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Pengantar Edisi II 

 
 
 

Sunnah merupakan sumber Islam kedua setelah Al-Qur’an, bila suatu 

persoalan terjadi maka seorang Ahli Ijtihad harus merujuk kepada Sunnah 

sebagaimana ia merujuk kepada Al-Qur’an. Karena keduanya menempati 

kedudukan seimbang dalam sumber hukum Islam. Jika ia menemukan 

jawaban atas persoalan tersebut dalam salah satu kedua sumber itu, atau 

bahkan pada kedua-duanya, maka ia harus memutuskan sesuai dengan 

ketentuan dua sumber tersebut. 

Untuk masalah-masalah yang bernuansa hukum, keterangan Sunnah 

jauh lebih lengkap dari keterangan-keterangan Al-Qur’an. Ini disebabkan 

karena Rasulullah  ditugaskan untuk memberi penjelasan atas Al-Qur’an. 

Jadi fungsi Hadits adalah sebagai keterangan tambahan dan penjelasan dari 

ayat-ayat Al-Qur’an atau juga sebagai penetapan hukum baru yang sama 

sekali tidak ada keterangannya di dalam Al-Qur’an. 

Kedudukan Sunnah yang demikian penting itu, membuat pihak-pihak 

yang tidak suka pada Islam senantiasa mengintai dan mencari celah untuk 

melemahkan kedudukan Sunnah. Hal yang mereka lakukan biasanya adalah 

melakukan peraguan terhadap Sunnah (Hadits) dengan membenturkannya 

dengan realita, logika dan situasi kontemporer. 

Hadits-hadits yang tercantum di dalam Ensiklopedi Sunnah -seperti 

Shahih al-Bukhori, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmizy, 

Sunan an-Nasa’i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwaththa’ Malik, dan 

literatur-literatur Hadits lainnya mereka pertanyakan kebenarannya dengan 

cara membenturkannya dengan logika mereka. Bila sesuai dengan logika 

mereka, mereka terima, dan bila tidak, mereka tolak mentah-mentah. Jadi akal 

mereka jadikan sebagai alat untuk mengukur kebenaran suatu Hadits Nabi. 

Ada kelompok lain yang mengatakan bahwa jika suatu Hadits 

bertentangan dengan Al-Qur’an maka hadits itu ditolak sekalipun hadits 

tersebut didapati di dalam Kitab-kitab Hadits yang populer seperti Shahih al-

Bukhari dan Muslim. Beginilah cara musuh-musuh Islam membuat keraguan 

terhadap Sunnah (Hadits) Rasul . 
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Mereka katakan ada hadits-hadits yang bertentangan dengan al-Qur’an. 

Sungguh aneh dan ajaib, bagaimana mungkin Hadits yang asal-usulnya 

merupakan wahyu dari Allah dituturkan oleh Nabi x dapat ber-tentangan 

dengan Al-Qur’an yang juga merupakan wahyu?!. Bagaimana mungkin terjadi 

pertentangan antara dua informasi yang berasal dari satu sumber yang mutlak 

kebenarannya, yakni wahyu. Bukankah Hadits itu bersumber dari Rasul yang 

oleh Allah  ditegaskan di dalam kitab suci-Nya sebagai wahyu?! 

Firman-Nya: 

 ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  

Artinya: “dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya. 

Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (QS. An 

Najm: 3-4). 

 
Persoalan yang sebenarnya pada mereka yang meragukan Hadits itu 

ada dua hal: Pertama, keterbatasan ilmu mereka tentang maksud hadits-

hadits yang mereka tuduh bertentangan dengan Al-Qur’an itu. Hal ini 

dikarenakan mereka tidak membaca penjelasan yang telah disampaikan oleh 

para Syurrah (Pemberi komentar) Hadits Nabi di dalam kitab-kitab Syarah 

Hadits atau kemungkinan kedua karena sindrom Anti Hadits. Ada penyakit 

yang tersimpan di dalam hati mereka, lalu memanfaatkan hadits-hadits itu 

untuk menggoyahkan keyakinan umat Islam kepada Sunnah secara umum. 

Caranya dengan mempolitisir hadits-hadits tertentu yang menurut mereka 

janggal dan bertentangan dengan Al-Qur’an. Mereka inilah kelompok pengikut 

hawa nafsu, atau dalam istilah Ahli Hadits dikenal dengan sebutan “Ahlul 

Bid’ah”. 

Adapun orang-orang beriman tidak pernah menjadikan ‘logika’ untuk 

mengukur kebenaran Hadits Nabi, karena orang-orang Mukmin sadar bahwa 

akal mempunyai keterbatasan dalam menilai dan memandang sesuatu. 

Sementara Hadits adalah wahyu dari Allah  yang dibahasakan oleh Nabi x. 

Wahyu bersifat mutlak dan pasti, sedangkan akal manusia bersifat relatif, 

bagaimana mungkin sesuatu yang relatif menghukum yang mutlak? 
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Orang-orang Mukmin khususnya kalangan terdidik dari mereka 

mengetahui bahwa penilaian kesahihan suatu Hadits memiliki metodologi dan 

format sendiri yang sudah baku. Pekerjaan itu sudah diselesaikan oleh para 

Ulama Hadits dari sejak dulu. Dan inilah salah satu keistimewaan Agama yang 

Agung ini (Islam), di mana Allah  menjaga sumber-sumber agamanya dari 

kekeliruan atau diselewengkan.  

Orang Mukmin yakin dengan sesungguhnya akan kebenaran semua 

Hadits yang bersumber dari Rasulullah x asalkan Hadits-hadits tersebut telah 

disahkan oleh Para Ahli Hadits yang membidangi masalah ini sejak berabad-

abad lamanya (sejak zaman Tabi’in). 

Orang-orang beriman mematuhi Allah  dan Rasul-Nya melalui Firman-

Nya di dalam Kitab suci-Nya dan Hadits-hadits Nabi-Nya di dalam Kitab-kitab 

Hadits yang telah dikumpulkan oleh Para Ulama sejak abad kedua Hijrah. 

Berpedoman kepada ayat Al-Qur’an: 

  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ

   ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈڎ  ڎ  ڌ
“Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul (Muhammad), maka mereka 

itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) 

para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-

orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.” (Qs. An-Nisa’ (4): 69) 

Orang-orang beriman sangat berhati-hati agar tidak jatuh dalam 

pelanggaran terhadap perintah Rasul x yang akan menimbulkan malapetaka 

dalam hidup manusia di dunia dan akhirat. Salah satu pelanggaran itu, bahkan 

termasuk pelanggaran terbesar adalah menolak sesuatu yang benar dari 

Rasulullah x atau meragukan kebenaran yang datang darinya.  

Firman Allah : 
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  ڎ  ڌ  ڌڍ  ڍ                ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  چ  چ

  گ   ک  ک  ک    ک  ڑ  ڑژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ

   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  گ  گ  گ
"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul (Muhammad) di antara kamu 

seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain). Sungguh, Allah 

mengetahui orang-orang yang keluar (secara) sembunyi-sembunyi di antara 

kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang 

yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa 

azab yang pedih.” (Qs. Al-Furqan (24): 63) 

Buku yang ada di tangan pembaca ini mengupas tentang Sunnah dalam 

konteks Indonesia. Indonesia memang negeri Muslim terbesar di dunia. Tapi 

tingkat pemahaman umatnya berbeda-beda; dari orang yang sangat paham 

tentang Agama, hingga orang yang sangat awam tentang Islam, sayangnya 

yang terakhir ini yang dominan. Di tengah-tengah mereka ada juga pihak-pihak 

yang terpengaruh oleh pola pikir orientalis tentang Sunnah. Mereka mengkopi-

paste pemikiran orientalis Barat, tanpa menggunakan nalar dan daya kritisnya 

terhadap tuduhan-tuduhan orientalis itu. Apa saja yang disampaikan oleh para 

orientalis dan sarjana Barat itu, mereka telan bulat-bulat dan menganggapnya 

sebagai kebenaran yang tak perlu didiskusikan lagi (taken for granted). 

Sebaliknya yang datang dari wahyu justru mereka kritik dan pertanyakan. 

Aneh bukan?! 

Pada tanggal 27 Maret 2014 lalu, di Aula Apung Perpustakaan UI Depok, 

saya diundang sebagai pembicara dalam acara Bedah Buku “Kritik Atas Buku 

Harun Nasution” oleh Dr. Rasyidi. Buku ini merupakan bantahan terhadap 

buku Dr. Harun Nasution dengan judul “Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya”. 

Buku tersebut dicetak ulang oleh murid-murid Rasyidi yang ada di UI. Buku 

Rasyidi itu memang seharusnya disebarluaskan di kalangan umat, khususnya 

mahasiswa dan kaum terpelajar yang mengkaji Islam di Perguruan Tinggi 

seperti UIN, IAIN, STAIN, untuk pengimbang buku Harun Nasution, guna 

meluruskan berbagai penyimpangan pemikiran yang ditemukan dalam buku 
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Harun itu. Sebab bila buku Harun tersebut dibaca tanpa pembanding, besar 

kemungkinan pembaca akan jatuh dalam kesalahan besar dalam memahami 

Islam dan ajarannya. 

Dari salah seorang pembicara dalam bedah buku itu saya mendengar 

bahwa dulu ketika hangat-hangatnya perdebatan dua tokoh itu (Rasyidi dan 

Harun), sampai-sampai kedua tokoh itu bila berada dalam suatu acara, 

masing-masing mengambil tempat berjauhan. Dalam sebuah resepsi yang 

juga dihadiri oleh Harun, lalu Rasyidi masuk dan melihat ada Harun di acara 

tersebut, Pak Rasyidi mengambil tempat lain berjauhan dari tempat duduknya 

Harun. Jadi sikap berseberangan antara kedua tokoh itu tidak hanya dalam 

pemikiran, tetapi juga tampak dalam sikap keseharian. 

Buku saya ini pun termasuk jenis buku yang paralel dengan buku 

Rasyidi, namun lebih memfokuskan kepada kekeliruan dan distorsi Harun 

Nasution di bidang Hadits Nabi dalam bukunya “Islam Ditinjau Dari Berbagai 

Aspeknya” itu. 

Buku ini sudah beberapa kali dicetak ulang, namun permintaan 

masyarakat Muslim mengharuskan saya untuk menerbitkan kembali buku ini. 

Terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang ikut 

membantu saya dalam penulisan buku ini, di antaranya Sdr Nurkholis Ridwan, 

mantan mahasiswa saya di LIPIA Jakarta. 

Harapan saya kiranya buku ini dapat menjadi pemberat catatan amal 

saleh saya di Hari Kiamat kelak. Suatu Hari yang tidak lagi bermanfaat 

keberadaan Harta dan anak. Semuanya kembali kepada Rabbnya seorang 

diri. 

Wallahul Musta’an 

Jati Melati, Bekasi 16 Jumada al-Akhir 1435/16 April 2014 

 

Penulis 
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Pengantar Edisi I 

 

Apakah yang dimaksud dengan ingkar sunnah? Ini pertanyaan pertama yang 

sering dilontarkan oleh orang-orang yang agak kritis mengenai sunnah dan 

orang-orang yang ingin mencoba lari dari sebutan ingkar sunnah. Padahal, 

secara riil mereka sudah masuk di dalamnya. 

