyra’ 

al-Darimi, yang meriwayatkan darinya hanya satu orang yaitu 
Hammad ibn Salamah. Langkanya hadits yang ia riwayatkan 

mengakibatkan Namanya tidak dikenal oleh umumnya ahli hadits. 

3. Karena tidak disebutkan namanya secara tegas dengan maksud 

untuk menyingkat. Jenis ini disebut “al-Mubham”. Seperti sebutan 

“Fulan”, “Syaikh”, “seorang lelaki” atau sejenisnya tanpa 

mempertegas identitasnya. Hal ini tidak diterima dalam Ilmu 

Hadits. 

Definisi al-Majhul 
Yaitu orang yang tidak diketahui sosoknya atau sifatnya. 

Penjelasan: 
Maksudnya rawi tersebut tidak dikenal kepribadiannya atau 

sosoknya, atau kalaupun diketahui orangnya tetapi tidak diketahui 
sifatnya yang terkait dengan sifat keadilan dan kedhabitannya, apakah dia 

seorang yang adil dan dhabit atau bukan. Dua hal ini yang menentukan 

diterima atau ditolaknya suatu hadits. 

Macam-macam Majhul: 
1. Majhul al-‘Ain. 

2. Majhul al-Hal. 
Definisi Majhul al-‘Ain, yaitu orang yang disebutkan namanya dalam 

Isnad, tetapi tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali hanya satu 

orang saja.
 1
 

Oleh karenanya riwayat orang tersebut tidak diterima, kecuali ada 

yang menilainya tsiqah. 

                                                
1  Ahmad, Al-Murtadho Az-Zayn, Manāhij Al-Muhaddisin Fi Taqwiyat al-Ahādīts Al-

Hasanah Wa Dha’īfah, Cet. I (Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 1994), hal. 307. 
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Definisi Majhul al-Hal, disebut juga dengan istilah al-mastur yaitu 
rawi di mana orang yang meriwayatkan darinya hanya dua orang atau 
lebih tetapi tidak ada yang menilainya tsiqah. Maka status riwayat orang 

tersebut ditolak menurut pendapat Jumhur (mayoritas) ulama.
1
 

Al-Mubham 
Al-Mubham dapat dimasukkan dalam kategori “majhul” namun 

Ulama Hadits mengkhususkannya dengan nama tersendiri, akan tetapi 
hakikatnya menyerupai Majhul. 

Definisi: 
Rawi yang tidak disebutkan namanya dengan tegas di dalam hadits. 

Status riwayatnya: 
Status riwayatnya tetap tidak diterima, sampai namanya disebutkan 

dengan terang atau namanya tersingkap melalui riwayat lain yang 
menyebutkan namanya secara tegas. 

AL-BID’AH 

Mukaddimah 
Salah satu cacat yang meruntuhkan kredibilitas rawi hingga dapat 

merusak statusnya dan hadits yang ia riwayatkan ialah masalah “bid’ah”. 
Maksud bid’ah di sini ialah faham yang dianut oleh Rawi hadits yang 
tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. 
Sebagaimana diketahui, bahwa faham dan aliran di tubuh umat Islam 
begitu banyak, khususnya sejak terbunuhnya khalifah ‘Utsman ibn 
‘Affan. Pembunuhan ‘Utsman menimbulkan kegoncangan di tubuh 
umat Islam dan turut berpengaruh pada periwayatan Hadits. Para ulama 
hadits mengencangkan ikat pinggang dan bersikap ketat dalam 
menerima hadits, melihat siapa yang menyampaikan hadits. Bila dia 
bukan ahlus-sunnah, maka ulama hadits tidak segan-segan menolaknya. 
Mereka berusaha keras mengawal hadits agar tidak tersusupi oleh pihak-
pihak yang berencana merusak ajaran Islam dengan membawa faham 
yang tidak sesuai dengan sunnah dengan mengatasnamakan hadits. 
Padahal sebelum terbunuhnya khalifah ‘Utsman, sikap Ahli Hadits agak 
lebih longgar menerima Riwayat dari rawi. 

                                                
1  Ibid. 
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Umumnya faham itu datang dari luar Islam, lalu dibawa masuk oleh 
orang-orang yang masuk Islam, atau sebagian kaum Muslimin 
terpengaruh dengan faham-faham itu. Karena hadits adalah berita yang 
bersumber dari Rasulullah Saw dan penghubung (rawi)nya dituntut 
harus berfaham sama seperti yang diajarkan oleh Rasul, tidak 
menyimpang dari ajaran yang diwariskan oleh Rasulullah, tidak jatuh 
dalam sikap berlebihan (ghuluw). Jadi apabila pembawa hadits menganut 
faham yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul saw., maka jelas sifat itu 
merupakan cacat bagi sang Rawi dan membuat riwayat yang ia 
sampaikan menjadi jatuh dan tidak diterima. Orang memiliki faham 
aneh dan janggal itu di kalangan Ahli Hadits disebut “Al-Mubtadi’” atau 

“ahlul-Ahwa’ wal-bida’”.
1
 Pada awalnya sebutan ahli bid’ah dipakai 

untuk menyebut kaum Syi’ah dan Mu’tazilah, dua ajaran yang banyak 
menyesatkan kaum Muslimin yang jatuh dalam sifat ghuluw tadi. Syi’ah 
berlebihan dalam mencintai ahlul-bait dan Mu’tazilah berlebihan dalam 
menggunakan akal (logika). 

Definisi: 
Secara bahasa (lughawi) arti “bid’ah” ialah menciptakan sesuatu yang 

baru. 
Adapun secara ishtilahi, arti bid’ah ialah mengadakan sesuatu yang 

baru dalam soal din (agama) yang telah sempurna. Atau sesuatu yang 
diada-adakan setelah Nabi Saw berupa faham dan amalan.  

Jenis-jenis Bid’ah 
Dari segi berat-ringannya, Bid’ah terbagi menjadi dua: (1).Bid’ah 

yang mengakibatkan kekafiran orang yang meyakininya, artinya 
disebabkan keyakinan bid’ah tersebut, penganut faham itu dihukum 
menjadi kafir. Misalnya meyakini hal-hal yang menimbulkan kekafiran, 
seperti mensekutukan Allah Ta’ala, meyakini makhluk sejajar dengan 
Allah. Dan yang ditolak riwayatnya adalah orang yang mengingkari hal-
hal yang disepakati dalam ajaran Islam (ma’lum min al-din bi al-dharurah), 
atau meyakini sebaliknya, meyakini hal yang tidak boleh diyakini di 
dalam Islam. (2).Bid’ah yang mengakibatkan kefasikan, bila bid’ahnya 
tidak sampai menimbulkan kekafiran pengikutnya. 

                                                
1  Abd al-Lathif, Op.Cit. hal. 49. 
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Status Riwayat Ahli Bid’ah 
Bila jenis bid’ahnya mengakibatkan kekafiran, maka Riwayat rawi 

tersebut ditolak secara total. Dalam kaitan ini, Ahmad Syakir 
mengatakan: “sekalipun bid’ahnya tidak sampai pada tingkat kekafiran, 

namun ia memperbolehkan berbohong, maka riwayatnya juga ditolak.”
1
 

Adapun bila jenis bid’ahnya menimbulkan kefasikan pengikutnya, maka 
status riwayatnya berdasarkan pendapat jumhur (mayoritas) Ulama, 
diterima dengan syarat: 

1. Perawi itu tidak termasuk orang yang menyebarkan faham 
bid’ahnya atau mengajak orang lain untuk mengikuti fahamnya itu. 

2. Perawi itu tidak meriwayatkan hadits yang isinya mengajak ke 
arah bid’ahnya. 

SŪ’U AL-HIFZH 

Definisi: 
Rawi yang buruk hafalannya (Sayyi’ al-Hifzhi) ialah rawi yang 

kelirunya dalam meriwayatkan hadits lebih banyak daripada yang 
ketepatannya.  

Jenis: 
Ada dua jenis Sayyi’u al-Hifzh menurut para Ulama Hadits yaitu: 
1. Buruknya hafalan seorang rawi sejak kecil dan terus berlanjut 

hingga dewasa dan tidak mengalami kemajuan dalam hafalan. 
2. Buruknya hafalan seorang rawi bukan dari kecil, tetapi muncul 

belakangan karena disebabkan oleh suatu hal hingga 
mengakibatkan ingatannya menjadi buruk, umpamanya karena 
faktor usia, atau mengalami kebutaan indra atau kitab-kitabnya 
yang terbakar. Jenis ini disebut al-Mukhtalath (berubah 
belakangan). 

Status Riwayat: 
Jenis yang pertama, riwayatnya tertolak sama sekali. Jenis kedua, 

yang hafalannya berubah dalam perjalanan hidupnya, maka riwayatnya 

dipilah-pilah menjadi: (1) Riwayatnya sebelum terjadi gangguan, dan 

dapat dibedakan, maka jenis ini diterima riwayatnya. (2) Hadits yang ia 

                                                
1  Syakir, Ahmad Muhammad, Op.cit., hal. 83. 
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riwayatkan setelah terjadi gangguan, maka jenis ini tertolak. (3) Hadits 

yang ia riwayatkan dan tak dapat dibedakan apakah terjadi sebelum 

perubahan ingatan atau sesudah perubahan, maka untuk jenis ini 

ditangguhkan, hingga ada indikasi yang menguatkan.
1
 

AL-I’TIBĀR, AL-MUTĀBI’ DAN AL-SYĀHID 

Ada beberapa istilah yang melekat pada Hadits, kendatipun ia tidak 

termasuk dalam pembagian Hadits atau jenis hadits. Istilah-istilah itu 

ialah Al-Mutāba’ah, al-Istisyhād dan al-I’tibār.
2
 

Hadits al-Mutābi’ – menurut definisi Abd. Wahhab Abd. Lathif - 

ialah hadits yang menyerupai hadits lain dalam redaksi (lafazh) dan 

makna dengan rawi Sahabat yang sama. Bila kemiripan itu mulai dari 

permulaan sanad, disebut “mutāba’ah tāmmah (sempurna), dan bila 

tidak dari awal sanad, disebut “mutāba’ah qāshirah (tidak sempurna)”.
3
 

Hadits al-Syāhid, ialah hadits yang menyerupai hadits lain dalam 

redaksi dan makna, tetapi rawi Sahabatnya berbeda. 

Adapun al-I’tibār ialah upaya mencari tahu hadits-hadits lain sebagai 

Mutābi atau Syāhid terhadap suatu hadits, dengan cara meneliti dan 
memeriksa Rawi yang menyerupai hadits tersebut atau matan yang 

serupa dengan matan hadits tersebut, dengan membandingkan Riwayat 

dari seorang rawi dengan rawi-rawi lainnya. Yang terakhir ini tidak 

termasuk jenis hadits.
4
 

Misalnya: 
Syafi’i meriwayatkan dari Malik dari Abdullah ibn al-Dinar dari 

Abdullah ibn ‘Umar – diriwayatkan secara marfu’- Rasulullah bersabda: 

 ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني (.
“Berpuasalah kamu karena melihatnya (bulan), berbukalah karena 

melihatnya, dan bila kamu terhalang melihatnya maka sempurnakanlah 

bilangannya tiga puluh hari.” 