Ingkar sunnah adalah sebuah sikap penolakan terhadap sunnah Rasul, baik 

sebagian maupun keseluruhan. Mereka membuat metodologi tertentu — yang 

tidak populer di kalangan ulama Islam— dalam menyikapi sunnah. Ini 

mengakibatkan tertolaknya sunnah, baik sebagian maupun keseluruhan. 

Penyebutan ingkar sunnah tidak semata-mata berarti penolakan total terhadap 

sunnah. Penolakan terhadap sebagian sunnah pun termasuk dalam kategori 

ingkar sunnah, termasuk di dalamnya penolakan yang berawal dari sebuah 

konsep berpikir yang janggal atau metodologi khusus yang diciptakan sendiri 

oleh segolongan orang —baik masa lalu maupun sekarang — sedang konsep 

tersebut tidak dikenal dan tidak diakui oleh ulama hadits dan fikih. 

Kedua kelompok ini kita temukan di tengah masyarakat. Ada di antara mereka 

yang masuk dalam kategori pertama. Sedari awal, mereka sudah menegaskan 

sikapnya. Mereka tidak mengakui adanya sunnah atau tidak mau mengamalkan 

sunnah. Mereka beralasan —tentu saja dengan logika-logika dangkal dan terlalu 

sederhana — bahwa Al Qur’an diturunkan sudah lengkap, tidak membutuhkan 

sesuatu yang lain. Jika umat Islam memakai sumber lain selain Al Qur’an, 

seolah-olah menganggap Al Qur’an tidak lengkap dan masih membutuhkan 

pelengkap. 

Kekeliruan golongan ini terletak pada kesalahan mereka memahami arti 

kelengkapan Al Qur’an. Kelengkapan Al Qur’an sesungguhnya terletak pada 

kesempurnaannya dalam mengatur persoalan-persoalan pokok kehidupan 

manusia (ushul al hayat), bukan dalam persoalan cabang-cabang yang kecil 

dalam kehidupan manusia (furu’ al masa’il). 

Kitab yang benar-benar lengkap memuat apa saja yang ada di alam ini hanya 

ada dalam Al Kitab yang tersimpan di Al Lauh Al Mahfuzh. Sementara itu, Al 

Qur’an tidak memuat keseluruhan masalah-masalah yang bersifat furu’ dalam 
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kehidupan manusia. Memang ada juga beberapa masalah yang tergolong kecil 

dimuat dalam Al Qur’an. Akan tetapi, persentasenya sangat kecil. Alasannya, 

sejatinya Al Qur’an diturunkan untuk mengatur masalah-masalah prinsip dan 

persoalan-persoalan besar yang menjadi tumpuan hidup manusia. 

Jadi, kelompok di atas terpaku dengan pemahaman mereka tentang 

kesempurnaan Al Qur’an. Mereka berpikir, apa saja yang berasal dari luar Al 

Qur’an harus ditolak karena tidak sesuai dengan pemahaman mereka tadi, 

termasuk di antaranya hadits, sekalipun berasal dari Nabi Muhammad x sendiri. 

Sementara itu, golongan lain yang masuk dalam kategori kedua merasa dirinya 

tidak masuk dalam sebutan ingkar sunnah itu. Mereka beralasan bahwa mereka 

tidak menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam, tetapi mereka hanya 

menolak sebagian dari hadits atau sunnah saja. 

Padahal, sebagian itu jumlahnya sangat besar. Namun, bila kita telusuri lebih 

jauh, akan terbukti bahwa mereka —pada hakikatnya— sudah masuk dalam 

sebutan ingkar sunnah tadi, saking banyaknya hadits-hadits yang mereka tolak. 

Penolakan mereka terhadap sejumlah hadits didasarkan pada kerangka berpikir 

yang mereka buat sendiri atau metodologi yang mereka ciptakan sendiri, tidak 

didasarkan pada pemahaman mayoritas umat Islam. Lebih dari itu, kaidah-

kaidah itu tidak populer atau tidak diakui oleh ulama Islam. 

Bayangkan kalau setiap kelompok atau golongan membuat kaidahnya sendiri-

sendiri dalam menyikapi sunnah. Apa yang akan terjadi? Sunnah akan runtuh 

karena keberadaannya tidak diakui lagi oleh kelompok-kelompok tertentu dalam 

tubuh umat Islam. 

Siapa saja mereka? Sebagai contoh, kaum Syi’ah. Mereka menolak hadits-hadits 

yang tidak bersumber dari Ahlul Bait dan tidak bersumber dari imam-imam 

mereka. Sementara itu, yang mereka maksud dengan Ahlul Bait adalah Ali, 

Fatimah, Hasan, dan Husein. Bayangkan sekiranya kaidah ini dipakai! 

Konsekuensinya, sejumlah besar hadits akan hilang dan ditolak. Secara logika 

pun, teori ini tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin hadits yang diterima 

hanya melalui empat orang sahabat itu. Apakah mungkin keluarga Ali dapat 

meng-cover aktivitas keseharian Nabi x selama belasan tahun? Apakah mereka 

dapat mengikuti segala kegiatan dan tugas-tugas Nabi yang begitu kompleks? 
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Jelas hal ini mustahil. Hal ini mengakibatkan hilangnya sejumlah besar rekaman 

aktivitas Nabi dari liputan dan pencatatan. Di samping itu, teori ini pun tidak 

didukung oleh sebuah alasan dan dalil dari Al Qur’an dan As Sunnah. 

Contoh lainnya adalah kaum Muktazilah. Mereka juga membuat paradigma 

sendiri dalam berinteraksi dengan hadits. Sahabat-sahabat yang terlibat dalam 

konflik (al fitnah), serta-merta kehilangan kredibilitasnya. Di samping itu, mereka 

mensyaratkan hadits-hadits yang diterima haruslah mencapai tingkat mutawatir. 

Kedua kriteria ini sama tak beralasannya dengan kelompok sebelumnya. Soal 

fitnah adalah masalah yang awalnya disebabkan karena perbedaan ijtihad, 

perbedaan pendapat dalam soal-soal keduniawian, yang tidak ada sangkut 

pautnya dengan periwayatan hadits.  

Dalam periwayatan, yang dipentingkan adalah soal kejujuran dan ketelitian atau 

akurasi. Bagaimana mungkin sebuah persoalan sosial berdampak fatal pada 

periwayatan hadits. Tentu itu hanya sebuah vonis yang mengada-ada. 

Demikian pula soal pensyaratan mutawatir dalam penerimaan hadits. Hal itu 

adalah pendapat mengada-ada dan berlebihan. Pihak yang melontarkan 

pendapat itu pun mengetahui persis bahwa jumlah hadits mutawatir tidak 

seberapa bila dibandingkan dengan hadits-hadits ahad. 

Konsekuensinya, banyak persoalan hidup yang sebenarnya ada keterangannya 

di dalam hadits, namun jadi tidak memiliki kekuatan gara-gara paradigma yang 

mengada-ada tadi. Akhirnya, banyak persoalan dalam kehidupan umat Islam 

yang tidak diketahui aturan hukumnya karena aturan itu tersimpan dalam hadits 

yang tidak sampai ke tingkat mutawatir. 

Tidak berfungsinya aturan-aturan tersebut gara-gara kriteria yang dibuat sendiri 

oleh golongan Muktazilah. Bagi mereka, persoalan itu diserahkan kepada akal 

manusia untuk memutusnya. 

Inilah target Muktazilah. Pada tingkat pertama, mereka menempatkan posisi akal 

dalam menetapkan hukum, bukan menempatkan nash-nash wahyu yang berasal 

dari Allah  dan Rasul-Nya x Mereka juga tidak segan-segan menolak sebuah 

nash apabila bertentangan —dalam pandangan mereka— dengan ketetapan 

akal. Dari sini tampak, betapa bahayanya paradigma Muktazilah itu. 
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Demikian pula dengan kaum rasionalis yang tidak menerima hadits-hadits 

apabila tidak dapat diterima oleh akal. Yang dimaksud akal di sini lebih pada 

pengalaman hidup manusia yang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan 

zaman tempat mereka hidup. Kelompok ini tidak dapat membedakan antara 

pencapaian kemampuan manusia dalam kurun tertentu dengan penerimaan akal 

secara mutlak. 

Pencapaian manusia dalam kurun waktu tertentu tidak dapat diterima akal 

manusia yang hidup pada zaman tertentu karena batas pencapaian 

peradabannya terbatas. Akan tetapi, tidak mustahil hal serupa bisa dibenarkan 

oleh manusia yang hidup pada masa-masa yang datang setelah mereka. 

Hal ini seperti kemampuan seseorang terbang di udara (dengan menggunakan 

alat, tentunya). Jika disampaikan kepada manusia dua ratus tahun lalu, mereka 

akan mengatakan itu tidak mungkin. Akan tetapi, jika itu disampaikan kepada 

manusia yang hidup pada zaman ini, mereka menganggap itu hal yang biasa dan 

tidak ada keanehan. 

Begitu juga kalau dikatakan kepada orang-orang yang hidup satu abad yang lalu 

bahwa kita dapat mendengarkan suara manusia yang berbicara jauh dari tempat 

kita, melalui sebuah kotak kecil. Mereka tidak akan percaya akan hal itu. Setelah 

radio memasyarakat, orang-orang menganggap itu biasa-biasa saja dan tidak 

ada keanehan sama sekali. 

Namun, ada keadaan yang tidak bisa dibenarkan oleh siapa pun juga, pada 

zaman apa pun mereka hidup, seperti manusia bisa berada di dua tempat dalam 

waktu yang sama. Hal seperti ini, dan contoh-contoh lainnya, jelas tidak mungkin 

terjadi biar kapan pun.  

Jadi, kaum rasionalis sering terjebak dalam batas pencapaian kemampuan 

peradaban manusia pada zamannya saja dan menolak informasi — dalam hal 

ini hadits-hadits Nabi — yang melampaui batas peradaban manusia untuk kurun 

tertentu itu. Alasannya tentu karena mereka tidak meyakini bahwa hadits adalah 

bagian dari wahyu yang diwahyukan Allah  kepada Muhammad x. 

Padahal, apa pun yang keluar dari mulut Nabi berupa wahyu, sebenarnya tidak 

akan pernah keliru atau pada suatu saat terbukti tidak benar berdasarkan ilmu 

pengetahuan manusia. Justru, hadits-hadits Nabi itu secara perlahan-lahan 
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namun pasti, akan terbukti kebenarannya melalui penemuan-penemuan 

manusia yang hidup belakangan, terutama dalam bidang sains dan teknologi. 

Sebagai contoh adalah hadits tentang lalat yang jatuh ke dalam minuman. 

Berdasarkan hadits, minuman itu — yang didasarkan pada asumsi atau informasi 

kesehatan yang masih sederhana bahwa lalat itu membawa kuman penyakit dan 

akan menyebarkannya melalui minuman — tidak perlu dibuang gara-gara 

jatuhnya lalat tadi. Berdasarkan hadits itu, tindakan yang harus dilakukan justru 

menenggelamkan lalat itu ke dalam minuman, lalu dibuang, sementara minuman 

tetap diminum. Hadits itu menerangkan persoalannya sebagai berikut. 