                                                
1  Al-Thahhan, Op.Cit., hal.102. 
2  Abd al-Lathif, Op.Cit. hal. 30. 
3  Ibid. 
4  Ibid. 
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Sebagian kalangan mengira bahwa Syafi’i hanya sendirian 

meriwayatkan hadits ini dari Abdullah ibn ‘Umar. Padahal tidaklah 
demikian. Penjelasannya seperti berikut: 

Para Huffazh (penghafal) Hadits memeriksa berbagai sanad dan 
matan, maka terbukti bagi mereka bahwa al-Qa’nabi menyerupai 
(musyarakah) Syafi’i dari permulaan sanad hingga Abdullah ibn Umar 

dengan redaksi serupa. Kemudian juga terbukti bahwa ‘Ashim ibn 
Muhammad dari ayahnya, Muhammad ibn Ziyad menyerupai guru 

(syaikh) dari guru Syafi’i hingga ke Abdullah ibn Umar juga, namun 
sumbernya dari Abu Hurayrah, dan dengan lafaz “maka 

sempurnakanlah bilangan Sya’ban tiga puluh hari”. Dan terbukti 
Muhammad ibn Hunayn dari Abdullah ibn ‘Abbas menyerupai lafazh 
hadits riwayat Syafi’i. 

Jadi dari perbandingan itu, terbukti bahwa Syafi’i tidak sendirian 
meriwayatkan hadits tersebut, karena ada yang menyerupainya dari 

hadits lain dalam redaksi dan makna dari hadits Abdullah ibn ‘Umar dan 
dari selain Ibnu Umar. Jadi Hadits al-Qa’nabi menjadi mutābi’ terhadap 
hadits Syafi’i karena kedua Riwayat itu sumbernya dari Sahabat yang 

sama, dan merupakan “mutāba’ah sempurna”, karena keserupaan terjadi 
dari awal sanad. 

Sedang hadits ‘Ashim dan hadits Muhammad ibn Hunain masing-
masing disebut sebagai Syāhid dan mutāba’ah tidak sempurna, karena 

menyerupai Hadits Syafi’i dari sumber Sahabat lain, bukan Abdullah ibn 
Umar. Sedangkan  Riwayat Muhammad ibn Ziyad merupakan Syāhid 
dalam hal makna. Kemudain pelacakan terhadap riwayat-riwayat ini 

pada kitab-kitab al-Jāmi’, al-Masānid dan kitab-kitab hadits lainnya, yang 
mengantarkan kita pada pengetahuan ini. Maka ini dikatakan al-itibār 

karena membandingkan Riwayat Syafii dengan Riwayat lainnya. 
Kemudian perlu diketahui bahwa sebuah hadits dengan adanya 

mutābi’, syāhid akan semakin mengangkat derajatnya dengan syarat bahwa 
mutabi’ dan syahid itu tidak mengandung kelemahan yang parah, seperti 
umpamanya ditemukan pada sanadnya rāwi yang dituduh berdusta, atau 

munkar atau syāz. 
Kadang ungkapan para Ahli Haidts “si Fulan meriwayatkannya 

sendirian” mengandung makna bahwa tidak ditemukan mutābi’ dan 
syāhid atas hadits itu, sehingga membuat hadits tersebut menjadi syāz 
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(aneh/janggal) dan statusnya seperti status syaz yang telah dijelaskan 

sebelumnya.
1
  

                                                
1  Ibid. 
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Pasal 12 
Kitab-Kitab Hadits 

Pendahuluan 
‘Kitab Hadits’ terdiri dari dua kata, yaitu “Kitab” dan “Hadits”. Kitab 

artinya kumpulan tulisan yang telah tercatat dengan baik dan sistematis. 

Sedangkan Hadits adalah: Semua ucapan Nabi perbuatan, pengakuan dan 

sifat-sifatnya. Jadi “Kitab Hadits” adalah kumpulan tulisan yang 

menghimpun ucapan Nabi Saw, perbuatan dan sifat-sifatnya dalam 

sebuah rangkuman yang telah disusun menurut sistematika tertentu, 

bukan dalam bentuk lembaran-lembaran yang tercerai-berai atau yang 

biasa disebut ‘shahifah’. Shahifah-shahifah tersebut tidak dimasukkan dalam 

pembahasan kitab Hadits. Sebab penulisan Shahifah itu terjadi pada priode 

pertama yaitu fase ‘Kitabatul-Hadits’ yang diikuti oleh fase pembukuan 
(Tadwin) Hadits. Dalam literatur hadits, istilah Kitab Hadits biasa 

menggunakan sebutan Kutub al-Hadits, atau Kutub al-Sunnah, atau Diwan al-

Sunnah dan istilah lainnya dengan makna yang serupa. 

Pada pembahasan yang lalu, sudah dijelaskan bahwa proses 

pembukuan hadits menempuh perjalanan panjang sejak zaman Nabi Saw 

hingga penyusunan kitab-kitab Hadits. Pada awalnya hadits ditulis pada 

lembaran-lembaran yang terbuat dari kertas dalam bentuknya yang 

sederhana, daun korma, kulit binatang, dan tulang-belulang binatang, 

karena keterbatasan alat tulis pada zaman itu. Namun penulisan hadits 

tetap berjalan sebagaimana kita jelaskan secara panjang lebar sebelumnya. 
Kemudian muncul praktik pembukuan (tadwin/kodifikasi) Hadits 

pada periode berikutnya yang diprakarsai oleh Khalifah ‘Umar ibn 



158 

‘Abdul-‘Aziz.
1
 Di setiap kota, ditemukan Ahli Hadits yang melakukan 

pembukuan Hadits, seperti Abd Malik ibn Juraij (w. 150 H.) di Makkah, 

Ma’mar bin Rasyid (w. 153 H.) di Yaman, al-Awza’i (w. 156 H.) di 

Syam, Sa’id ibn Abi ‘Urubah (w. 151 H.), Rabi’ ibn Shubaih (w. 160 H.), 
dan Hammad ibn Salamah (w. 176 H.) di Bashrah. Muhammad ibn 

Ishaq (w. 151 H.) dan Malik ibn Anas (w. 179 H.) di Madinah. Sufyan 

al-Tsauri (w. 161 H.) di Kufah. Abdullah ibn al-Mubarak (w. 181 H.) di 

Khurasan. Husyaim ibn Basyir (w. 188 H.) di Wasith. Jarir ibn ‘Abd al-

Hamid (w. 188 H.) di Ray. Layits ibn Sa’ad (w. 175 H.) di Mesir. 
2
 

Metodologi yang dipakai oleh para pembuku (mudawwin/ 

kompilator) pada saat itu mengumpulkan hadits Nabi Saw bercampur 

dengan ucapan-ucaan para Shahabat, dan Fatwa para Tabi’in. Hadits 

Nabi belum terpisah dari Perkataan Sahabat. Namun diakui bahwa hasil 

kodifikasi yang telah dilakukan oleh para pembuku yang tersebar di 

berbagai wilayah dan kota selama periode tadwin, tidak ditemukan 

jejaknya secara fisik, kecuali kitab al-Muwatto’ karya Imam Malik dari 

Madinah. Adapun kitab-kitab lainnya, sebagian ada yang ditemukan dan 

bagian lainnya hilang, atau bagian-bagian manuskrip yang terpencar-

pencar di beberapa perpustakaan. Bahkan sebagian manuskrip Arab 
yang langka tersimpan di perpustakaan negara-negara Eropa. Penjajahan 

yang dilakukan kaum Tatar dan Kaum Salibis Eropa ke negri-negri Arab 

dan Islam lainnya salah satu penyebab hilangnya warisan intelektual 

Ulama masa lalu. Manuskrip-manuskrip langka itu, mereka curi dan 

mereka bawa ke negaranya dan mereka simpan di perpustakaannya.
3
 

Abad ketiga Masa Keemasan Hadits 

Setelah tahun 200 H., muncul metodologi baru dalam penyusunan 

Hadits, yaitu mengkhususkan hadits-hadits dalam satu karangan, tidak 

                                                
1  Al-Khatib, Muhammad ‘Ajjaj, Al-Sunnah Qabla Al-Tadwin, (Berut: Darul Fikr, 1981), 

hal. 328. 
2  Abdul-Hady, Abd al-Muhdy, al-Sunnah: Makanatuha, ‘awamilu baqa’iha, tadwinuha, 

(Kairo: Dar al-I’tisham, 1989), hal. 122.. 
3  Abu Syahbah, Muhammad, Muhammad, Fi Rihab al-Sunnah, Cet. I (Kairo, Majma’ al-

Buhuts al-Islamiyah, al-Azhar, 1995), hal. 32; Al-Shuwayyan, Ahmad Abd Rahman, 
Shaha’if al-Shahabah, Cet. I (Riyadh: t.p, 1990), hal. 238. 
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lagi bercampur dengan perkataan Sahabat dan Fatwa Tabi’in 

sebagaimana pada periode sebelumnya.
1
 

Abu Syahbah, seorang Pakar Hadits dari al-Azhar menyebut abad 

ketiga Hijrah sebagai zaman keemasan dalam sejarah Hadits. Di abad ini 

lahir Imam-imam Hadits dan para kritikus Hadits. Di abad ini pula 

muncul “Kitab Hadits Yang Enam” (al-kutub al-Sittah) yang menjadi 

pegangan ahli fiqh, para mujtahid, Ulama dan para penyusun kitab 

dalam berbagai bidang ilmu.
2
 

Para penyusun Kitab Hadits di abad ini ada yang mengumpulkan 

hadits berdasarkan metode al-Musnad,
3
 dengan menghimpun hadits-

hadits yang diriwayatkan oleh masing-masing sahabat secara berdiri 

sendiri, tanpa terikat dengan tema yang dikandung oleh tiap-tiap hadits. 

Yang jadi perhatian penyusun menurut metode al-Musnad ini ialah 

Sahabat yang meriwayatkan hadits, bukan pada tema hadits. Adapun 

urutan Sahabat dimulai dari sepuluh Sahabat yang dijanjikan masuk 

syurga (al-Mubasysyarun bi al-Jannah). Mereka adalah Abu Bakar, Umar, 

‘Utsman, ‘Ali, Thalhah ibn ‘Ubaidillah, Zubair ibn al-‘Awwam, ‘Abd. Al-

Rahman ibn ‘Auf, Sa’ad ibn Abi Waqqash, Sa’id ibn Zayd, Abu 

‘Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian diikuti sahabat-sahabat lainnya. Ada 

pula yang memakai urutan Sahabat berdasarkan huruf, dimulai dari 

Sahabat yang nama awalnya huruf “Alif”, kemudian “Ba” dan 

seterusnya. Kemudian ada juga yang menyusun kitab berdasarkan bab-

bab fiqh. 

Jadi yang kita maksudkan dengan Kitab Hadits pada pasal ini adalah 

karya yang lahir pada priode ‘Tashnif ’ (penyusunan) seperti yang 

dijelaskan pada pasal ‘Penulisan Hadits’. Priode ‘Tashnif ’ adalah priode 

puncak pembukuan Hadits. Namun pada babak awal fase ini (sekitar 

paruh kedua dari abad kedua hijrah) setidaknya ada dua jenis karya 

Hadits yang masyhur yaitu: al-Muwaththa’ dan al-Mushannaf. Pembahasan 

berikut diawali dengan menjelaskan dua jenis karangan tersebut, lalu 

dilanjutkan dengan metode lainnya. 