Pada salah satu sayap lalat itu terdapat penyakit. Akan tetapi, pada sayap yang 

lainnya terdapat penawarnya. 

Ungkapan ini jarang menjadi perhatian kaum rasionalis tadi. Mereka tergesa-

gesa menolak hadits itu karena berpijakan kepada informasi kedokteran yang 

masih sederhana. Padahal, andaikan mereka membaca dengan saksama isi 

hadits itu secara lengkap, penolakan itu tidak akan terjadi. 

Nabi x tidak mengabaikan bahwa lalat membawa kuman penyakit. Ini adalah 

sebuah kebenaran. Akan tetapi, ada informasi tambahan yang mungkin belum 

diketahui oleh kebanyakan orang; bahwa sayap lalat yang satu lagi ternyata 

mengandung penawar untuk menghilangkan penyakit yang ditebarkan oleh 

sayap yang sebelahnya. Penawar itu akan bereaksi bilamana lalat 

ditenggelamkan ke dalam air itu. Ketika kasus ini diuji di laboratorium di Eropa, 

ternyata apa yang diterangkan dalam hadits itu benar adanya. Nah, alangkah 

naifnya, jika kita menolak sebuah hadits karena kemampuan akal kita belum 

dapat mencerna dengan baik hadits itu. Padahal, sudah diterangkan bahwa bila 

mendengar hadits, sikap seorang Muslim haruslah patuh dan menerimanya, 

tanpa ada catatan. Jika bertentangan dengan akal (kemampuan akal) manusia, 

yang salah adalah informasi yang dicapai akal manusia, bukan haditsnya. 

Kecuali jika terbukti hadits itu tidak sahih dalam penelitian ahli-ahli hadits. 

Pemahaman Hadits 

Masalah penting lain seputar hadits adalah soal pemahaman. Apakah 

pemahaman terhadap hadits bisa berubah tanpa mengubah isi hadits itu sendiri? 

Atau, apakah perbedaan dalam memahami hadits dapat diterima? 
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Selama ini, soal keberagaman pemahaman menyangkut Islam banyak ditemui 

dalam lingkup fikih. Namun, karena fikih sendiri secara bahasa berarti 

pemahaman, kemungkinan terjadinya keragaman pemahaman dalam masalah-

masalah fikih adalah hal yang wajar. Apakah hal serupa bisa terjadi dalam 

konteks hadits? 

Sebenarnya, hal serupa juga berlaku dalam dunia hadits. Mulai dari status 

sebuah hadits, para ulama bisa berbeda pendapat dalam menilai derajat hadits. 

Sebagian mengatakan hadits tertentu sahih, sebagian lain mengatakan tidak 

sahih. Namun, tidak semua hadits mengalami kasus seperti itu. Sungguh, banyak 

hadits yang disepakati kesahihannya oleh ulama hadits, baik yang terkandung di 

dalam Shahihain (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim), maupun hadits-hadits 

yang ada di luar kedua kitab itu, yang jumlahnya sungguh banyak. Hadits-hadits 

sahih tidak hanya ada pada dua kitab tersebut, tetapi tersebar dalam sebagian 

besar kitab-kitab lainnya. 

Ada pula hadits-hadits yang disepakati kelemahannya (dhaif) oleh ulama hadits. 

Kepada siapa pun hadits-hadits itu diajukan, mereka tetap menilainya dhaif. 

Namun, mereka juga sering berbeda pendapat menge-nai status beberapa 

hadits: sebagian menilai sahih dan sebagian menilai lemah. Untuk hal seperti ini, 

kita tidak perlu bingung. Kita sebaiknya memi-lih pendapat yang lebih kuat, 

namun tidak perlu apriori kepada pendapat yang berbeda dengan pilihan kita. 

Jika itu terjadi pada tahap penilaian atas sebuah hadits, pada tahap pemahaman 

atas makna yang dikandung oleh sebuah hadits juga serupa. Ulama bisa 

berbeda mengenai makna dan hukum yang terkandung di dalamnya. Dalam hal 

ini, kita juga tidak perlu apriori terhadap suatu pendapat yang berbeda dengan 

pilihan kita. Benar bahwa kita mencari pendapat yang terkuat dalil dan 

alasannya. Akan tetapi, kita tidak boleh menganggap bahwa pendapat lain harus 

tidak boleh ada dan dihapus. Sikap seperti ini bisa mengarah kepada fanatisme 

terhadap pendapat tertentu, atau kepada syekh tertentu yang diasumsikan 

sebagai orang paling ahli dalam bidang tertentu. Sikap fanatisme akan 

melahirkan pengultusan dan pengultusan adalah sikap tercela di dalam Islam. 

Seorang alim, siapa pun dia, adalah manusia biasa yang tidak luput dari 

kelemahan dan keterbatasan. Dia bisa benar dan bisa salah. 
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Kontekstualisasi Hadits 

Menyangkut soal pemahaman atas suatu hadits, masalah kontekstualisasi sering 

dibicarakan akhir-akhir ini. Kontekstualisasi hadits memang bisa dibenarkan 

dalam batas-batas tertentu, selama tidak lepas dari kerangka dasar dan akhirnya 

liar sehingga menabrak batas-batas yang disepakati oleh ulama. 

Kondisi kehidupan pada zaman modern ini memang sering berbenturan dengan 

komitmen terhadap ajaran Islam. Aturan-aturan yang sudah umum diketahui 

dalam hadits atau sunnah, sering dihadapkan dengan kondisi hidup manusia di 

suatu tempat. Jika seseorang memilih berkomitmen kepada Islam, dia terpaksa 

menghadapi risiko dalam kehidupannya, yang kadang risiko itu cukup berat 

baginya dan dia tidak sanggup menghadapinya. Pada lain sisi, jika mengikuti 

tuntutan kehidupannya, dia merasa sudah lari dari ajaran dan tuntutan hidup Nabi 

x bahkan merasa sudah menyimpang dari ajaran Al Qur’an. 

Dari sinilah muncul ide kontekstualisasi hadits pada zaman ini. Hal ini lahir dari 

pemikiran berikut. Sebuah perilaku sudah dilarang di dalam hadits Nabi. Namun, 

jika diikuti di suatu tempat akan menghambat ruang gerak Muslim dan bisa-bisa 

merugikannya. Oleh karena itu, harus ada pemikiran untuk memahami 

pengertian zhahir (tekstual) hadits dengan yang sebaliknya sehingga tidak 

berbenturan dengan situasi dan tuntutan hidup yang ada. 

Pemikiran ini banyak muncul dalam benak kaum Muslimin akhir-akhir ini. Mereka 

hidup dalam sebuah kondisi yang tidak mereka kehendaki, tetapi mereka 

memaksakan diri merasa tidak punya pilihan lain untuk lari darinya. Padahal, 

selalu ada hujjah untuk menghindar dari sebuah kondisi yang tidak sesuai 

dengan ajaran agama dan petunjuk Nabi. Ketika hal ini mewujud, pilihan inilah 

yang harus diutamakan. 

Jika berhadapan dengan benturan-benturan dalam hidupnya, seorang Muslim 

harus bertanya kepada orang yang ahli dalam bidangnya, bukan hanya 

mencukupkan kecenderungan dirinya, sementara dirinya tidak memiliki alat yang 

cukup untuk menetapkan suatu hukum (ijtihad) dalam persoalan itu. 

Kontekstualisasi hadits bisa saja dilakukan, tetapi hanya oleh mereka yang 

memang memiliki keahlian dalam bidang ini, agar kaum Muslimin tidak jatuh 
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dalam kekeliruan yang memprihatinkan dan merusak kehidupan beragama 

mereka. 

Standar dalam memahami suatu hadits memang harus berdasarkan pengertian 

zhahir (tekstual)-nya. Namun, dalam hal-hal tertentu, ada pengecualian atas 

kaidah ini. Seorang ahli berhak untuk mencari pengertian lain dari pengertian 

zhahir jika teks hadits yang dimaksud masih memungkinkan untuk menerima 

penafsiran berbeda dari pengertian tekstualnya. Alasan yang lain adalah apabila 

dipraktikkan, pengertian tekstualnya akan menimbulkan kesulitan yang berat 

sehingga mengganggu pola hidup dan dapat menimbulkan kerugian besar. Di 

samping itu, syarat kontekstualisasi adalah tidak membentur kaidah-kaidah 

pokok dalam agama ini. Bila semua persyaratan ini terpenuhi, kontekstualisasi 

bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian dalam bidangnya. 

Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup kaum Muslimin, 

khususnya dalam meyakini sunnah Nabi n Sunnah dan petunjuk (hadyu) Nabi x 

adalah mutlak kebenarannya dan harus diikuti oleh setiap Muslim. Tidak ada 

tempat untuk meragukannya karena hadits sunnah adalah bagian pokok dari 

agama ini. Pihak-pihak yang berusaha meragukan hadits dan sunnah harus 

dihadapi dengan sikap serius dengan berusaha mengembalikan mereka kepada 

keyakinan yang benar. Semoga bermanfaat. 

Jakarta, Rabiul Akhir 1422 H/Juli 2001 M 
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Untuk roh ayahanda  
yang telah berpulang kepada Khaliknya  

untuk roh ibunda tercinta  
yang menanamkan kesungguhan dan ijtihad  

untuk istri tersayang  
yang menemani saya menghadapi kepenatan hidup untuk 

putra-putri tersayang: 

Aisyah, Usamah, Ummu Hani, Bilal, Anas, dan Shofiyyah yang hak mereka 

tak sepenuhnya tertunaikan untuk setiap orang yang memanggul panji Islam 

dan berjihad di jalan Allah , kupersem ahkan buku sederhana ini. 
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Prawacana 

Musuh-musuh Islam akhirnya sadar bahwa serangan terhadap Al-Qur’an 

selalu gagal dan justru membawa efek bumerang secara psikologis, materil 

maupun wacana. Untuk itu, mereka lalu mengarahkan serangan terhadap 

sumber Islam yang kedua. Hal ini dilakukan dengan asumsi, bahwa perubahan 

strategi ini akan mampu mengalihkan pandangan umat Islam dari warisan 

Nabinya. Mereka lupa bahwa Allâh memberikan jaminan terhadap Sunnah, sama 

seperti garansi yang diberikan pada Al-Qur’an. Firman-Nya: 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں

 “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan ad-Dzikr (Al-Qur'an), dan pasti 

Kami (pula) yang memeliharanya.” (Qs. al-Hijr (15): 9)1 

Membincangkan perjuangan ‘Ulama Indonesia membela Sunnah harus 

diawali dengan deskripsi seputar serangan terhadap Sunnah, sebagai sebab 

logis lahirnya pembelaan. Secara umum, sikap ini sangat biasa dan wajar 

ditemukan di ranah pemikiran, apalagi terkait dengan Sunnah Nabi. Sebab, 

setiap aksi selalu melahirkan reaksi. 

Saat ini, tugas mengawal dan membela Sunnah adalah sebuah tugas penting. 

Sebab, serangan ini berlangsung saban waktu dan terus tumbuh di seantero 

negeri Islam. Bahkan, gerakan ini dilakukan dengan skenario matang, terencana 

dan memanfa’atkan fasilitas modern. 

Secara khusus, gerakan ini dilakukan oleh kaum cendekiawan dengan kedok 

akademis. Pemikiran-pemikiran mereka dimuat dalam diktat, makalah, dan jurnal 

ilmiah yang dipublikasikan secara luas. Dalam melakukan aktivitasnya, mereka 

bahkan mengklaim diri sebagai kelompok peneliti yang obyektif, kritis, dan 

independen. Tetapi, semua ini hanya kamuflase dan yang terjadi adalah 

sebaliknya. 

Buku ini terbagi atas tiga bab. Bab Pertama khusus mendeskripsikan variasi, 

format dan tipologi serangan terhadap Sunnah oleh para murid orientalis di 

                                                 
1 Sebagian ulama berpendapat bahwa lafazh ‘Ad dzikr’ dalam ayat tersebut mencakup Al-Qur’an, As 

Sunnah, dan hukum syara secara umum. 
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Indonesia. Untuk itu, beberapa pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution dalam buku 

Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, disajikan sebagai bukti pengaruh mereka 

terhadap pemikiran cendekiawan muslim Indonesia. 

Para pemerhati Sunnah di Indonesia sangat paham bahwa para murid 

orientalis di Indonesia hanya mengulang lagu lama guru mereka di Barat. 

Bahkan, dalam beberapa kasus, pandangan mereka justru lebih berbahaya 

dibanding kaum orientalis Barat. Berbagai serangan biasanya terkait de-ngan 

tema Sunnah sebagai sumber syariat, Penulisan Hadits, Pemeliharaan Sunnah 

dalam Masa Rasul, dan sejenisnya. 

Bab Kedua, membahas berbagai tuduhan kaum sekuler terhadap beberapa 

Hadits Shahîh yang dipublikasikan lewat sebuah majalah ekslusif. Tulisan-tulisan 

di majalah ini berasal dari studi dan penelitian kalangan cendekiawan, profesor 

dan para penulis yang dikenal punya pemikiran nyeleneh. 

Meski menyebutnya penelitian ilmiah, dalam beberapa kasus, terdapat 

beberapa kesalahan fatal. Misalnya, sikap tidak obyektif, sintesa yang dibuat 

sebelum analisa, penguasaan materi spesialisasi yang minim, dan interpretasi 

keliru yang disengaja tentang nilai Islam. 

Patut dicatat, tuduhan ini berasal dari makalah terbitan luar negeri yang 

diterjemahkan dan dimuat di majalah ini. Majalah ini tidak berperan mengoreksi 

dan meluruskan pemikiran yang menyimpang ini, tetapi justru menjadi corong 

dan mediator efektif untuk menyebarkannya di kalangan cendikiawan Indonesia. 

Bab Ketiga buku ini menyorot kebohongan yang disebarkan seputar Sunnah 

dengan sasaran kalangan awam. Sasaran utama pola ini adalah meruntuhkan 

kepercayaan kalangan awam umat Islam terhadap Sunnah. Serangan ini 

dilakukan dalam variasi dan kemasan yang beragam. 

Akhirnya, giliran penulis membela Sunnah dengan menyampaikan bantahan 

sebagai kewajiban ilmuwan dan juru dakwah. 

Kalangan ulama ingin membongkar penyimpangan dan kebohongan yang 

dituduhkan pada kaum muslimîn sambil menyeru mereka kembali pada Sunnah. 

Sebab, racun pemikiran kaum orientalis akan menjangkiti kalangan yang sejak 

awal terpisah dari sunnah dalam jarak yang jauh, baik teori dan praktek. Kondisi 

ini terjadi karena mereka jauh dari Islam. 
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Sebaliknya, mereka yang teguh memegang Sunnah dalam kehidupan, tidak 

mungkin terpengaruh racun pemikiran yang disebarkan para musuh Islam. 

Para ulama di Indonesia mendirikan pesantren, akademi dan lembaga yang 

punya perhatian terhadap Sunnah. Tindakan reaktif dengan cara memberikan 

bantahan sering tidak memadai, karena serangan yang datang bertubi-tubi dan 

tak kunjung berhenti. Bahkan, dari waktu ke waktu, serangan ini meningkat 

secara kwalitatif dan kwantitatif. 

Karenanya, berkosentrasi pada hal-hal seperti itu sering tidak efektif. Yang 

harus dilakukan adalah menyusun strategi jangka panjang dan melakukan 

koordinasi antar kelompok yang punya perhatian terhadap masalah ini. 

Melakukan regenerasi melawan segala serangan terhadap Sunnah de-ngan 

persiapan matang. Termasuk di dalamnya mendirikan pesantren, akademi dan 

lembaga-lembaga pendidikan yang mempunyai kepedulian terhadap Sunnah. 

Dengan demikian, barisan para pengawal Sunnah menjadi lengkap. Wallahu 

a’lam. 
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BAB I 

Dekonstruksi Sunnah  
Dari Warisan Kolonial Hingga  

Cendekiawan Muslim 
 

 

Warisan Kolonial 

Pihak paling bertanggung jawab atas lahirnya fitnah dan permusuhan 

terhadap Sunnah dan Islam dalam sejarah Indonesia, adalah pemerintah kolonial 

Belanda. Mereka menyusun konspirasi menghancurkan Sunnah di negeri ini. 

Kaum Imperialis ini tidak hanya merusak secara fisik dengan membunuh rakyat 

sipil, menghancurkan bangunan dan mencuri harta umat Islam. Lebih parah dari 

itu, mereka juga melakukan dekonstruksi pemikiran. 

Mereka menyusun skenario penghancuran umat Islam Indonesia yang belum 

pernah dilakukan penjajah Eropa lainnya di dunia Islam. Mereka memerangi 

umat Islam dari dalam rumah mereka sendiri dan menyebarkan virus pemikiran 

di tengah masyarakat dengan simbol-simbol Islam. 

Upaya licik ini dilakukan dengan menugaskan Christian Snouck Hurgronje2, 

seorang orientalis, untuk mempelajari Islam dan menyebarkan fitnah di tengah 

                                                 
2 Snouck Hurgronje dilahirkan di kota Oosterhout, Belanda, pada tanggal 8 Februari 1857, meninggal 

di Leiden pada tanggal 26 Juni 1936. Meraih gelar Ph.D dalam Bahasa-bahasa Semith tahun 1880 
dengan disertasi yang berjudul “Perayaan Makkah”. Ia berasal dari ke-luarga pendeta Protestan 
Tradisional, mirip Orthodox. Akan tetapi lingkungan pendidi-kannya bercorak liberal dan bebas pada 
masa itu. Ia berguru pada seorang Missionaris dan pastur kenamaan Theodor Noeldekhe di 
Schtrasburg. Setelah kembali dari sana pada tahun 1881, ia ditunjuk sebagai dosen ‘Islâmic Studies’ 
di sebuah Institut yang mengkader calon karyawan di Hindia Belanda (Indonesia) di Leiden. Pada 
tahun 1884, Snouck mel-akukan pengembaraan spionase ke Jazirah Arab (Saudi Arabia sekarang), 
dan ia tinggal di Makkah selama enam bulan. Kemudian ia diusir dari kota suci Makkah pada 
Agustus 1885, berdasarkan informasi dari Deputi Konsul Prancis di Makkah. Snouck pada suatu 
hari didatangi oleh seorang pegawai Turki (Otsmani) di rumah kediamannya di Makkah dan 
memberitahukan kepadanya agar meninggalkan kota Makkah segera, dan membacakan ke 
hadapannya surat perintah pejabat Turki. Kemudian Snouck meminta bantuan untuk membawa 
barang-barang pribadinya. Petugas pemerintah bertanya: Berapa ekor unta yang anda butuhkan 
untuk mengangkut barang-barang anda? Ia jawab: empat. Dalam tempo sekejap saja, empat ekor 
unta telah hadir di hadapannya, kemudian ia pun diekstradisi ke negeri asalnya. Snouck mempunyai 
beberapa karya, ada yang besar dan ada pula makalah-makalah kecil. Yang termasuk besar, antara 
lain: “Perayaan Makkah”, “Aceh”, “Negeri Jabo dan Penduduknya”. Sebagian dari karya itu telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia belakangan ini, khususnya setelah terlaksana perjanjian 
kerjasama budaya yang populer dengan sebutan INIS. Lihat: Biografi Snouck Hurgronje pada 
Lampiran 3 dengan judul “Kejahatan Snouck Hurgronje”, dan DR. Abd al-Rahmân Badawi 
“Mawsû’ât al-Mustasyriqîn”, Dâr al-‘ilmi Li al-Malâyîn, Beirut, cet. 3, tahun 1983, hal. 353. 
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masyarakat muslim. Semua ini bertujuan melanggengkan kekuasaan kolonial 

dengan cara manipulasi, pengkhianatan, pura-pura masuk Islam, dan cara keji 

dan tidak berprikemanusiaan lainnya. 

Langkah ini adalah titik awal orientalisme di Indonesia yang ditindaklanjuti 

pada periode berikutnya. Atas nama kerja sama budaya, dilakukan pengiriman 

mahasiswa dan dosen untuk melakukan studi Islam ke pusat-pusat studi 

orientalisme di Eropa dan Amerika. Semua ini dikemas dengan rapi dan 

terancang dengan baik. 

Seperti diketahui para pengamat, orientalisme punya hubungan erat dengan 

imperialisme dan kristenisasi. Orientalisme mensuplai informasi kepada kaum 

kolonial tentang negeri jajahan berkaitan dengan agama, aliran dan watak 

penduduknya. Secara gamblang, fenomena ini dijelaskan Edward Said, dalam 

bukunya berjudul Orientalisme. Ia menulis: 

“Pengetahuan tentang masyarakat daerah jajahan Timur membuat proses 

menguasai mereka menjadi mudah dan gampang. Pengetahuan memberikan 

kekuatan, dan tambahan kekuatan membutuhkan tambahan pengetahuan.3 

Kerjasama kaum orientalis dan imperialis diakui oleh beberapa orientalis. 

Sejumlah orientalis merelakan integritas dan otoritas keilmuan mereka diperalat 

untuk menghina dan menyerang umat Islam. Stephan Wild, seorang orientalis 

Jerman kontemporer, menuturkan: 

“….. Dan yang paling keji, terdapat kelompok yang menamakan diri Kaum 

Orientalis, yang menggunakan pengetahuan tentang Islam dan sejarahnya 

untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Ini adalah kenyataan pahit yang 

harus diakui kaum orientalis yang setia pada misi mereka dengan segala 

kejujuran.”4 

Pengakuan Stephan Wild ini terbukti dalam kasus Snouck Hurgronje. 

Sehingga, sebagian orientalis Belanda menggelarinya sebagai “Pahlawan 

Penebus”, karena menjadi tebusan bagi Al Masih. Hingga hari ini, seperti 

                                                 
3 Prof. Dr. Edward Said, al-Istisyrâq, (edisi Bahasa Arab) pent., Kamal Abu Deib, Muassasah al-Abhâts al-

‘Arabyiyah, Beirut, cet. kedua, 1984, hal. 68. 