                                                
1  Abdul Hady, Op.Cit., hal. 124. 
2  Abu Syahbah, Op.Cit, hal. 36. 
3  Abdul-Hady, Op.Cit., hal. 124. 
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Metoda Al-Muwaththa’ 
Secara bahasa kata “muwaththa’” berarti sesuatu yang dimudahkan. 

Sedangkan menurut terminologi ilmu hadits, al-Muwaththa’ adalah 

metoda pembukuan hadits berdasarkan klasifikasi hukum Islam (Abwab 

Fiqhiyah) dan mencampurkan antara hadits-hadits marfu’ (berasal dari 

Nabi ), Mauquf (berasal dari shahabat) dan yang Maqthu’ (berasal dari 

Tabi’in). Dari kata Muwaththa’ timbul kesan bahwa motifasi pembukuan 

hadits dengan metode ini adalah untuk memudahkan orang dalam 

menemukan hadits. Tapi ada makna lain dari kata muwaththa’, yaitu 

disetujui. Imam Malik  menceritakan latar belakang mengapa ia 

menamai kitabnya muwaththa’, ia pernah memperlihatkan kitab itu 

kepada tujuh puluh Ulama Madinah. Mereka semua menyetujuinya. Dari 

situ ia menamai kitabnya muwaththa’ artinya yang disetujui (recomended). 

Banyak ulama menyusun kitab hadits dengan menggunakan metoda 

muwaththa’. Antara lain Imam Ibnu Abi Dzi’b (w 185 H), Imam Malik 

bin Anas (179 H), Imam Abu Muhammad al-Marwazi (w 293 H) dan 

lain-lain
1
. Namun tampaknya Muwaththa’ Malik adalah yang paling 

populer di antara kitab-kitab Al-Muwaththa’, maka konotasinya bila 

disebut kitab muwaththa’, selalu tertuju kepada kitab beliau (Imam 

Malik). 

Metoda Al-Mushannaf 
Meskipun secara bahasa kata mushannaf berarti sesuatu yang disusun, 

namun secara terminologis kata al-Mushannaf ini sama artinya dengan 

kata al-muwaththa, yaitu metoda pembukuan hadits berdasarkan 

klasifikasi hukum Islam (abwab fiqhiyah) dan mencampurkan antara 

hadits-hadits marfū’, mauqūf, dan maqthū’ seperti halnya muwaththa. Ulama 

yang menulis hadits dengan metoda al-Mushannaf ini juga banyak. Di 

antaranya Imam Ahmad ibn Salamah (w 167 H), Imam Waki’ ibn al-

Jarrah, (w 196 H), Imam Abdur-Razzaq al-Shan`any (w 211 H), Imam 

Abu Bakar ibnu Abi Syaibah (w 235 H) dan lain-lain
2
. 

                                                
1  Al-Thahhan, Mahmud, Ushul Al-Takhrīj Wa Dirāsat al-Asānīd, (Riyadh: Maktabah Al-

Ma’arif, 1978). hal 119. 
2  Loc.Cit, hal 118. 
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Metoda Musnad 
Di antara para penyusun kitab hadits ada yang tidak menggunakan 

metoda klasifikasi hadits berdasarkan tema, melainkan berdasarkan 
nama masing-masing shahabat Nabi –Radhiyallahu `Anhum- yang 
meriwayatkan hadits itu. Hadits-hadits tersebut disusun menurut nama 
masing-masing perawinya. Metoda ini disebut musnad. Sehingga orang 
yang tidak mengetahui nama perawi hadits yang ingin dicari akan 
kesulitan menemukannya dalam kitab Musnad. Karena sistematika kitab 
ini tidak didasarkan pada tema hadits. Seseorang mau mencari hadits 
yang berkaitan dengan shalat misalnya, ia akan kesusahan 
mendapatkannya jika ia tidak mengetahui nama rawi hadits itu. Sebab 
dalam kitab musnad tidak akan ditemukan bab shalat, bab zakat dan 
sebagainya secara berdiri sendiri. Yang ada ialah bab tentang nama-nama 
Shahabat berikut hadits-hadits yang mereka riwayatkan. Tapi jika 
diketahui nama rawinya, justru akan mudah melacaknya. Jumlah kitab 
musnad ini banyak sekali. Menurut suatu sumber lebih dari seratus buah. 
Namun hanya beberapa musnad saja yang populer, misalnya kitab al-
Musnad karya al-Humaidi (w 219 H), kitab al-Musnad karya Abu Daud al-
Thayalisi (w 204 H), kitab al-Musnad karya Imam Ahmad ibn Hanbal (w 

241 H) dan kitab al-Musnad karya Abu Ya’la al-Maushili (w 307 H)
1
. 

Metoda al-Jami' 
Kata Jami` berarti sesuatu yang menghimpunkan, menggabungkan, 

dan mencakup. Dalam literatur hadits, kitab al-Jami` adalah kitab hadits 
yang metoda penyusunannya, mencakup seluruh topik-topik keagamaan, 
seperti Iman (aqidah), hukum, adab, tafsir, manaqib, sirah dan lain-lain. 
Kitab-kitab yang menggunakan metoda al-Jami` ini jumlahnya banyak. 
Di antaranya yang sangat masyhur ialah kitab al-Jami` karya Imam al-
Bukhari (w 256 H) yang berjudul al-Jami` al-Shahih al-Musnad al-
Mukhtashar min Umūri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi, yang kemudian 
diringkas menjadi Shahih al-Bukhari. Begitu pula ahli-ahli hadits yang 
lain, seperti Imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi (w 262 H) dengan 
al-Jami` al-Shahih-nya yang dikenal dengan sebutan Shahih Muslim. 
Kedudukannya secara umum pada tingkat kedua setelah Shahih al-
Bukhari. Namun untuk wilayah Arab bagian barat atau al-Maghrib al-

                                                
1  Loc.Cit, hal 40. 
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`Araby (Maroko), Shahih Muslim lebih mereka unggulkan dari pada 
Shahih al-Bukhari, karena sistematikanya yang lebih bagus. Selain Bukhari 
dan Muslim, ada Imam lain menyusun kitab hadits dengan metoda 
jami`seperti Imam at-Tirmizy dengan al-Jami`nya, namun kitab ini lebih 
populer dengan sebutan Sunan at-Tirmizy. 

Metoda al-Mustakhraj 
Yang dimaksud dengan al-Mustakhraj ialah menulis kembali hadits-

hadits yang terdapat dalam kitab hadits tertentu, di mana si penulis kitab 
tadi mencantumkan sanad yang dia miliki sendiri, tidak mengikut sanad 
pada kitab yang pertama. Metoda ini disebut al-mustakhraj. Sebagai 
contoh, kitab al-Mustakhraj atas kitab Shahih al-Bukhari, penulisnya 
menyalin kembali hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Shahih al-
Bukhari, kemudian menyebutkan sanad dari si penyalin sendiri bukan 
sanad yang terdapat dalam kitab Shahih al-Bukhari. Penulis bertemu 
dengan Imam Bukhari dalam sanad pada tingkat gurunya atau yang di 
atasnya. Ada lebih dari sepuluh kitab al-Mustakhraj. Di antaranya al-
Mustakhraj `ala Shahih al-Bukhari yang disebut di muka tadi, karya al-
Isma`ili (371 H) dan karya Ibn Abi Dzuhl (w 378 H), al-Mustakhraj `ala 
Shahih Muslim karya al-Isfirayini (w 310 H) dan karya Abu Hamid al-
Harawi (w 355 H) dan ada pula kitab mustakhraj atas Dua Shahih al-
Bukhari dan Muslim, seperti karya Abu Nu`aim al-Ashbahani (w 430 H), 
Ibn al-Akhram (w 344 H) dan lain-lain. 

Metoda al-Mustadrak 
Metode ini adalah menambah jumlah perbendaharaan hadits yang 

tidak termuat dalam suatu kitab hadits tertentu. Namun dalam 
menambah hadits-hadits susulan itu (suplemen), si penyusun mengikuti 
persyaratan periwayatan hadits yang dipakai oleh penyusun kitab yang 
pertama. Metoda penulisan kitab ini disebut al-mustadrak. Seperti karya 
Imam al-Hakim al-Naisaburi (w 405 H ), beliau menulis kitab al-
Mustadrak `ala al-Shahihain, di mana hadits-hadits yang tidak tercantum 
di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dimuat dalam kitabnya. 
Namun beliau mengikuti kriteria-kriteria periwayatan Hadits yang 
ditentukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadits-hadits 
yang terdapat dalam kitab-kitab Al-Mustadrak tidak terdapat dalam kitab 
asalnya, berbeda dengan kitab-kitab Al-Mustakhraj, di mana hadits-hadits 
yang terdapat di sana, juga terdapat dalam kitab asalnya. 
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Metoda al-Sunan 
Kata al-sunan adalah bentuk jamak dari kata as-sunnah, yang 

pengertiannya juga sama dengan hadits. Sementara yang dimaksud di 
sini adalah metoda penyusunan kitab hadits berdasarkan klasifikasi 
Hukum Islam (abwab fiqhiyah), dan hanya mencantumkan hadits-hadits 
yang bersumber dari Nabi saja (hadits-hadits Marfū`). Kalaupun ada 
hadits-hadits yang bersumber dari Shahabat (mauqūf ) atau tabi’in 
(maqthū’), maka jumlahnya relatif sedikit. Berbeda dengan kitab-kitab 
muwaththa’ atau mushannaf yang banyak memuat hadits-hadits mauquf dan 
maqthu`, meski metoda penyusunannya sama dengan kitab-kitab sunan. 

Di antara kitab-kitab sunan yang populer adalah karya Abu Dawud 
al-Sijistani (w 275 H). Juga ada Sunan al-Nasa’i (w 303 H) yang semula 
kitabnya diberi nama al-Mujtaba. Ada lagi Sunan Ibnu Majah al-Qazwini 
(w 275 H). Selain itu ada pula Sunan karya Imam al-Bayhaqi dengan 
judul ‘as-Sunan al-Kubra’. Begitu pula Sunan Ad-Darimy dan Sunan Ad-
Daroquthny, dan sunan-sunan lainnya. Imam al-Syafi`i (w 204 H) juga 
menyusun kitab Sunan, namun tidak banyak disebut-sebut. 

Metoda al-Mu`jam 
Al-Mu`jam adalah metoda penulisan kitab hadits di mana hadits-

hadits yang terdapat di dalamnya disusun berdasarkan nama-nama para 
shahabat, guru-guru hadits, negeri-negeri atau yang lain. Lazimnya 
nama-nama itu disusun berdasarkan huruf mu’ jam (alfabet). Kitab-kitab 
hadits yang menggunakan metoda mu’jam ini banyak sekali. Di 
antaranya yang populer adalah karya Imam al-Thabrani (w. 360 H), 
beliau menulis tiga buah kitab mu`jam, yaitu al-Mu`jam al-Kabir (Mu`jam 
Besar), al-Mu`jam al-Awsath (Menengah) dan al-Mu`jam al-Shaghir (Kecil). 
Ketiga Mu`jam ini telah diterbitkan dan telah beredar di pasar. 