4 Lihat Prof. Dr. Mahmûd Hamdy Zaqzuq, “al-Istisyrâq wa al-Khalfiyyah al-Fikriyyah li al- shira’ al-Hadhary’, 

Dâr al-Manâr, Kairo, cet. kedua, 1409 H, hal. 55. 
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dijelaskan Dr. Ahmad Abdul Hamid Ghurab, Hurgronje punya pengaruh besar 

terhadap orientalisme di Belanda dan Eropa.5 

Sepak terjang Hurgronje adalah cerita yang dikenal luas oleh umat Islam 

Indonesia. Siasat licik ini dipakai Belanda melihat masyarakat Indonesia yang 

agamis dan sangat percaya pada Ulama, khususnya daerah yang teguh 

memeluk Islam, seperti Aceh. 

Sepanjang sejarahnya, politik penguasa Islam di Aceh tunduk pada Ulama 

dan ahli Fiqh dalam masalah politik, ekonomi, dan sosial. Belanda tidak mampu 

mendekati -apalagi menguasai- daerah ini, meski segala upaya dikerahkan 

dengan didukung tentara bersenjata modern. 

Belanda menugaskan Hurgronje mempelajari Islam di Makkah Al-

Mukarramah. Selain itu, Hurgronje ditugaskan mencari informasi dan memata-

matai gerakan anti penjajahan oleh orang Indonesia di Makkah. Orientalis ini 

berangkat ke Makkah pada tahun 1885 M dan tinggal selama enam bulan di 

Hijâz. Ia berbaur dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di sana dan bergaul 

dengan para Ulama. Hurgronje pura-pura masuk Islam dan mengganti namanya 

menjadi Abdul Ghaffâr, sehingga umat Islam tak meragukan keIslamannya. 

Hurgronje tak hanya menyimpan kebencian, tapi juga melakukan cara yang 

keji dan kotor. Bagaimana tidak, ia masuk Makkah, pura-pura masuk Islam, 

berganti nama dengan Abdul Ghaffâr dan tampil sebagai muslim di hadapan 

umat Islam. Di Makkah, dia menghadiri berbagai pengajian dan menjalin 

hubungan erat dengan para Ulama Makkah dan Indonesia, khususnya asal 

Jawa, Sumatera dan Aceh.6 

Hurgronje merekomendasikan pemerintah Belanda agar melancarkan perang 

berdarah terhadap umat Islam Aceh. Perang ini dipimpin Jenderal Van Heutz 

yang bergelar Pedang Terhunus Snouck dan menghancurkan perkampungan 

dan penduduknya, perempuan dan anak-anak, bahkan hewan ternak. Dalam 

                                                 
5 Prof. Dr. Ahmad Abdul Hamid Ghurab, ‘Ru’yah Islâmiyyah Li al-Istisyrâq’, al-Muntada al-Islâmiy, London, 

cet. kedua, 1411 H, hal. 59. 
6 Drs. Ridwan Saidi, Fakta dan Data Yahudi di Indonesia, LSIP, cet. pertama, tahun 1993, jilid 2, hal 58. 
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menghadapi perlawanan rakyat Aceh, tentara Belanda membunuh lebih dari 

seratus ribu umat Islam Aceh.7 

Lebih keji lagi, Hurgronje menikahi dua wanita muslimah Indonesia, dengan 

mengaku sebagai muslim sekaligus Ulama. Ia mempunyai putra dan puteri dari 

kedua muslimah itu. Belakangan Hurgronje pulang ke negerinya dan mati dalam 

keadaan kafir.8 

Penilaian ini tak hanya berasal dari kaum muslimîn, sehingga dituduh fanatis 

dan emosional. Penilaian serupa juga datang dari kaum orientalis sendiri. 

Seorang cendekiawan Belanda bernama Van Koningsveld meneliti riwayat hidup 

Hurgronje ketika bertugas sebagai peneliti di bagian dokumentasi di Jurusan 

Studi Arab dan Islam Universitas Leiden. 

Koningsveld mempelajari riwayat dan sejarah hidup Hurgronje yang menodai 

ilmu dan amanah ilmiah serta menggadaikan hidupnya demi kepentingan dunia. 

Van Koningsveld banyak mengkritik dan mencela Hurgronje dalam kesimpulan 

obyektif yang dimuat dalam bukunya berjudul “Tangan-Tangan Kotor Snouck 

Hurgronje.”9 

Dalam aktivitas spionase di Makkah, Hurgronje berkonsentrasi mempelajari 

sosiologi masyarakat Indonesia, khususnya komitmen agama dan kepercayaan 

terhadap Ulama. Ia juga berupaya menelisik gerak-gerik para pemimpin dan 

Ulama Islam di Hijâz dan rencana mereka berjihad melawan kolonial Belanda. 

Seperti diketahui, musim haji adalah waktu tepat berkomunikasi dan saling 

tukar informasi di antara pemimpin umat dari berbagai belahan dunia, sekaligus 

mencarikan solusi persoalan mereka. Terdapat kontak-kontak serius antara 

Ulama Indonesia yang tinggal di Hijâz dengan pemimpin-pemimpin Indonesia 

yang datang berhaji. Belanda sadar bahwa aktor intelektual dan inspirator 

gerakan-gerakan massa di Indonesia adalah para Ulama yang pernah belajar di 

                                                 
7 Prof. Dr. Ahmad Abd Hamid, loc.cit. 
8 Drs. Ridwan Saidi, Loc.cit, Melihat betapa pentingnya informasi tentang Snouck Hurgronje yang banyak tidak 

terdengar oleh para pembaca, kami mencoba menyajikan lebih rinci biografi orientalis yang juga missionaris 

Snouck Hurgronje berikut komentar para tokoh Islâm di Indonesia se-hubungan dengan penelitian tentang 

sejarah hidup dan sepak terjang figur tersebut, di mana surat kabar KOMPAS menurunkan tulisan bersambung 

tentang biografi Snouck. Informasi ini kami muat dalam lampiran 3. 

9 
Ibid.
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Makkah dan Madînah. Karenanya, memata-matai kegiatan-kegiatan di kedua 

tempat suci ini menjadi amat penting. 

 

Buku “Perayaan Mekah” Karya Snouck Hurgronje 

Para pembaca buku Perayaan Mekah akan menemukan banyak distorsi dan 

pelecehan terhadap ajaran Islam dan sahabat Rasulullah . Buku tersebut juga 

menjadi media misi Kristen dan Yahudi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa 

tak satu halaman pun yang tidak memuat upaya distorsi, penyesatan dan 

kekufuran yang disengaja. 

Awalnya, buku ini adalah disertasi doktoral Hurgronje. Seharusnya, sebuah 

disertasi bebas dari asumsi dan sintesa serta kesimpulan yang mendahului 

analisa sang peneliti, apalagi penyimpangan sengaja. Tapi posisi sebagai 

penganut Kristen dan missionaris, bahkan warna Yahudi, sangat jelas dalam 

sikap dan pemikirannya. Hurgronje menafsirkan seluruh tata cara ibadah haji 

sesuai keyakinannya. Integritas peneliti yang harus obyektif, adil dan jujur hampir 

tidak ditemukan dalam buku ini. 

Misalnya, Hurgronje menggambarkan ritual haji seperti Thawaf dan mencium 

Hajar Al-Aswad sebagai praktik paganisme yang direduksi Islam.10 Memang, 

kebenciannya terhadap Islam berasal dari keyakinan kristianinya. Menurutnya, 

Islam adalah agama Muhammad dan Al-Qur’an bukan wahyu, tetapi karangan 

Muhammad. Karenanya, Hurgronje tidak mengakui kenabian Muhammad . 

Seandainya Hurgronje adalah peneliti obyektif, ia tidak punya pilihan selain 

mengakui bahwa Islam adalah agama Allâh, Al-Qur’an adalah wahyu, dan 

Muhammad  adalah penutup para Nabi dan Rasul. Sebab, prinsip-prinsip ini 

diterangkan dalam kitab-kitab samawi seperti Taurat dan Injil. Firman Allâh: 

 

                                                 
10  Christian Snouck Hurgronje, “Perayaan Makkah”, (Het Mekkaansche Feest), INIS, Jakarta, 1989, hal. 2. 

Bandingkan dengan Prof. Dr. Abd al-Rahmân Badawi, loc.cit. 
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  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ

 ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca 

tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada 

pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari 

yang mungkar”. (QS. Al A’raf:157) 

Bahkan, sifat-sifat Rasul. telah diterangkan dalam Taurat dan Injil sama 

seperti yang tertuang dalam Al-Qur’an. Hal ini ditegaskan kalangan ahli kitab 

yang telah memeluk Islam, seperti Ka’ab Al Ahbar dan Abdullah Ibn Salam. Di 

antara sifat-sifat yang tersebut dalam Taurat adalah: 

“Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus Anda sebagai saksi, 

pembawa gembira, pemberi peringatan dan penjaga bagi kaum yang buta 

huruf. Engkau adalah hamba sekaligus Rasul-Ku. Kunamai engkau Al 

Mutawakkil, tidak keras dan kasar, tidak pula tinggi suara dan tercampur 

suaranya (serak) di pasar, dan tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, 

tapi memaafkan dan mengampuni.”11 

Sekali lagi, seandainya obyektif, Hurgronje akan mengakui kenabian 

Muhammad  seperti dilakukan Buhaira saat mengetahui ciri-ciri Muhammad 

seperti dikabarkan Nabi Musa  dan Isa .  

Buhaira berkata kepada Abu Thalib yang membawa Muhammad kecil dalam 

perdagangannya ke Syam, “Pulanglah dengan keponakanmu ke negerimu, 

waspadalah terhadap orang Yahudi. Demi Allâh, jika mereka melihatnya dan 

mengetahui apa yang aku ketahui, pasti mereka akan berbuat jahat. Sebab 

sesungguhnya, kedudukan keponakanmu ini sangat agung.12 

                                                 
11 Ahmad Ibn al-Husein al-Bayhaqi (458 H.), Dalâil al-Nubuwwah, Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, cet. 

pertama, 1405 H. juz 1, hal. 374, dan 376. 
12 Abû Muhammad Ibn ‘Abdi al-Malik Ibn Hisyâm (213 H.), al-Sîrah al-Nabawiyyah, editor Thaha ‘Abd al-

Raûf Sa`ad, Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyyah, Kairo, cet. ketiga, 1398 H/1978 M., juz 1, hal. 189. Perlu 

disebutkan di sini bahwa Imâm al-Dzahabi, kritikus Hadits terkemuka mengeritik riwayat ini dari sisi sanad 

dan matannya. Ia menilai riwayat tersebut ‘mungkar’. Riwayat terkuat mengenai kisah itu adalah riwayat 
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Pernyataan ini sangat berbeda dengan sikap fanatik buta Hurgronje yang 

mengabaikan argumentasi ilmiah dan bukti dari berbagai sumber sejarah. 

Di antara pemikiran Hurgronje dalam buku ini adalah, bahwa Islam tidak 

membawa sesuatu yang baru, bahkan dalam tata cara ibadah. Menurutnya, 

ibadah haji merupakan warisan Yahudi, Kristen atau Jahiliyah. Nama dan istilah 

ritual haji bahkan tidak dikenal dalam Islam dan bahasa Arab. 

Hurgronje berpendapat bahwa kata Ka’bah tidak bersumber dari bahasa 

Arab, tapi dari jahiliyah. Termasuk di dalamnya Thawaf. Hurgronje menulis: 

“Mengenai asal Ka’bah, peneliti sejarah tidak mempunyai sumber lain 

kecuali nama-nama bangunan itu dan upacara-upacara yang berkaitan 

dengan itu (yang telah diketahui di masa Jahiliyah sebelum Islam).13 

Membantah tuduhan Hurgronje membutuhkan ruang yang lebih besar atau 

setidaknya sama dengan buku ini. Dan di sini bukan tempat yang tepat untuk itu. 

Tetapi, jika tidak tahu, sebaiknya Hurgronje tidak mengasumsikan sesuatu 

tidak ada. Sebab, kata Ka’bah berasal dari bahasa Arab. Ka’bah adalah bagunan 

segi empat seperti kubus, seperti diterangkan ahli bahasa Yaqut Al Hamawy14: 

“Ka’bah” mempunyai bentuk jamak (plural) “Ka’abaat” yang berarti 

rumah segi empat. Ada pula yang mengartikannya rumah yang tinggi.”15 

Selain itu, dari segi prinsip dan tata cara, thawaf kaum muslimîn sangat 

berbeda dengan thawaf orang Jahiliyah. Ketika thawaf sekeliling ka’bah dan 

mencium Hajar al-Aswad (batu hitam), seorang muslim tidak membayangkan 

dirinya sedang menyembah batu. Sama sekali tidak. Mereka menyembah Tuhan 

Pemilik Ka’bah. 

                                                 
dalam Jâmi’ al-Tirmizi, juz 5, hal. 590-591. Tirmizi berkomentar: Hadist ini adalah Hasan Gharib, tidak 

kami dapatkan melainkan dengan jalur ini. Imâm al- Hakîm al-Naiysâburiy menilainya ‘Shahîh’ dalam al-

Mustadrak’, juz 2, hal. 615-616. Lihat juga: al-Dzahabi, al-Sîrah al-Nabawiyyah, hal. 28; Prof. DR. Akram 

Dhiyâ’ al-`Umari, al-Sîrah al- Nabawiyyah al-Shahîhah, juz 1, hal. 107. 
13 Christian Snouck Hurgronje, op.cit., 3. 
14 Lihat, Yaqut al-Hamawy (627 H.), Mu`jam al-Buldân, juz 4, hal. 465, di bawah entri Ka`bah. 

15 Lihat, Sayyid Ahmad ‘Abu al-Fadhal, “Makkah f î `Ashri Mâ Qabla al-Islâm”, Mathbû`at Dâr al-Malik 

‘Abdu al-`Azîz, Riyâdh, cet. kedua, 1401 H/1981 M., hal. 113. 
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Seorang muslim menghormati Ka’bah karena merupakan rumah Allâh, 

meskipun dibangun dari batu. Yang penting di sini adalah ruh ibadah, yaitu niat 

dan tujuannya. Ibadah ini adalah pelaksanaan perintah ‘Pembuat syariat’ tanpa 

tambahan atau pengurangan. 

Di sisi lain, tahukah Hurgronje bahwa di masa Jahiliyah, orang Arab thawaf 

mengelilingi Ka’bah dalam keadaan telanjang. Setelah Islam datang, hal ini 

diharamkan. Rasulullah  bersabda: 

“Ketahuilah, setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh lagi melakukan haji. 

Dan tak boleh ada yang thawaf dalam keadaan telanjang.”16 

Tahukah Hurgronje bahwa Umar Ibn Khatthab  pernah berkata ketika 

mencium Hajar al-Aswad, “Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu 

pasti aku tidak akan melakukannya.”.17 

Selain itu, Ka’bah dan Hajar al-Aswad bukanlah warisan syirik atau buatan 

orang musyrik. Keduanya diletakkan Bapak kaum bertauhid, Nabi Ibrahim . 

Anehnya, Hurgronje menghubungkan simbol-simbol Islam ini dengan sumber 

Yahudi. Tampaknya ia ingin mengatakan bahwa Islam lahir dari hasil kombinasi 

ajaran Yahudi dan Nasrani. Hurgronje menulis, 

“Prof. Dozy dalam tulisannya Israelieten te Mekka (Orang-orang Israel di 

Makkah) telah menunjukkan tanpa dapat dibantah, bahwa dengan sia-sia kita 

mencari keterangan tentang nama-nama itu dalam bahasa Arab, tapi kita 

telah melihat kemiripan yang kena sekali dari beberapa di antara perkataan-

perkataan itu dengan perkataan bahasa Ibrani.”18 

Pernyataan ini menggambarkan seolah orang-orang Yahudi adalah 

penduduk Makkah, hingga punya pengaruh dalam menamakan sesuatu. 

Padahal, sejarah mencatat bahwa orang-orang Yahudi tidak pernah tinggal di 

Makkah, tapi di Madînah. Ini adalah bukti lain keawaman Hurgronje tentang 

sejarah, atau ia sengaja tidak mau tahu. 

                                                 
16 Imâm al-Bukhâri, al-Jâmi` al-Shahîh, Kitab al-Hajj, Bab Lâ Yathûfu bi al-Bait Iryan. Selanjut-nya disebut 

dengan Shahîh Bukhâri. 
17 Shahîh al-Bukhâri, op.cit., juz 1, hal 495-496. 
18 Christian Snouck Hurgronje, loc.cit. 
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Apakah logis dan masuk akal, bahwa Islam, sebagai agama tauhid dan 

memerangi segala bentuk syirik, adalah kombinasi ajaran Yahudi dan Nashrani 

yang penuh syirik dan khurafat. Padahal, Rasulullullah  memerintahkan umat 

Islam untuk tidak meniru Ahli Kitab. Larangan ini bahkan berlaku dalam hal 

tingkah laku dan kebiasaan. 

Hurgronje mengatakan Islam tidak membawa sesuatu yang baru, bahkan 

dalam masalah ibadah. Ia juga mengidentikkan negeri-negeri Islam dengan 

simbol kebodohan, keterbelakangan dan kekeringan. Snouck Hurgronje menulis,  

“Selain itu tidak kita dapatkan keterangan baru tentang asal haji, kecuali 

jika hendak didapatkan dari hipotesa Von Maltzan bahwa Mekah terjadi dari 

tempat tinggal seorang pertapa di lembah yang tandus ini.”19 

Pada bagian lain buku ini, Hurgronje menekankan bahwa Ahli Kitab yang 

memeluk Islam punya pengaruh besar terhadap ajaran Islam. Dan, bahwa para 

sahabat yang tumbuh dalam Islam melalui didikan Rasulullah tak dapat 

dipercaya, bahkan perlu diragukan keshahîhan informasinya. Snouck Hurgronje 

menulis, 

“Cerita-cerita aneh yang berkali-kali saling bertentangan isinya 

mengenai para leluhur, keterangan-keterangan yang juga sering saling 

bertentangan isinya atau yang isinya merupakan suatu yang mustahil 

mengenai ibadah Mekah pada zaman jahiliyah, kami dapatkan dari orang-

orang Yahudi yang berubah memeluk agama Islam seperti Ka’ab Ibn Ahbar 

dan Wahb Ibn Munabbih, dan dari sumber berita yang terkenal buruk seperti 

Ibnu Abbas dan orang-orang yang sealiran dengan dia.20 

Ini adalah bukti lain, betapa Hurgronje mengikuti hawa nafsunya dalam 

memilih teks dan sangat jauh dari kaidah-kaidah penelitian ilmiah yang benar. 

Bagaimana mungkin dia menerima riwayat Ka’ab Ibn Al Ahbar dan Wahb Ibn 

Munabbih, dan pada saat bersamaan menolak riwayat Ibnu Abbas? 

Tidak hanya itu, Hurgronje juga menuduh Ibnu Abbas cacat dan tercela. Dari 

mana dia mengambil kesimpulan ini? Standar apa yang ia pakai dalam menerima 

atau menolak sebuah riwayat? Kaidah apa yang ia pergunakan dalam menerima 

                                                 
19 Ibid. 
20 Op.cit., hal. 10. 
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dan mencela orang lain? Mestinya, Hurgronje mengajukan satu bukti tentang 

cacat Ibnu Abbas. 

Yang jelas, Hurgronje mengambil dan menolak sebuah riwayat karena faktor 

suka dan tidak suka. Ia tampak sangat fanatik dan memaksakan doktrin 

agamanya dalam penelitian dan karyanya. Sikap ilmiah, jujur, dan obyektif 

seorang ilmuwan sama sekali tidak ditemukan dalam buku ini. Kesalahan-

kesalahan fatal ini membuat penelitian Hurgronje sama sekali tidak bernilai 

secara ilmiah. 

Buku Hurgronje ini masih menyisakan banyak kesesatan dan penyimpangan 

hingga membutuhkan koreksi dan kritik khusus. Sayangnya, hal itu tidak dapat 

dimuat dalam buku ini, karena kekurangan tempat dan halaman. 

 

Orientalis Karel Steenbrink 

Banyak orang beranggapan bahwa kemerdekaan Indonesia dan bera-khirnya 

penjajahan Belanda pada tahun 1945, sekaligus mengakhiri penye-baran racun 

pemikiran Hurgronje, berikut Orientalisme Belanda. Rupanya, Hurgronje 

meninggalkan banyak kader yang mengikuti jejaknya dan berupaya menyebarkan 

racun pemikiran pada mereka yang ingin mendalami Studi Islam di Indonesia. 

Dalam waktu yang relatif singkat, muncul pula seorang orientalis dan 

missionaris Belanda bernama Dr. Karel Steenbrink.21 Steenbrink pernah bekerja 

di Indonesia selama beberapa tahun sebagai guru besar di beberapa Universitas 

Islam besar Indonesia, seperti IAIN (kini bernama UIN) Syarif Hidayatullah di 

Jakarta, dan IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. 

                                                 
21   Ia lahir di kota Breda, Belanda, tahun 1942. Ia menamatkan studinya di Fakultas Theologi, Jurusan 

Perbandingan Agama. Di Fakultas ini, ia belajar Islâm dan Bahasa Arab. Kemudian ia berkunjung ke 

Indonesia dan tinggal di sini beberapa lama untuk melakukan penelitian lapangan di Indonesia. Ia meraih 

gelar Ph.D dalam bidang Theologi dari Universitas Katholic Nimigen, Belanda. Ia menduduki beberapa 

posisi di Belanda, di antaranya: tahun 1972-1973 bertugas sebagai peneliti di Lembaga Penelitian untuk 

Pengembangan Kristen di Dunia Ketiga, Universitas Leiden. Pada tahun 1978-1979 menjabat sebagai 

Direktur Program Pendidikan Dosen-Dosen IAIN di Universitas Leiden. Tahun 1981-1983 menjadi Dosen 

pada IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada bulan Agustus 1984 pindah ke Jogyakarta, menjadi Dosen di 

IAIN Sunan Kalidjaga. Kumpulan kuliahnya untuk mahasiswa Program Pascasarjana di IAIN dibukukan 

dan diterbitkan dengan judul ‘Islâm di Indonesia pada Abad ke 19 Masehi’. 
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Steenbrink mengajar mahasiswa pasca sarjana di kedua universitas ini tanpa 

interupsi dan koreksi siapapun. Ia menyebarkan virus pemikirannya kepada 

mahasiswa-mahasiswanya, ketika ia dengan terus terang mengatakan bahwa ia 

tidak mengakui Al-Qur’an sebagai wahyu. Menurutnya, Al-Qur’an adalah buatan 

Muhammad. Ungkapan ini sama dengan apa yang sebelumnya pernah 

dinyatakan Hurgronje.22 

Penugasan Steenbrink di tempat yang sangat strategis ini, menurut penulis, 

adalah skenario terencana dan bukan kebetulan. Ia adalah kelanjutan 

rekomendasi Snouck dalam bentuk kerjasama budaya antara Belanda dan 

Indonesia. 