Metoda al-Majma` 
Metoda-metoda pembukuan hadits seperti dijelaskan di atas dipakai 

oleh para penulis hadits sejak awal priode Tashnif (abad kedua hijriah) 
sampai kira-kira awal abad kelima hijriah. Kitab-kitab hadits yang 
menggunakan metoda-metoda tersebut lazim disebut sebagai kitab-kitab 
pokok atau induk (Ummahat al-Kutub), karena penulisnya memiliki sanad 
yang bersambung kepada Nabi. Karenanya, dari segi ilmiah kitab-kitab 
itu memiliki nilai yang sangat unggul, sehingga menurut para ahli dalam 
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hal merujuk kepada suatu hadits, hanya kitab-kitab itulah yang dapat 
dipakai sebagai kitab rujukan standar. Selanjutnya, sejak sekitar akhir 
abad kelima muncul fenomena baru dalam metodologi penyusunan 
hadits, di mana para penulis hadits membuat inovasi baru dengan 
menggabungkan kitab-kitab hadits yang sudah ada. Metoda ini disebut 
al-Jama` atau Majma’. Barangkali hal itu dilakukan dalam rangka 
memudahkan orang untuk merujuk hadits, sebab hadits-hadits tersebut 
terhimpun dalam satu kitab. Sebagai contoh adalah kitab al-Jam`u baina 
al-Shahihain karya al-Humaidi (w. 488 H) di mana isinya merupakan 
gabungan antara kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Dan kitab al-
Jami` baina Ushul al-Sittah karya ibn al-Atsir (w. 606 H) yang merupakan 
gabungan antara enam kitab hadits sekaligus (Shahih Bukhari, Shahih 
Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmizy, Sunan an-Nasa’i, dan Sunan 
Ibnu Majah). 

Metoda az-Zawa’id 
Sebuah hadits terkadang ditemukan dalam sejumlah kitab hadits. 

Tetapi ada pula hadits yang hanya didapatkan dalam satu kitab hadits 

saja, sementara penulis hadits yang lain tidak memuatnya. Maka hadits-

hadits jenis kedua ini kemudian menjadi lahan penelitian ahli-ahli hadits 

yang datang belakangan. Hadits-hadits itu kemudian dihimpunnya dalam 

suatu kitab tersendiri. Metoda penulisan hadits ini disebut Az-Zawa’ id 

yang secara kebahasaan berarti ‘tambahan-tambahan’. Misalnya kitab 

Mishbah al-Zujajah fi Zawa’ id Ibni Majah karya al-Bushiri (w 840 H) yang 

berisi kumpulan hadits-hadits yang hanya dimuat oleh Imam Ibn Majah 

dalam kitab Sunan-nya dan itu tidak terdapat dalam lima kitab hadits 

lain. 

al-Kutub al-Khamsah 

Di sebagian Ulama Hadits, dikenal kumpulan kitab yang lima atau 

al-Kutub al-Khamsah, yaitu: 1. Shahih al-Bukhari 

2. Shahih Muslim 

3. Sunan Abi Daud 

4. Sunan al-Tirmizi 

5. Sunan al-Nasa’i. 
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Istilah ini muncul dalam perkataan al-Hafizh Abu Thahir al-Silafi (w 

576 H.). Ketika menyebutkan kitab-kitab Hadits induk yang lima, beliau 
memberi pernyataan: “Lima kitab itu disepakatioleh Ulama di Timur 

dan di Barat”. Kendatipun penilaian ini menurut Ahmad Syakir agak 

berlebihan, dan dibantah oleh Ibnu al-Shalah dan Ahli Hadits lainnya
1
. 

Namun bila dibandingkan dengan kitab-kitab Musnad lainnya, memang 
lima kitab tersebut tergolong tinggi kualitasnya. 

al-Kutub al-Sittah 

Abu Syahbah mengatakan bahwa al-Kutub al-Sittah adalah karya 

Imam-imam Hadits pada abad ketiga Hijrah.
2
 Popularitas al-Kutub al-

Sittah di seluruh jagad raya disebabkan karena enam kitab ini menjadi 
rujukan terbesar para Ulama, Mujtahid, Fuqaha’ dan Ahli-ahli dari 

berbagai disiplin ilmu. al-Kutub al-Sittah (Kitab Enam) terdiri dari: 
1.  Shahih al-Bukhari, 

2.  Shahih Muslim, 
3.  Sunan Abu Dawud, 
4.  Sunan at-Tirmidzi, 

5.  Sunan an-Nasa’i, 
6.  Sunan Ibnu Majah, 

al-Kutub al-Tis`ah 

Selain al-Kutub al-Sittah ada lagi kumpulan karangan yang tak kalah 

masyhur, yaitu al-Kutub at-Tis`ah (Kitab Sembilan) yang sesungguhnya 
berasal dari “Kitab yang enam” ditambah dengan tiga kitab lainnya. Jadi 
al-Kutub al-Sittah adalah perluasan dari al-Kutub al-Sittah yaitu kitab-kitab 

induk yang terdiri dari: 
1.  Shahih al-Bukhari, 

2.  Shahih Muslim, 
3.  Sunan Abu Dawud, 

4.  Sunan at-Tirmidzi, 

                                                
1  Syakir, Ahmad Muhammad, Syarh Ikhtishār ‘Ulum al-Hadīts, Cet. III (Kairo: Darut 

Turats, 1979), hal. 27. 
2  Abu Syahbah, Op.Cit, hal. 36. 



166 

5.  Sunan an-Nasa’ i, 
6.  Sunan Ibnu Majah, 
7.  Musnad Ahmad ibn Hanbal, 
8.  Muwaththo’ Malik, dan 
9.  Sunan ad-Darimi. 
Berikut ini pembahasan kitab-kitab tersebut yang diawali dengan 

pengantar mengenai biografi penyusunnya. 

Riwayat Hidup Dua Imam Hadits 

Imam al-Bukhari 
Nama lengkapnya Abu `Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn 

Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju`fi (dengan 
nisbat perwalian). Ia lahir pada tahun 194 H di Khartank, sebuah desa 
dekat Bukhara, dan wafat di desa yang sama pada tahun 256 H. Sejak 
usia belia ia telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasannya. Belum 
cukup usianya sepuluh tahun, ia telah hapal al-Qur’an dan sejumlah 
hadits. Pada usia sebelas tahun, ia telah mampu mengoreksi kekeliruan 
gurunya mengenai hadits. Ia bercerita kepada muridnya: “Ketika aku 
masih kecil, aku berguru kepada ad-Dakhily. Suatu hari, ia membacakan riwayat 
di hadapan hadirin, katanya: “Sufyan meriwayatkan dari Abuz-Zubair, dari 
Ibrahim” Lalu saya sela, ‘Abuz-Zubair tidak pernah meriwayatkan dari 
Ibrahim’. Beliaupun terkejut dan menolak koreksianku. Kukatakan padanya: 
“Silakan Tuan rujuk ke naskah aslinya, jika Tuan punya.” Kemudian ia pergi 
merujuknya dan kembali lagi, dan mengatakan: “Jadi yang benar apa, hai anak 
kecil?” Kujawab: “Ia adalah Zubair ibn `Ady meriwayatkan dari Ibrahim”. 
Iapun mengambil pena dan membetulkan tulisan kitabnya, dan mengatakan: 
“Kamu benar”. Imam Bukhari ditanya oleh seseorang, berapa usia anda 

waktu itu? Ia menjawab: “Sebelas tahun”
1
.  Masa kecilnya ia habiskan 

belajar dan menghapal hadits dari guru-gurunya di Bukhara, ia berfikir 
kritis, dan pada usia enam belas tahun ia telah hafal kitab-kitab Ibnul 
Mubarak dan Waki`. Kemudian pada usia yang sama ia mengadakan 
rihlah (pengembaraan) ke beberapa negara mulai dari Makkah, Baghdad, 
Bashrah, Kufah, Madinah, Syam, Himsh, `Asqalan, dan Mesir untuk 
belajar kepada sejumlah ulama dan muhadditsin (ahli hadits). Negeri-

                                                
1  ‘Abd al-Muttalib, Rif`at Fawzy, Kutub as-Sunnah, hal 56. 
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negeri itu kadang ia kunjungi lebih dari sekali. Di Baghdad, ia berguru 
kepada Imam Ahmad ibn Hanbal yang kemudian memintanya untuk 
tinggal di kota itu, dan melarangnya tinggal di Khurasan. Dalam 
pengembaraan itu, kerja kerasnya tertumpu pada pengumpulan hadits 
dan ilmu serta mencatat apa yang ia ketahui. Pada malam hari, ia sering 
bangun dan menyalakan lampunya untuk mencatat lintasan pikirannya, 
setelah itu ia memadamkan lampu kembali. Hal ini bisa dilakukan oleh 
Bukhari dua puluh kali dalam semalam. Gurunya, Muhammad ibn Bisyr 
al-Hafizh, berkata: “Para penghapal di dunia ini ada empat orang, yaitu: Abu 
Zur`ah di Rayy, Muslim ibn al-Hajjaj di Naisapur, Abdullah ibn Abdurahman 
al-Darimi di Samarkand dan Muhammad ibn Isma`il al-Bukhari di Bukhara”. 
Ia juga pernah berkata: “Belum pernah datang kepadaku orang sehebat al-
Bukhari.”  Imam Turmuzi berkata: “Aku belum pernah melihat seseorang 
yang lebih mengetahui tentang cacat-cacat hadits, tarikh dan sanad dari pada 
Muhammad ibn Isma`il al-Bukhari, baik di Irak maupun di Khurasan”. 

Imam al-Bukhari meninggalkan sejumlah karya, antara lain: 
1. Al-Jami` al-Shahih. 
2. Al-Adab al-Mufrad. 
3. at-Tarikh ash-Shaghir. 
4. at-Tarikh al-Awsath. 
5. at-Tarikh al-Kabir, 
6. at-Tafsir al-Kabir, 
7 al-Musnad al-Kabir, 
8. Kitab al-`Ilal, 
9. Raf `ul Yadayni fi ash-Shalah, 
10. Birru al-Walidain, 
11. Kitab al-Asyribah, 
12. Al-Qira’atu khalfa al-Imam, 
13. Kitab adh-Dhu`afa’, 
14. Asamy ash-Shahabah, 

15. Kitab al-Kuna
1
. 

Kitab Shahih al-Bukhari 
Kitab ini disusun oleh Imam al-Bukhari.

1
 Beliau pernah 

menceritakan asal motifasi penyusunan Kitab Shahihnya, ia berkata: 

                                                
1  Abu Syahbah, Op.Cit, hal. 73-74 
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“Dulu kami pernah berada di samping Ishaq ibn Rohuwiyah, ia berkata: 
“Alangkah baiknya jika engkau himpun sebuah kitab khusus untuk sunnah 
Nabi yang shahih”. Kemudian al-Bukhari berkata: “Pesan itu begitu 
membekas dalam hatiku, maka mulailah aku melangkah menyusun al-Jami` al-
Shahih”. Semangat itu semakin kuat, ketika ia bermimpi melihat Nabi. 
Katanya: “Seolah-olah aku berdiri di hadapannya. Di tanganku kupegang kipas 
untuk mengipasnya.” Mimpi itu kutanyakan kepada ahli Ta`bir, mereka 
katakan: “Anda membersihkan hadits-hadits Rasulullah dari dusta dan 
kesalahan.” Maka mimpi itu semakin mengokohkan semangat Bukhari 
untuk menyusun kitab Shahihnya yang kemudian dinamainya –sebagai 
disebutkan Ibnu Shalah dan an-Nawawi- Al-Jami al-Musnad al-shahih al-

Mukhtashar min Umur Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi
2
. Bila kita 

membaca keterangan dari Bukhari sendiri tentang pola kerjanya dalam 
menyusun kitab ini, membuat hati kita menjadi tenteram dan rasa 
percaya yang tinggi akan tingkat kesahihan hadits-hadits yang ia muat 
dalam kitab tersebut. Ia demikian selektif menyeleksi para rawy dan 
sangat ketat dalam menyelidiki kesahihan riwayat. Ia mengatakan: “Saya 
menyusun al-Jami` ini dari 600.000 hadits selama enam belas tahun.” Jadi dari 
600.000 hadits yang ia saring menghasilkan 6000 hadits (kira-kira 1 %) 
yang ia cantumkan dalam shahih-nya. Hal ini jelas menunjukkan tingkat 
seleksi yang ketat dalam menyaring hadits. Di samping ketelitian ilmiah, 
Bukhari juga menggunakan metode spiritual yang menakjubkan. Ia 
meminta petunjuk kepada Allah akan kebenaran hadits-hadits yang ia 
kumpulkan itu. Bukhari mengatakan: “Saya susun al-Jami` ini di Masjidil-
Haram. Tak satu haditspun yang saya cantumkan di dalamnya, melainkan saya 
lebih dahulu beristikharah kepada Allah dan melakukan shalat dua raka`at 
untuk mengetahui kesahihannya.” 