Kerja sama ini makin tegas dengan ditandatanganinya perjanjian kedua belah 

pihak berupa kerjasama budaya dalam studi-studi Islam yang dikenal dengan 

INIS, antara tahun 1989 hingga 1994.23 Fase pertama proyek ini berakhir sukses. 

Namun, kehendak Allâh berbicara lain. Proyek ini, alhamdulillah, tiba-tiba 

terputus sebagai dampak memburuknya hubungan diplomatik kedua negara 

dalam tahun-tahun terakhir. Walaupun begitu, masih terdapat kerjasama budaya 

Kanada dan Indonesia dalam bidang yang sama dan terus berjalan hingga saat 

ini.24 

 

  

                                                 
22  Daud Rasyid, ‘Pembaharuan Islâm dan Orientalisme dalam Sorotan’, Usamah Press, Jakarta, cet. pertama, 

1414 H/1993 M., hal. 80. Lihat juga majalah TEMPO edisi 13 Maret 1984. 
23  Untuk kelengkapan informasi, kami muat naskah Perjanjian kerjasama itu pada Lampiran 1. 

24  Lihat naskah Perjanjian kerjasama pada Lampiran 2. 
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“Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya”  

Karya Prof. Dr. Harun nasution 

 

Sekilas Tentang Isi Buku 

Sebelum mencermati pandangan Prof. Dr. Harun Nasution, terhadap Sunnah 

dalam bukunya berjudul “Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya”, baiknya 

dipaparkan garis besar pemikiran yang ingin ia kembangkan dan sebarkan di 

IAIN.  

Harun,25  bisa disebut sebagai tokoh kaum rasionalis 26  di Indonesia. Sejak 

menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, yang merupakan Perguruan 

                                                 
25  Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Madrasah Islâm di Indonesia, Harun Nasution 

melanjutkan studinya di SLTA Al-Azhar (al-Ahliyah), kemudian di Fakultas Ushûluddin, Universitas Al-

Azhar. Ia belajar di tempat ini selama 2 tahun dari tahun 1938-1940, lalu ia meninggalkannya, konon karena 

ia drop out, namun menurut pengakuannya karena ia tidak setuju dengan metode pengajaran yang diterapkan 

di Al-Azhar. Harun sering menuduh Al-Azhar menganut pola pendidikan tradisional klasik dengan metode 

menghafal. Kemudian ia pindah ke Universitas Amerika di Kairo (AUC), yang menurutnya mengagumkan 

dalam metode pengajaran dan sistem yang digunakannya. Ia belajar di tempat ini hingga selesai S1. 

Kemudian oleh Prof. Dr. Rasjidi, dibantu untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Mc.Gill, Kanada, 

karena Rasjidi waktu itu menjadi dosen di Universitas tersebut. Rasjidi tadinya berharap bahwa mahasiswa 

Indonesia ini dapat mengikuti jejaknya dalam berinteraksi dengan kaum Orientalis. Ia juga berharap agar 

Harun menjadi mahasiswa yang kritis dan cerdas terhadap apa yang ia terima dari Orientalis. Namun yang 

terjadi adalah sebaliknya. Harun justru berbalik menjadi murid yang terpengaruh dengan pemikiran-

pemikiran Orientalis dan terkagum-kagum dengan mereka. Setelah menamatkan program Ph.D nya, ia 

kembali ke negerinya dengan membawa ide dan pemikiran Orientalis itu. Kemudian ia diserahi jabatan 

sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama sepuluh tahun, lebih kurang. Belakangan ia 

memegang jabatan sebagai Direktur Program Pascasarjana pada Institut yang sama sejak tahun 1983. Ia 

meninggalkan beberapa karya tulis yang kecil-kecil, pada umumnya di bidang Filsafat, Pemikiran dan 

Tasawuf. Hampir tak satupun isi karya itu yang bersih dari penyimpangan (distorsi), penyesatan atau 

kesalahpahaman. Lihat: Prof. Rasjidi, “Koreksi Terhadap Harun Nasution”, Muqaddimah. 
26  Rasionalisme ialah faham yang mengedepankan logika. Istilah ini dipakai untuk beberapa pengertian: (a). 

Faham yang berpandangan bahwa segala yang ada mempunyai sebab keberadaannya. Dalam arti bahwa tak 

ada sesuatu yang terjadi di alam ini melainkan pasti ada alasan penciptaannya secara rasional. (b). Faham 
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yang berpandangan bahwa pengetahuan berasal dari prinsip-prinsip logika. Mirip seperti metode 

Experiment yang mengatakan bahwa semua yang ada di benak/pikiran, adalah lahir dari perasaan dan 

eksperimen. (c). Faham yang mengatakan bahwa keberadaan akal merupakan syarat untuk melakukan 

eksperimen. (d). Kepercayaan pada akal dan kemampuannya untuk menemukan kebenaran. Sebabnya –

menurut kaum Rasionalis- bahwa undang-undang logika bersesuaian dengan undang-undang yang 

menghukum masalah-masalah eksternal. Dan bahwa segala yang ada adalah masuk akal dan segala yang 

masuk akal ada. (e). Rasionalisme menurut sebagian Ulama agama ialah faham yang mengatakan bahwa 

kepercayaan imani sesuai dengan hukum-hukum akal. Secara umum, Rasionalisme berpandangan bahwa 

semua yang ada harus dikembalikan kepada prinsip-prinsip logika, seperti mazhab Des Kartes. Lihat: Dr. 

Jamil Shaliba, al-Mu`jam al-Falsafi, Dâr al-Kitab al-Lubnâny, Beirut, cet. pertama, 1973 M, juz 2, hal. 90-

91. 
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Tinggi Bidang Studi Islam terbesar di Indonesia, ia berkosentrasi menumbuhkan 

pemikiran Muktazilah di kalangan mahasiswanya. 27  Ia kagum dan memuja 

pemikiran Mu`tazilah ini.28 

                                                 
27  Dibukanya Program Pascasarjana di IAIN Jakarta tak lepas Dâri prakarsa Harun, dan perannya teramat 

penting di sana. Alangkah indahnya sekiranya program tersebut berjalan menurut pola dan metode 

Universitas Islâm yang ada di dunia Arab seperti Al-Azhar dan lainnya, sehingga menelurkan generasi 

intelek dengan wawasan Islâmi yang murni, berjuang menyebarkan pemahaman Islâm yang Shahîh/benar, 

membela Islâm dalam menghadapi serangan Kristenisasi yang menimpa kaum Muslimin di negeri ini sejak 

puluhan tahun, menghadapi bahaya Orientalisme yang sangat gencar menyerbu pikiran kaum terpelajar 

muslim. Namun disayangkan, realita menunjukkan bahwa program tersebut justru berkiblat ke Barat, baik 

secara pemikiran maupun secara metode. Ia berjalan menurut pola studi Orientalis. Sungguh banyak keluhan 

yang muncul Dâri pihak-pihak Islâm yang memperingatkan bahaya masa depan Perguruan-perguruan 

Tinggi Islâm itu. Akan tetapi, tak tampak respon Dari pihak-pihak berwenang. Perlu disebutkan bahwa 

fenomena Orientalis begitu jelas di sana. Mulai Dari kerjasama budaya antara Perguruan Tinggi Islâm 

dengan Pusat-pusat Orientalis di Eropa dan Amerika, khususnya Belanda dan Kanada. Kemudian 

mengundang para Orientalis secara berkala ke pacasarjana IAIN untuk menyampaikan ceramah-ceramah 

agar mereka sebarkan racun-racun dan pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang kepada mahasiswa. 

Demikian pula mengirimkan alumni dan dosen IAIN ke pusat-pusat Orientalis di Eropa dan Amerika agar 

mereka belajar langsung kepada orientalis metode dan pola penjajahan pemikiran dan penjajahan budaya. 

Hingga kebijakan umum yang berlaku di pascasarjana, orientasi umum dan iklim ilmiah yang berkembang 

di sana, yaitu menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan merusak, seperti: aliran 

Mu’tazilah, Syi‘ah, Shufiyah yang menyeleweng, mengikuti pola dan kurikulum orientalis di bidang studi 

Islâm. Tak mengherankan jika pemikiran-pemikiran yang terlarang di kalangan para Ulama justru digemari 

dan berkembang di tengah mahasiswa. Semisal menghina Abû Hurayrah sahabat Nabi yang mulia, ungkapan 

‘Tak ada konsep politik dalam Islâm’, para sahabat belum siap untuk mendirikan negara Islâm sehingga 

menimbulkan pertikaian dan konflik sesama mereka. Dan pemikiran-pemikiran menyimpang lainnya yang 

tidak bersandar pada sumber atau dalil apapun. Yang jelas bersumber Dari hawa nafsu dan membeo pada 

ucapan dan kata-kata kaum Orientalis, tetapi sering mengklaim dirinya sebagai penelitian yang objektif, 

bersih dan tidak memihak, tanpa prakonsepsi, kritik ilmiah dan slogan-slogan palsu lainnya. 

28  Harun sendiri pernah menegaskan bahwa dirinya sudah bekerja menyebarkan pemikiran Mu’tazilah di IAIN 

selama 15 tahun lamanya. Lihat surat kabar PELITA, edisi 16 Juli 1992; Daud Rasyid, op.cit., hal. 84. 

Namun secara jujur kami katakan bahwa terjadi beberapa perubahan dalam sikap Harun menjelang akhir 

hayatnya. Di mana beliau sudah bisa menerima dosen-dosen yang berseberangan dengannya dalam 

pemikiran untuk mengajar di pascasarjana IAIN Ciputat, yang tadinya tak mungkin terjadi sama sekali. 

Bahkan beliau juga menerima kami mengajar di sana tahun 1996 setelah selesai dalam studi program 

‘doktor’ Dari Kairo University. Lebih Dari itu, beliau juga membela kami dalam menghadapi kaki tangan-

kaki tangan Orientalis di Pascasarjana Ciputat. Hanya saja dalam soal pemikiran, kami tak melihat 

perubahan mendasar pada diri beliau. Wallahu A`lam. 
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Di antara pemikiran Harun yang sempat mengemuka adalah bahwa 

keterbelakangan umat Islam hari ini adalah dampak sikap mereka meninggalkan 

pemikiran rasionalisme yang dalam sejarah Islam, dianut Mu`tazilah. Menurutnya, 

kemajuan peradaban Islam abad Pertengahan adalah hasil metode rasional yang 

dikembangkan kelompok ini. Karenanya, menurut Harun, jika ingin kembali maju, 

pemikiran Mu`tazilah harus dihidupkan kembali. 