Sistimatika Bukhari dalam Shahihnya 
Imam Bukhary membagi Shahih-nya menjadi sejumlah kitab yang 

banyaknya 97 kitab, dan setiap kitab terdiri dari sejumlah bab yang 
jumlahnya 3450. Bab pertama ialah ‘permulaan wahyu’, karena ia 
merupakan asas dari seluruh syari`at. Kemudian diikuti oleh Kitab al-
Iman, Ilmu, Thaharah (bersuci), Shalat, Zakat, Shoum dan Haji. 

                                                                                                             
1  Syakir, Op.cit, hal. 18. 
2  Al-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, hal 7 
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Kemudian menyusul Kitab Mu`amalat, Hukum Acara, Kesaksian, 
Perdamaian, Wasiat, Wakaf, Jihad. Kemudian ada bab yang bukan fiqh 
seperti awal penciptaan, biografi para Nabi, Syurga dan Neraka, 
kelebihan (Manaqib) Quraisy, Keutamaan para Sahabat, dan seterusnya. 
Imam Bukhari, dalam shahihnya ini, mengungkap makna dan nalar yang 
terkandung dalam hadits, menggali berbagai kesimpulan hukum dari 
setiap hadits, serta menjadikan kesimpulan-kesimpulan itu sebagai judul 
bab-babnya. Oleh karena itu kadang-kadang ia banyak mengulang 
sebuah hadits di beberapa tempat dalam kitabnya yang ada relevansinya 
sesuai dengan hasil kesimpulannya terhadap hadits tersebut. Al-Bukhari 
juga terkadang membuang seorang atau lebih dari awal sanad. Cara 
periwayatan terakhir ini disebut sebagai ta`liq. Selain berisi Hadits, kitab 
Shahih juga mengandung banyak ayat-ayat al-Qur’an yang berhubungan 
dengan bab-bab yang ia sebutkan. Demikian pula fatwa-fatwa shahabat 
dan fatwa-fatwa tabi`in. Hal ini ia lakukan untuk menjelaskan fiqh 
hadits-hadits dalam suatu bab dan untuk menunjukkan dalil-dalil bab 
tersebut. Oleh karena itu terkenal di kalangan ulama, ungkapan: “fiqh al-
Bukhari fi Tarajumihi” (Nalar al-Bukhari dalam memberi judul bab-bab 
kitabnya). 

Jumlah hadits dalam Shahih al-Bukhari 
Menurut hasil perhitungan Ibnush-Shalah dan Imam Nawawi, 

jumlahnya 7275 hadits termasuk pengulangan. Jika pengulangan itu 
tidak dihitung maka jumlahnya sekitar 4000 hadits. Namun Ibn Hajar 
menghitung lagi jumlah hadits dalam Shahih Bukhari itu, dimana jumlah 
hadits Maushul tanpa pengulangan, menurut beliau, sekitar 2602 hadits. 
Khusus matan Mu`allaq yang marfu` yang tidak dimaushulkannya pada 
tempat lain di dalam shahih, sebanyak 159 hadits. Dan jumlah hadits 
dengan pengulangan sebanyak 7397 hadits. Jumlah hadits Mu`allaq 1341 
hadits. Sedangkan Mutaba`at (pendukung) jumlahnya 244 hadits. Maka 
keseluruhan riwayat dalam kitab shahih termasuk yang berulang adalah 
9082. 

Kitab yang mensyarahkan Shahih Bukhari 
Karena pentingnya kitab ini, maka perhatian Ulama banyak tertuju 

padanya, dengan mengkaji dan menjelaskan isinya atau yang disebut 
dengan Syarah. Pengarang kitab Kasyfuzh-Zhunun menyebut ada 82 kitab 
syarah Shahih Bukhari. Namun yang populer ialah: 
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1. Al-Kawakib ad-Darary fi Syarah Shahih al-Bukhari, karya 

Muhammad ibn Yusuf al-Kirmany (786 H). 
2. Fathul Bary Bi Syarah Shahih al-Bukhary, karya Ahmad Ibn `Ali 

ibn Hajar al-`Asqalany (852 H), sebagai syarah yang dinilai 
terbaik oleh ahli Hadits. Ibnu Hajar menulis secara khusus 
Mukaddimah Fathul Bary yang dia namai dengan Hadyu as-Sary 

bagaikan kunci Shahih Bukhari. Ibnu Hajar menghabiskan waktu 
untuk menyusun Fathul-Bary itu selama duapuluh lima tahun. 

Dan setelah merampungkannya, ia mengadakan acara walimah, 
dengan mengundang tokoh-tokoh umat Islam dengan biaya 500 

Dinar. `Allamah asy-Syaukani pernah diminta mengarang kitab 
syarah Shahih Bukhary, dengan jujur ia menganggap tidak perlu 
lagi karena sudah ada Fathul-Bary, katanya menirukan bunyi 

sebuah hadits: “La Hijrata ba`dal-Fath”. 
3. `Umdatul-Qary, karya Mahmud ibn Ahmad al-`Ainy (855 H). 

4. Irsyadus-Sary Ila Shahih al-Bukhary, karya Ahmad ibn 
Muhammad al-Qasthallany (922 H). 

Imam Muslim 
Beliau adalah Abul-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-

Naisaburi. Lahir di kota Naisabur pada tahun 206 H. dan wafat di kota 

yang sama pada tahun 261 H. Ia berguru kepada sejumlah Syaikh di 
antaranya: Yahya ibn Yahya, Ishaq ibn Rohuwiyah, Ahmad ibn Hanbal, 

Sa`id ibn Manshur, al-Bukhary, al-Zuhaly, dan lainnya. Dalam memburu 
hadits beliau harus mengembara ke luar negerinya (rihlah) seperti ke Hijaz, 

Iraq, Syam, Mesir, dan negeri lainnya. Kisah menarik dalam hidup Muslim 
ialah pernah diadakan suatu muzakarah (temu ilmiah) khusus untuk Imam 
Muslim. Dalam forum itu ditanyakan kepadanya sebuah hadits yang 

kebetulan tidak diketahuinya. Ia langsung pulang dan menela`ah hadits. 
Kemudian Ahmad ibn Salamah menyuguhkan satu keranjang kurma di 

sebelah Muslim. Sambil mencari hadits itu satu malam penuh, Muslim 
terus melalap buah kurma yang ada di sebelahnya hingga tak terasa kurma 

habis pada pagi hari dan hadits itupun ditemukannya. Konon, peristiwa 
ini menjadi penyebab kematiannya. Ia adalah seorang Imam agung dan 
disegani. Ia sangat antusias terhadap sunnah dan memeliharanya. Imam 

Muslim cukup lama berguru dan senantiasa menyertai al-Bukhari, dan 
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oleh karenanya ia menghindari orang-orang yang berselisih pendapat 

dengan al-Bukhari. Ia sangat hormat dan menghargai gurunya, al-Bukhari. 
Para tokoh ilmu memujinya. Abu Zur`ah dan Abu Hatim menempatkan 

Muslim di atas imam-imam yang hidup semasanya. Gurunya Muhammad 
ibn Abdul Wahab al-Farra, berkata: “Muslim adalah salah seorang ulama dan 

wadah ilmu, aku tidak mengetahuinya, kecuali bahwa ia baik”
1
. Maslamah ibn 

Qasim berkata: “Muslim adalah Tsiqat, tinggi derajatnya dan salah seorang imam. 

Al-Nawawi berkata: “Para ulama sepakat atas keagungannya, keimamannya, 
ketinggian martabat, kecerdasan dan kepeloporannya dalam dunia perhaditsan ini”. 

Karyanya cukup banyak antara lain: Al-Jami` ash-Shahih, Al-Musnad al-
Kabir `ala ar-Rijal, Kitab al-Asma’ wal-Kuna, Kitab al-`Ilal, Kitab al-Aqran, 

Awlad ash-Shahabah, Awham al-muhadditsin, dan lain-lain.
2
 

Sistimatika Muslim dalam kitab Shahihnya. 
Tak diragukan Shahih Muslim adalah satu dari dua kitab Hadits 

paling shahih setelah Alqur’an. Kitab itu sendiri menunjukkan akan 
kesungguhan Muslim yang luar biasa dalam mengumpulkan hadits, 
menyeleksinya dan merapikannya. Ia mengatakan: “Kitab ini kusaring dari 
tigaratus ribu hadits”. Waktu yang ia habiskan untuk menulis dan 
merapikan hingga ke tingkat final adalah limabelas tahun. Upaya beliau 
untuk meminta pendapat pakar tentang isi kitabnya juga ia lakukan. Ia 
mengatakan: “Kuajukan kitab ini kepada Imam Abu Zur`ah. Setiap nuktah 
yang ia isyaratkan bermasalah (ber`illat), saya buang. Dan setiap ia katakan 
shahih, saya cantumkan dalam kitab ini.” 

Jumlah hadits dalam Kitab Shahih Muslim: 
Menurut Ibnu al-Shalah yang beliau kutip dari Abu Qureisy, 

jumlahnya 4000 (empat ribu) hadits. Sedang menurut Ahmad ibn 
Salamah, Ahli Hadits yang menyalin langsung kitab Shahih Muslim, 
jumlahnya dua belas ribu Hadits. Untuk mengkompromikan dua 
pendapat ini, kata Abu Syahbah, jumlah yang disebut Ibnu Salamah 
adalah jumlah Hadits dengan menghitung hadits-hadits yang disebutkan 
secara berulang. Sedang jumlah yang disebut Ibnu al-Shalah adalah 

jumlah hadits tanpa pengulangan.
3
 

                                                
1  al-‘Asqalany, Ibn Hajar, Tahdzib al-Tahdzib, Jilid 10 hal 127. 
2  Abu Syahbah, Op.Cit, hal. 108. 
3  Loc.Cit, hal. 116.  



172 

Perbedaan antara kedua kitab shahih tersebut: 
Perbedaan metode penyusunan kedua kitab shahih tersebut adalah 

bahwa Muslim tidak bermaksud mengungkap fiqh hadits, kesimpulan 
hukum atau etika. Ia meriwayatkan setiap hadits di tempat yang paling 
sesuai serta menghimpun jalur-jalur dan sanad-sanadnya di tempat 
tersebut. Sedangkan al-Bukhari memecah suatu hadits di berbagai 
tempat dan pada setiap tempat ia sebutkan lagi sanadnya. Jadi dari sisi 
sistimatika pembahasan, Muslim lebih unggul, karena keterpaduan 
matan hadits dalam satu judul, juga simplisitas, di mana suatu hadits 
tidak disebut berulang-ulang. Adapun judul setiap bab hadits itu, 
disebutkan bahwa yang membuatnya bukanlah Imam Muslim, akan 
tetapi pensyarah Shohih-nya seperti Imam Nawawi. 

Hadits Mu`an`an yang terdapat dalam dua Kitab Shahih 
Dari segi kualitas sanad dan hadits yang dimuat dalam keduanya, 

Shahih Bukhari lebih tinggi, karena persyaratan Bukhari terhadap Rawi 
dan riwayat lebih ketat dari pada Muslim. Sehubungan dengan Hadits 
Mu`an`an (hadits yang diriwayatkan dengan menggunakan lafazh `an 
atau dari), Muslim menetapkan kriteria ‘kesezamanan’ (mu`asharah) 
antara seorang rawy dengan gurunya agar hadits mu`an`an tadi dapat 
diterima dan tidak adanya tadlis (pengaburan), sementara Bukhari tidak 
mencukupkan sampai di situ, tetapi menambah syarat lain yaitu ‘liqo’’ 
(kepastian perjumpaan antara dua orang tersebut). Jadi bila telah 
terbukti bahwa kedua rawi itu hidup sezaman, maka Imam Muslim 
menganggap hal itu sudah cukup meyakinkan terjadinya hubungan 
antara mereka (ittishal) walaupun diriwayatkan dengan lafazh `an, dengan 
syarat kedua orang itu dinilai terpercaya oleh kritikus hadits. Sementara 
Imam Bukhary, membuat persyaratan yang lebih ketat, harus terbukti 
perjumpaan mereka berdua; tidak cukup sekadar hidup sezaman. 

Derajat (Kualitas) Hadits-Hadits dalam dua kitab 
Shahih (Shahihain). 

Seluruh hadits dalam dua shahih itu adalah shahih. Penilaian yang 
demikian berkaitan dengan hadits-hadits yang diriwayatkan dengan 
sanad-sanad yang bersambung dan menggunakan bahasa periwayatan 
yang telah dikenal, yakni seperti Haddatsana, dan Akhbarana. Ijma` 
(kesepakatan Ulama) pun menunjukkan keshahihan hadits-hadits kedua 
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kitab tersebut. Oleh karena itu bila dikatakan: “Hadits ini diriwayatkan 
oleh al-Bukhari atau Muslim, maka hal ini cukup sebagai penilaian atas 
keshahihan hadits tersebut. Hadits-haditsnya tidak perlu diteliti kembali 
keshahihannya, kecuali untuk pembuktian dan kepuasan. Bila dikatakan 
muttafaq `alaihi maka artinya bahwa hadits yang bersangkutan disepakati 
keshahihannya oleh al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi Ijma` 
menunjukkan keshahihan seluruh hadits-haditsnya, sebagaimana telah 
diketahui. Disamping itu kesepakatan dua imam ini secara otomatis 
membawa kesepakatan seluruh umat. Karena seluruh ummat telah 
sepakat menerima keduanya. 

Kritik terhadap kedua kitab tersebut 
Seperti disampaikan oleh al-Daraqutni yang menganggap dho`if 

beberapa haditsnya. Beberapa dari hadits itu diriwayatkan bersama oleh 
kedua Imam. Namun ada beberapa hadits yang mereka riwayatkan 
sendiri-sendiri. Para ulama telah sejak lama mengetahui kritik tersebut, 
namun mereka tidak menanggapinya. Mereka berpendapat bahwa kritik 
tersebut tidak mengurangi nilai kitab ini sebagai hujjah. Tambahan lagi 
kritik-kritik itu sudah dijawab oleh Ibnu Hajar belakangan. Al-Hafizh 
Ibn Hajar menyatakan dalam kitab Hady al-Sari, “Jawaban terhadap 
permasalahan di atas secara garis besar adalah, tidak perlu diragukan kelebihan 
dan kepeloporan al-Bukhari, kemudian Muslim dalam mengetahui hadits yang 
shahih dan yang cacat melebihi para tokoh hadits dan ilmuan yang hidup semasa 
maupun yang hidup setelah mereka, karena para tokoh itu sepakat bahwa Ali ibn 
al-Madini adalah seorang teman sebayanya yang paling tahu tentang berbagai cacat 
hadits, dan al-Bukhari mempelajari hal itu darinya, sehingga ia berkata: “Saya 
tidak pernah merasa kecil dihadapan siapapun, kecuali dihadapan Ali ibn al-
Madini. Kendati demikian Ali al-Madini ketika mendengar pernyataan tersebut 
dari al-Bukhari, ia berkata: “Biarkanlah penyataan itu, karena ia tidak melihat 
orang yang semisal dirinya”. 

Ahmad Syakir memberi komentar seputar hadits-hadits yang 
diperdebatkan dalam dua kitab Shahih. Ia mengatakan, bahwa setelah 
diteliti secara ilmiyah bahwa semua hadits yang terkandung dalam dua 
kitab tersebut, adalah Shahih. Tak satupun dari hadits-haditsnya yang 
dapat diperdebatkan atau dituduh dhaif. Adapun yang dikritik oleh al-
Daraquthni ialah hadits-hadits tersebut tidak mencapat derajat 
kesahihan yang tertinggi sebagaimana kebiasaan metode yang digunakan 
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dua Imam itu. Adapun soal kesahihan masing-msing hadits itu, tak 

seorangpun berbeda pendapat tentang kesahihannya.
1
 Lebih lanjut 

Syakir menghimbau, agar tidak terpengaruh oleh upaya pihak tertentu 
yang memang senantiasa mengintai dan mencari-cari kelemahan hadits 

dalam dua kitab shahih itu.
2
 

Perbandingan Keutamaan Shahihain. 
Para ulama berbeda pendapat tentang kitab mana yang lebih unggul 

di antara kedua kitab shahih ini. Jumhur (mayoritas) Muhadditsin 
berpendapat bahwa Shahih al-Bukhari lebih unggul dari Shahih Muslim, 
sedangkan sejumlah ulama dari Maghrib (Maroko) dan lainnya 
berpendapat bahwa Shahih Muslim lebih utama daripada Shahih Al-
Bukhari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara dua 
kelompok itu lebih banyak mengenai sistematika daripada yang 
menyangkut kualitas hadits. Jumhur (Umumnya) Muhadditsin 
mengunggulkan Shahih Al-Bukhari, karena melihat kriteria yang sangat 

ketat yang dipakai Imam Bukhari dalam menyeleksi hadits-haditsnya.
3
 

Sanad-sanad al-Bukhari lebih dapat dipastikan ketersambungannya, dan 
kualitas perawinya lebih tinggi  daripada rawi dalam Shahih Muslim, 
sebagaimana dinyatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar. 

Al-Hafizh mengulas kelebihan Shahih al-Bukhari atas Shahih Muslim 
dalam tiga hal berikut: 

1. Sehubungan dengan hadits mu`an`an al-Bukhari mensyaratkan 
kepastian bertemunya dua orang rawi (guru dan murid) agar 
dapat dinilai bahwa sanadnya bersambung. Adapun Muslim 
menganggap cukup dengan kemungkinan dapat bertemunya 
kedua rawi tersebut dengan tidak adanya tadlis. Dengan 
demikian, maka syarat al-Bukhari lebih ketat daripada syarat 
Muslim, sehingga Shahih Al-Bukhari lebih shahih. Hal ini cukup 
menjadi faktor penentu dalam mengunggulkan al-Bukhari atas 
Muslim. 

2. Al-Bukhari memuat hadits-hadits yang diterima dari para 
perawi tsiqat yang termasuk derajat pertama dan sangat tinggi 

                                                
1  Syakir, Op.cit, hal. 29 (footnote). 
2  Ibid. 
3  Abu Syahbah, Op.Cit, hal. 122 
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tingkat hapalan dan keteguhannya. Ia juga memuat hadits dari 
para perawi pada tingkat berikutnya dengan sangat selektif. 
Sedangkan Muslim lebih banyak memuat haditsnya dari perawi 
pada tingkatan ini dibandingkan dengan al-Bukhari. 

3. Kritik terhadap hadits dan perawi al-Bukhari itu lebih sedikit 
daripada kritik terhadap hadits dan rawi dalam Shahih Muslim. 
Meskipun berbagai kritik itu telah ditanggapi oleh para ulama, 
namun aman dari kritik itu lebih utama. Oleh karena itu Shahih 
al-Bukhari lebih tingggi tingkat  eshahihannya daripada Shahih 
Muslim, karena kemungkinan untuk dikritik lebih jauh dan 
lebih sedikit jumlah kritiknya. 

Adapun pendapat orang yang mengunggulkan Shahih Muslim, 
bertolak pada metode penulisan yang dipakainya serta keistimewaan-

keistimewaan yang terdapat padanya.
1
 Sebagaimana dijelaskan oleh al-

Hafizh Ibn Hajar, Muslim menyusun kitabnya di negeri sendiri dengan 
berbagai sumbernya di masa guru-gurunya masih hidup, sehingga ia 
sangat berhati-hati dalam menyusun kata-kata dan redaksinya. Ia tidak 
membuat kesimpulan hukum untuk memberi judul bab, sebagaimana 
yang dilakukan oleh al-Bukhari, yang memotong-motong sebuah hadits 
dalam berbagai babnya. 

Kitab al-Jami` (sunan) al-Turmudzi 
Al-Turmudzi adalah salah seorang murid al-Bukhari yang istimewa. 

Para Ulama mengakui ketinggian ilmunya, kekuatan hapalannya, 
keluasan pengetahuannya, ketaatannya beragama dan wara`-nya. Rasa 
takutnya kepada Allah pada akhir hayatnya membuatnya menjadi buta, 
karena seringnya ia menangis. Kitab al-Jami` yang mashur dengan 
sebutan Sunan al-Turmudzi, adalah sumber rujukan untuk hadits hasan, 
banyak mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. Ibn al-Shalah 
berkata: “Kitab Abu Isa al-Turmudzi merupakan kitab rujukan pokok untuk 
mengetahui hadits Hasan. Dialah orang pertama yang mempopulerkan istilah 
hadits hasan dan banyak menyebut istilah itu dalam kitabnya”. Kitab ini 
memiliki keistimewaan karena mengandung banyak manfaat secara 
ilmiah. Ibn Rusyd  menguraikan satu demi satu manfaat yang 
terkandung dalam kitab tersebut. Ia mengatakan: “Pertama, Kitab al-

                                                
1  Ibid. 
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Turmudzi memuat hadits-hadits yang disusun berdasarkan bab-babnya, dan ini 
merupakan pokok ilmu tersendiri padanya. 

Kedua, memuat fiqh (nalar) hadits. 
Ketiga, memuat illat-illat hadits yang mencakup penjelasan hadits Shahih 

dan hadits Dha`if dengan berbagai tingkatannya. 
Keempat, memuat penjelasan nama-nama perawi dan gelar-gelarnya. 
Kelima, memuat al-Jarh wa al-Ta`dil. 
Keenam, memuat penjelasan tentang orang-orang yang pernah berjumpa 

dengan Nabi Muhammad dan orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengannya 
di antara para rawi yang menyandarkan haditsnya kepada Nabi. Dan 

Ketujuh memuat penjelasan jumlah sanad”. 
Ini semua merupakan ilmu-ilmu yang terkandung di dalam kitab 

Jami` at-Tirmidzi secara global, adapun bila dirinci maka akan lebih 
banyak lagi. Dengan demikian, secara umum manfaat kitab ini sangat 

banyak
1
 

Sunan Abu Dawud 
Abu Dawud adalah juga salah seorang murid al-Bukhari. Ia belajar 

darinya dan mengikuti jejaknya dalam bidang keilmuan. Ia menyerupai 
Imam Ahmad dalam hal ketaqwaan, kecerdasan dan kepribadiannya. 
Muhammad ibn Ishaq al-Shaghani, dan Ibrahim al-Harbi berkata: 
“Hadits dilunakkan kepada Abu Dawud sebagaimana halnya besi dilunakkan 
kepada Nabi Dawud”. Al-Hafidz Musa ibn Harun berkata: “Abu Dawud 
diciptakan Allah di dunia untuk hadits, di Akhirat ia diciptakan untuk surga. 
Belum kulihat seorang pun yang lebih hebat daripadanya”. Al-Hakim Abu 
Abdillah berkata: “Abu Dawud adalah Imamnya Ahli Hadits pada masanya, 
tanpa tandingan”. Kitabnya, al-Sunan, yang berisikan 4800 Hadits, disusun 
dan disarikan dari 500.000 buah hadits. Dalam penyusunan kitabnya itu 
ia memprioritaskan penghimpunan hadits-hadits hukum. Ia menjelaskan 
metodologi penyusunan kitabnya itu secara ringkas sebagai berikut: 

“Dalam kitab ini, kusebutkan hadits shahih, dan yang serupa dengannya, 
dan yang berdekatan. Jika terdapat ‘wahan’ yang parah, akan kuterangkan. Dan 
tidak kumuat dalam kitabku ini, hadits yang berasal dari orang yang matrukul 
hadits. Jika ada hadits yang munkar akan kuterangkan dengan tegas, dan tidak 
ada hadits lain yang dijumpai dalam masalah tersebut.” 

                                                
1  Al-Syuyuti, Qut al-Mughtadzi, I: 215, Muqaddimah Tuhfat al-Ahwadzi, hal 175-176 
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Ibn Shalah dan al-Nawawi serta yang lainnya berpendapat bahwa 
hadits yang dimaksud adalah hadits hasan, selama tidak ditegaskan 
keshahihannya oleh salah seorang ulama yang membedakan antara 
hadits shahih dan hadits hasan. 

Dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksud oleh Abu Dawud 
dengan kata shalih adalah maknanya yang sangat umum dan meliputi 
hadits shahih, hadits hasan, dan meliputi pula hadits-hadits yang dapat 
diambil pelajarannya dan yang masih bisa diperkuat, karena tingkat 
kedha’ifannya sedikit. Jenis hadits terakhir ini dapat diamalkan menurut 
kebanyakan ulama, seperti Abu Dawud, Ahmad dan al-Nasai. Mereka 
berpendapat bahwa hadits yang demikian itu lebih kuat daripada 

pendapat ulama
1
 

Kitab al-Mujtaba karya al-Nasa’i (Sunan al-Nasa’i) 
Al-Nasa’i dikenal sangat teliti terhadap hadits dan para rawi. 

Kriterianya dalam menilai tsiqahnya seorang rawi, sangat ketat. Ia 
menyusun kitab yang sangat besar dan sangat lengkap serta dikenal 
dengan Sunan al-Kubra. Dan kitab yang bernama al-Mujtaba -yang lebih 
dikenal dengan Sunan Al-Nasa’ i- merupakan hasil seleksi dari Sunan 
Kubra itu. Ada yang mengatakan bahwa nama kitabnya adalah al-Mujtana. 
Kitab al-Mujtaba disusun dengan metodologi yang sangat unik dengan 
memadukan antara fiqh dan kajian sanad. Hadits-haditsnya disusun 
berdasarkan bab-bab fiqh, dan untuk tiap bab diberinya judul yang 
kadangkadang mencapai tingkat keunikan yang tinggi. Ia mengumpulkan 
sanad-sanad suatu hadits di satu tempat. Dengan demikian ia 
menempuh jejak muhadditsin yang rumit dan agung itu. 

Kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal 
Al-Syafi’i berkata: “Ketika Aku meninggalkan kota Baghdad, tak 

seorangpun kutinggalkan yang melebihi kehebatan ilmunya daripada Ahmad Ibn 

Hanbal”. Ibrahim al-Harbi berkata, “Saya melihat Ahmad seakan-akan 

Allah telah menghimpunkan pada dirinya ilmu orang-orang dahulu dan orang-

orang yang kemudian”. Abu Zur`ah berkata kepada Abdullah ibn Ahmad, 

“ Orangtuamu hapal sejuta hadits”. Imam Ahmad sangat besar cintanya 

terhadap sunnah dan sangat menghormati ulama salaf. Ketegarannya 

                                                
1  ̀ Itr, Muhammad Nuruddin, `Ulum al-Hadits, hal 33—34. 
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menghadapi Mu`tazilah sehubungan dengan pendapat mereka yang 

menyatakan bahwa al-Qur’an itu makhluq, menimbulkan dampak positif 

bagi keselamatan metode pikir Islami. Sehubungan dengan itu kiranya 

cukup bagi kita sebagai fakta pernyataan Ali Ibn al-Madiny berikut. Ia 

berkata, “Allah memperkuat agama ini dengan Abu Bakar al-Shiddiq pada saat 

merajalelanya kemurtadan dan dengan Ahmad ibn Hanbal pada saat 

memuncaknya bencana
1
”. 

Imam Ahmad menyusun kitab ini supaya dapat menjadi rujukan 

dan pegangan bagi kaum muslimin. Kitab ini disusun berdasarkan 

nama-nama shahabat yang meriwayatkan hadits yang bersangkutan, 

seperti layaknya sistematika penyusunan kitab musnad. Oleh karena itu 

kitab ini menjadi sangat lengkap dan besar sekali. Jumlah haditsnya 

kurang lebih 30.000 buah yang terdiri atas hadits shahih, hasan dan 

dha`if. Sebagian di antaranya sangat dha’ if sehingga sebagian muhadditsin 

menghukumi beberapa haditsnya sebagai hadits maudhu’. Akan tetapi al-

Hafidz Ibn Hajar telah menyusun sebuah kitab dengan nama al-Qaul al-

Musaddad fi al-Dzabbi ‘an al-Musnad. Kitab ini berisikan pembuktian tidak 

tergolongnya hadits-hadits yang kami singgung itu sebagai hadits palsu. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa umumnya  hadits-hadits 

tersebut baik, dan tidak ada satu hadits pun dapat dipastikan sebagai 

hadits maudhu’, bahkan tidak ada yang menilai salah satu haditsnya 

maudhu`, kecuali beberapa orang saja, meski di sana masih terbuka 

kemungkinan untuk membantahnya. 

Kitab Sunan Ibn Majah 
Abu Ya`la al-Khalili al-Hafizh berkata, “Ibn Majah adalah seorang yang 

tsiqah, hebat, disepakati, dapat dijadikan hujjah, luas pengetahuannya dan kuat 

hapalannya”. Ibn Majah berkata, “Aku menyodorkan kitab sunan ini kepada 

Abu Zur’ah. Setelah ia memperhatikannya, ia berkata, “Saya kira seandainya 

kitab ini sampai di tangan umat maka seluruh kitab jami’ atau sebagian besar 

darinya akan diterlantarkan.” 
2
 

                                                
1  Al-Zahabi, Muhammad ibn Ahmad, Tadzkirat al-huffadz, (India: Da’irat al-Ma’arif al-

‘Utsmaniyah, 1374 H.), hal. 431-433. 
2  Al-Kattani, Muhammad bin Ja’far, Al-Risalah al-Mustathrafah libayan masyhur kutub al-

sunnah al-Musyarrafah Cet IV (Beirut: Dar Al-Basya’ir Al-Islamiyah, 1406 H), hal. 10. 
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Kitab ini diakui sebagai kitab sunan yang keempat dan merupakan 
pelengkap al-Kutub al-Sittah yang merupakan sumber pokok bagi sunnah 
nabawiyah. Ulama mutaqaddimin menghitung kitab-kitab sumber itu ada 
lima dengan tidak memasukkan kitab Ibn Majah ini. Kemudian 
sebagianmereka menempatkan al-Muwaththa di tempat keenam. Namun 
setelah beberapa orang hafidz mengetahui bahwa kitab Ibn Majah itu 
merupakan kitab yang sangat berfaidah dan besar manfaatnya di bidang 
fiqh, serta banyak zawaid (hadits yang tidak terdapat dalam kitab lain) 
padanya, maka mereka memasukannya ke dalam jajaran kitab sumber 
pokok dan menempatkannya pada tempat terakhir. Hal yang terakhir ini 
disebabkan ia sering menyendiri dengan hadits-hadits yang diriwayatkan 
dari rawi yang dituduh dusta dan mencuri hadits dan yang dihukumi 
sebagai hadits bathil, gugur atau munkar. 

Dari semua keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa pemberian 
predikat shahih kepada salah satu sunan yang empat atau kepada 
keempat sunan tersebut beserta shahihaini adalah suatu sikap yang 
timbul akibat sikap kekurang hati-hatian, sebab hadits-hadits dalam 
kitab sunan yang empat itu tidak semuanya shahih. Meskipun demikian 
kebanyakan hadits-haditsnya adalah shahih, dan barangkali hal itulah 
yang menyebabkan pemberian predikat shahih secara universal. 

Kitab al-Muwaththa’ Malik. 
Kitab ini disusun oleh imam Malik ibn Anas, seorang faqih, mujtahid, 

pakar hadits nabawi, salah seorang pemuka imam umat Islam dan salah 
seorang fuqaha Madinah yang telah dijanjikan oleh Nabi Imam Malik 
menyusun kitab ini atas petunjuk Khalifah Abu Ja’far al-Mansur untuk 
mengadakan pembukuan hadits. Beliau dalam beberapa tahun 
mengoreksinya dan memilih hal-hal yang paling besar kemaslahatannya 
bagi umat Islam dan paling sesuai dengan agama, sehingga kitab itu 
menjadi kitab yang paling shahih pada masanya. Sebagian ulama 
berpendapat bahwa kitab al-Muwaththa’ adalah kitab tentang hadits 
shahih yang pertama kali disusun, karena kehati-hatian Imam Malik 
dalam memilih hadits-haditsnya. Pendapat ini pendapat sanggahan 
karena imam Malik tidak mengkhususkan kitabnya itu untuk memuat 
hadits-hadits yang shahih saja, melainkan ia juga memasukkan hadits 
mursal, hadits munqhathi’, bahkan juga balaghat yakni hadits yang 
dinyatakan olehnya. 
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Kitab Shahih lainnya 

Yang menggunakan istilah “Shahih” pada kitabnya, tidak hanya 
Imam al-Bukhari dan Muslim saja. Namun ada lagi kitab “Shahih” karya 
Imam-imam hadits yang lain, yang terkenal adalah kitab “Shahih Ibnu 
Khuzaimah” dan “Shahih Ibnu Hibban”. 

Kitab Shahih Ibnu Khuzaimah 
Kitab ini disusun oleh seorang imam dan muhaddits besar Abu 

Abdillah Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah (w. 311 H). 
Ia dikenal sangat teliti, sehingga dalam men-shahih-kan hadits ia 
menggunakan ungkapan yang paling ringan dalam sanad, sehingga ia 
berkata: ‘In Shahha al-Khabar” atau “In tsabata Kadza”. 

Kitab Shahih Ibnu Hibban 
Kitab ini disusun oleh seorang Imam dan Muhaddits, al-Hafizh Abu 

Hatim Muhamad ibn Hibban al-Busti (w. 354 H), seorang murid Ibn 
Khuzaimah. Ia memberi nama kitabnya dengan nama al-Taqasim wa 
alanwa, kitab ini disusun dengan sistematika tersendiri, tidak berdasarkan 
bab, juga tidak berdasarkan musnad, dan sulit ditungkapkan. Pada 
pendahuluannya dijelaskan bahwa ia  menggunakan sistematika ini agar 
umat dalam mengkajinya berpegang kepada hafalannya, dan tidak 
berpegang kepada sistematika yang telah dikenal. Kitab ini telah disusun 
kembali berdasarkan urutan bab oleh al-Amir ‘Alauddin Abu Hasan Ali 
ibn Balaban al-Farisi al-Hanafi (w. 739 H), dan diberi nama al-Ihsan fi 
Taqrib ibn Hibban. Kedua kitab Shahih Ibn Khuzaimah dan Shahih Ibn 
Hibban ini berisikan hadits-hadits yang shahih menurut syarat para 
penyusunnya, hanya saja para ulama tidak sepakat kepada mereka, 
bahkan banyak kritik terhadap hadits-haditsnya karena mereka dikenal 
lebih menggampangkan daripada Ibn Khuzaimah, sebagaimana telah 
dijelaskan di depan bahwa ia menilai adil terhadap beberapa orang rawi 
yang majhul (tak dikenal). 

Hadits-hadits yang terdapat dalam kitab, yang bukan 
kitab hadits 

Pada dasarnya, hadits harus diambil dari Kitab-kitab Hadits yang 
telah disebutkan secara panjang lebar di atas. Jadi kalau kita temukan 
suatu hadits dalam kitab yang bukan Kitab Hadits, maka hadits itu, 
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harus kita cari dahulu di dalam Kitab hadits. Jika ternyata Hadits itu kita 
dapatkan di dalam Kitab-kitab Hadits yang terkenal, maka kita harus 
menyelidiki derajat hadits tersebut, apakah ia Shahih atau Dha`if. Dengan 
demikian barulah diyakini akan keberadaan Hadits tersebut. Dan jangan 
sekali-kali pasrah begitu saja terhadap Hadits yang dijumpai di dalam 
Kitab yang bukan Kitab Hadits. Apalagi si pengarang sama sekali tidak 
mencantumkan sumber Hadits tersebut. Sebab, jika ternyata hadits itu 
adalah hadits palsu (Maudhu`), maka kita ikut terlibat meriwayatkan 
hadits palsu. Tindakan ini telah diancam oleh Rasul dengan neraka. 

Contoh: 
Seperti Hadits-hadits yang termuat di dalam Kitab-kitab 

Tashawwuf, semisal Kitab Ihya’ `Ulumiddin, Durratun Nashihin, dan 
lainnya masih banyak. Hadits-hadits yang tercantum di sana, tidak boleh 
langsung diterima begitu saja, tanpa merujuknya ke Kitab-kitab Hadits 
yang terkenal. Sebab Kitab Ihya’ sendiri bukan Kitab Hadits. Kemudian 
di dalam kitab Ihya’ bercampur baur antara hadits shahih, hadits dha`if 
dan hadits palsu. Apalagi kitab “Durratun Nashihin” yang berisikan 
banyak hadits-hadits palsu. Jika kita berpegang begitu saja kepada 
Hadits-hadits yang terdapat di sana, berkemungkinan kita akan jatuh 
pada kesalahan menyebarkan hadits palsu.  
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KESIMPULAN DAN PENUTUP 

Penutup merupakan intisari pembahasan sebuah karya, sekaligus 
memuat kesimpulan yang dapat ditarik dari sebuah pembahasan 
panjang. Dari pembahasan buku ini dapat disimpulkan: 

Hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam merupakan kumpulan ucapan 
Nabi Saw., perbuatan, persetujuan dan sifat Nabi Saw. yang direkam 
oleh Sahabat baik melalui hafalan dan catatan mereka, diwariskan dari 
generasi ke generasi hingga akhir zaman. 

Kedudukan Hadits dalam kehidupan Muslim sangat penting. Hadits 
merupakan sumber utama di samping al-Qur’an. Kedua-duanya adalah 
wahyu dari Allah Ta’ala. Bedanya ialah al-Qur’an, lafaz dan maknanya 
sama-sama dari Allah Ta’ala. Sedangkan Hadits, maknanya dari Allah, 
sedang lafaznya dari Nabi Muhammad Saw. Hadits Nabi tidak pernah 
keliru dalam masalah apa saja. Allah menjaganya dari segala macam 
bentuk kekeliruan. 

Upaya Ulama untuk melestarikan Hadits Nabi demikian hebat dan 
berlangsung sepanjang zaman sejak zaman Nabi saw hingga akhir 
zaman. Para Ulama hadits terdorong untuk menumpahkan perhatian 
kepada Hadits, karena sebuah hadits yang menyebutkan Sabda Rasul 
Saw: “Allah Ta’ala membuat bercahaya wajah (al-Nadharah) orang yang 
mendengar dariku satu hadits, kemudian menghafalnya, memahaminya, dan 
menyampaikannya kepada orang lain seperti apa yang dia dengar.” 

Upaya Ulama Hadits untuk menjaga hadits dari berbagai upaya 
pemalsuan dan pencemaran hadits telah dilakukan oleh para Ulama 
sejak awal. Sikap tersebut didorong oleh peringatan keras Nabi terhadap 
menyampaikan suatu berita yang tidak benar dari Nabi. Mereka diancam 
dengan menyiapkan tempat duduknya di Neraka kelak. 
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Upaya itu meliputi penelitian sanad dan matan hadits, siapa yang 

menjadi sumber (rawi) hadits dari satu orang ke orang berikutnya. 
Dari sisi sejarah, Hadits telah ditulis sejak zaman Nabi masih hidup. 

Itu terbukti dari lembaran-lembaran yang berisi tulisan hadits yang 
beredar sejak zaman Nabi Saw. Berita tentang lembaran (shahifah) itu 
didapatkan di berbagai literatur hadits. Beberapa sarjana di abad kedua 

puluh melakukan penelitian tentang sejarah penulisan hadits di zaman 
Nabi. Mereka adalah Imtiyaz Ahmad di Universitas Edinburgh, 

Muhammad M. al-A’zhami di Cambridge, Inggris, Muhammad 
Hamidullah di Sorbonne, Paris, dan Rifat Fauzi di Universitas Kairo. 

Kesimpulan penelitian mereka bahwa hadits sudah ditulis di zaman 
Nabi Saw oleh para sahabat. Jadi pemeliharaan hadits berjalan 
berdampingan antara pencatatan dan hafalan. Yang satu memperkuat 

yang lain. 
Upaya memurnikan ajaran Islam tampak melalui pembagian hadits 

menjadi Hadits Shahih, Hasan dan Dha’if. Para fuqaha sepakat bahwa 
hadits yang dapat digunakan sebagai dalil hukum (syar’i) hanya hadits 
Shahih dan Hasan. Sedang hadits Dha’if disepakati tidak dapat menjadi 

landasan hukum syari’at. Karena hadits dha’if pada hakikatnya tidak 
dapat dipastikan bersumber dari Rasul alias diragukan. Sedangkan 

landasan hukum di dalam Islam hanya dua: al-Qur’an dan Hadits. Suatu 
berita yang diragukan dari Rasul sudah tentu tidak dapat dijadikan 

landasan. Adapun hadits hasan hakikatnya termasuk hadits yang diterima 
(maqbul) sebagaimana halnya hadits shahih, hanya kedudukannya 
setingkat di bawah Shahih. Keberadaannya di bawah shahih tidak 

mengganggu statusnya sebagai sumber hukum. Jadi hukum Islam tidak 
boleh dibangun di atas hadits lemah. 

Secara umum kedha`ifan suatu hadits disebabkan oleh dua hal, yaitu 
(1) Sanadnya terputus dan (2) tercelanya salah seorang atau lebih rawi 

hadits tersebut. Sanad yang terputus dapat terjadi di pangkal sanad, 
tengah dan ujung sanad. Dalam pasal ini dibahas jenis-jenis hadits dha’if 
karena terputusnya sanad, seperti hadits Mu’allaq, Mu’dhal, Mursal, 

Mursal Shahaby, Munqthi’, Mudallas, Mu’an’an dan Muannan. Semuanya 
mempunyai istilah dan terminologi sendiri. 

Sebab kedua yang mengakibatkan kedha`ifan Hadits ialah karena 
tercelanya salah seorang rawi hadits, apalagi kalau yang tercela itu lebih 
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dari satu orang. Ketercelaan (al-Tha’an atau al-jarah) rawi mencakup dua 

bagian besar, yaitu: tercela dalam daya ingat rawi (al-dhabth) dan cacat 
dalam soal kredibilitas atau kejujuran (al-‘adalah). Yang terakhir ini jauh 

lebih berbahaya dari yang pertama. Semua itu dilakukan oleh para 
Ulama Hadits dengan cermat dan teliti. Kritikus-kritikus Hadits 
menerapkan sikap obyektif dalam menilai kesahihan Hadits, tanpa 

pandang bulu siapa rawinya, kecuali sahabat Nabi. Sikap kritis ini 
membuat kaum Muslimin yakin bahwa hadits adalah warisan Nabi yang 

terpelihara dari tangan-tangan perusak. 
Kitab-kitab Hadits adalah buah kerja keras Ulama untuk 

mengabadikan hadits agar dapat dibaca dan dipelajari oleh generasi 
sesudah mereka hingga akhir zaman. Mereka (al-muhadditsun) 
meninggalkan warisan yang tak ternilai untuk generasi berikutnya. 

Kitab-kitab itu terpelihara hingga sekarang. Kitab-kitab hadits beraneka 
ragam model dan metodenya. Pada awalnya, hadits tercampur dengan 

perkataan Sahabat dan Fatwa tabi’in. Itu terlihat dalam kitab al-Muwatta’ 
Imam Malik. Setelah 200 tahun berlalu dari hijrah Rasul, muncul 
metode baru, memisahkan antara hadits Nabi dengan selain hadits. 

Bahkan lebih maju lagi, ahli hadits di zaman itu, sudah memilah-milah 
antar hadits Shahih dari yang dha’if (lemah). Di abad ketiga hijrah itu 

bermunculan model kitab hadits dan metode-metode baru sebagai 
wujud dari inovasi dan kemajuan Ulama dalam penyusunan kitab. Ada 

yang menjadikan Sahabat rawi hadits pertama sebagai standar 
penyusunan (al-Masanid). Ada pula yang berdasarkan isi atau kandungan 
hadits menurut sistimatika bab fiqh. Semuanya bertujuan untuk menjaga 

hadits dari kepunahan dan kehilangan.  
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