Pemikiran ini mengingatkan kita pada peringatan Prof. Dr. Isma`il Raji Al 

Faruqi, seorang cendekiawan asal Palestina yang mengajar di Departemen Studi 

Islam di Temple University, AS, tentang tujuan kaum orientalis dalam studi-studi 

Islam di Barat. Satu di antaranya adalah menghidupkan pemikiran-pemikiran 

sesat dan menyimpang dalam sejarah Islam, seperti Mu`tazilah, Qadariyah, 

Jabariyah, Shufiyah, Isma`iliyah dan lain-lain.29 

Di antara pemikiran Harun yang nyeleneh adalah penolakannya terhadap 

qadha dan qadar sebagai rukun iman. Harun menganggap bahwa iman pada 

qadha dan qadar adalah sebab terpinggirkannya umat Islam dari peradaban 

modern. 

Harun yakin, iman pada qadha dan qadar akan mewariskan sikap pasrah dan 

membuat seorang muslim lesu, malas dan statis. Sebab, menurut Harun, 

kepercayaan ini akan membuat seorang muslim yakin bahwa apa yang terjadi 

adalah qadha dan qadar Allâh dan, karenanya, tidak butuh ikhtiar manusiawi. 

Karena itu, menurut Harun, qadha dan qadar harus dihilangkan dari rukun iman.30 

Seperti diketahui, iman terhadap qadha dan qadar, diterangkan dalam sebuah 

riwayat Shahîh dari Rasul. Dalam sebuah Hadits panjang, beliau merincinya saat 

ditanya oleh Jibril tentang pengertian “Islam”, “Iman” dan “Ihsan”. Bahwa iman 

                                                 
29  Prof. Dr. Ismail al-Faruqi menguatkan bahwa dominasi Yahudi sangat besar di pusat-pusat Studi Islâm di 

Universitas-Universitas Eropa dan Amerika. Donatur pusat kajian Islâm dan penelitian-penelitian yang ada 

di sana adalah kaum Yahudi. Faruqi mengingatkan putera-putera Islâm akan bahaya belajar Dari Orientalis-

orientalis itu dan agar mereka tidak datang belajar ke sana. Lihat jurnal “al- Muslim al- Mu`âshir” edisi no 

43, tahun 1985, hal. 102. 
30  Surat kabar PELITA, edisi 16 Juli 1992. Disebabkan karena pendapat-pendapatnya yang aneh, sejumlah 

Ulama Indonesia menyampaikan bantahan terhadapnya, antara lain: Prof. Dr. Rasjidi, Prof. Ali Yafie, Dr. 

Peunoh Dali dan lain-lain. Masalah ini kami tuangkan dalam buku kami ‘Pembaharuan Islâm dan 

Orientalisme dalam Sorotan’, hal. 78-79. Lihat juga surat kabar PELITA, nomor-nomor berikut: 17 juli 

1992, 18 Juli 1992, 22 Juli 1992, dan 23 Juli 1992. 
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adalah, “engkau beriman kepada Allâh, Malaikat-Nya, Kitab-Nya, Rasul-Nya, Hari 

Akhir, serta beriman pada qadar, baik dan buruknya.31 

Dalam riwayat Shahîh lainnya, Rasul juga bersabda, Ketahuilah, seandainya 

seluruh manusia berkumpul untuk memberi keuntungan padamu, mereka tidak 

akan mampu kecuali mendatangkan apa yang telah Allâh tentukan. Kalau mereka 

berkumpul untuk menimpakan bencana, mereka tidak akan mampu kecuali 

sebatas apa yang telah Allâh tentukan. Pena telah diangkat, dan catatan telah 

kering.32 

Dalam Hadits Shahîh riwayat Abu Darda, Rasul memberi peringatan keras 

terhadap mereka yang mengingkari qadha dan qadar. Sabdanya, Tidak akan 

masuk surga orang yang durhaka, peminum arak, dan orang yang mengingkari 

qadar.33 

Karenanya, tidak pantas bagi seorang muslim yang memiliki aqîdah yang 

Shahîh, menolak apa yang Shahîh datang dari Rasul, apapun alasannya. Lebih 

dari itu, qadha dan qadar disebutkan Al-Qur’an dalam banyak ayat; di antaranya 

adalah: 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  

Artinya: “Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu 
perbuat itu.” (Qs. Ash Shaffaat: 96) 

         يت  ىت  مت     خت  حت
Artinya: “Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.”  

(Qs. Al-Qamar: 49) 

                                                 
31  Imâm Muslim memulai kitab Shahîh-nya dengan Hadits ini dan membuat judul bab dengan topik yang 

menegaskan keharusan beriman kepada Takdir Allah dan mengecam keras orang yang tak percaya 

kepadanya. Lihat: Imâm Muslim, “al-Shahîh,” Kitâbu al- îman, Bab Bayân al-îman wa al-islâm wa al-

Ihsân, wa wujûb al-Imân bi Itsbât Qadar Allah Ta’âla, al-Dalil al-Tabariy Mimman Lâ Yu’min bi al-Qadar, 

wa Ighlâzh al-Qaul fi Haqqih, juz 1, hal. 36-38, no. Hadits: 1/8. Selanjutnya ditulis Shahîh Muslim. 
32  Imâm at-Tirmizi, “al- Sunan”, Kitab Shifât al-Qiyâmah, juz 4, hal. 667, no. Hadits 2516. Selanjutnya ditulis 

Sunan Tirmizi; Imâm Ahmad Ibn Hanbal, “al-Musnad”, juz 1, hal. 293. Selanjutnya disebut Musnad Ahmad. 
33  Musnad Ahmad, juz 6, hal. 441, Rijâl (perawi-perawinya) tsiqoh. Dan diriwayatkan melalui Ahmad Ibn 

Hambal, ia berkata, diceritakan kepada kami oleh Abû Ja‘far al-Suwayidi, katanya, diceritakan kepada kami 

oleh Abû ar- Rabi’ Sulaymân Ibn ‘Utbah al-Dimasyqi, katanya: Aku mendengar Yunus ibu Maysarah, Dari 

Abû Idris ‘A‘idzullah dan seterusnya. Bandingkan dengan Muqbil Ibn Hadi al Wadi‘i, al-Jâmi‘ al-Shahîh fî 

al- Qadar, hal. 13-14. 
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Harun menulis bukunya dengan judul “Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya.” 

Seperti tampak dari judulnya, Harun berusaha menampilkan pandangan 

pribadinya seputar Islam ditinjau dari aspek ibadah, sejarah, peradaban, politik, 

filsafat, tasawuf, hukum, dan lainnya. Buku itu, seperti kata Prof. Dr. Rasyidi, 

sangat berbahaya. Buku ini mengandung berbagai racun pemikiran orientalis dan 

penghinaan terhadap Islam, upaya peraguan terhadap aqîdah, dan distorsi. 

Sayangnya, meski sangat berbahaya, hanya Rasyidi yang melakukan 

koreksinya terhadap buku ini. Tak jelas apa penyebabnya. Apakah karena posisi 

Harun sebagai Rektor IAIN dan Direktur Pascasarjana saat itu, atau karena watak 

orang Indonesia yang sungkan menyampaikan ketidaksetujuan di depan publik. 

Atau, pihak berseberangan merasa tidak percaya diri menghadapi Harun yang 

lulusan Kanada itu. 

Hal yang sangat membantu Rasyidi mengoreksi Harun adalah penguasaanya 

terhadap arah dan perkembangan pemikiran Harun. Sebab, sebelumnya, Rasyidi 

adalah guru besar di Unversitas Mc. Gill Kanada, salah satu pusat orientalisme 

di dunia, tempat Harun belajar. 

Namun demikian, menurut penulis, bantahan Rasyidi belum mewakili seluruh 

kekeliruan Harun. Dunia pemikiran Islam masih menanti kritik dan bantahan 

ilmiah terhadap buku ini secara lebih lengkap. 

Dengan demikian, umat Islam pada umumnya dan kalangan peneliti pada 

khususnya, dapat memahami masalahnya secara benar, tidak keliru seperti 

disajikan Harun dalam bukunya, sengaja atau tidak sengaja. Lebih berbahaya 

lagi, buku itu dijadikan teks book, buku pegangan bagi maha-siswa IAIN di 

seluruh Indonesia.  

Di sini, penulis tidak bermaksud mengupas seluruh pemikiran Harun dalam 

bukunya Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya. Sebab, hal itu di luar wilayah 

bahasan dan membutuhkan ruang khusus. Penulis hanya ingin mengkritisi 

masalah yang terkait dengan Sunnah, sesuai obyek buku ini. 

Dalam bukunya, Harun menulis tentang Sunnah di tiga tempat. Penulis akan 

sajikan pandangannya seputar Sunnah dengan mengutip teks buku Harun apa 

adanya, tanpa melakukan manipulasi dan perubahan sehingga tidak bias dari 

maksud sebenarnya. Selanjutnya, tiap kutipan akan diiringi dengan ulasan dan 

komentar. 
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Tuduhan Pertama: 

Harun menulis sebagai berikut: 

“Hadits, sebagai sumber kedua dari ajaran-ajaran Islam, mengandung 

Sunnah (tradisi) Nabi Muhammad. Sunnah boleh mempunyai bentuk ucapan, 

perbuatan, atau persetujuan secara diam dari Nabi. Berlainan halnya dengan 

Al-Qur’an, Hadits tidak dikenal dicatat tidak dihafal di zaman Nabi. Alasan 

yang selalu dikemukakan ialah bahwa pencatatan dan penghafalan Hadits 

dilarang Nabi, karena dikuatirkan bahwa dengan demikian akan terjadi 

percampur-bauran antara Al-Qur’an sebagai sabda Tuhan dan Hadits 

sebagai ucapan-ucapan Nabi. Ada disebut bahwa Umar ibn al-Khattab, 

khalifah kedua berniat untuk membukukan Hadits Nabi, tetapi karena takut 

akan terjadi kekacauan antara Al-Qur’an dan Hadits, niat itu tidak jadi 

dilaksanakan. 

Pembukuan baru terjadi di permulaan abad kedua hijri, yaitu ketika 

Khalifah Umar Abd al-Azîz (717-720) meminta dari Abu Bakar Muhammad 

ibn Umar dan Muhammad Ibn Syihab Al-Zuhri, mengumpulkan Hadits Nabi 

yang dapat mereka peroleh. Di tahun 140H, Malik Ibn Anas menyusun Hadits 

Nabi dalam buku Al-Muwaththa’. 

Pembukuan secara besar-besaran terjadi di abad ketiga Hijri oleh 

Bukhâri, Muslim, Abu Dawud, Al-Nasa’i, Al-Tirmizi dan Ibnu Majah. Keenam 

buku kumpulan Hadits inilah yang banyak dipakai sampai sekarang. 

Karena Hadits tidak dihafal dan tidak dicatat dari sejak semula, tidaklah 

dapat diketahui dengan pasti mana Hadits yang betul-betul berasal dari Nabi 

dan mana Hadits yang dibuat-buat. Abu Bakar dan Umar sendiri, walaupun 

mereka sezaman dengan Nabi, bahkan dua sahabat terdekat dengan Nabi 

tidak begitu saja menerima Hadits yang disampaikan kepada mereka. Abu 

Bakar meminta supaya dibawa seorang saksi yang memperkuat Hadits itu 

berasal dari Nabi, dan Ali Ibn Abi Thalib meminta supaya pembawa Hadits 

bersumpah atas kebenarannya. 

Dalam pada itu jumlah Hadits yang dikatakan berasal dari Nabi 

bertambah banyak, sehingga keadaannya bertambah sulit membedakan 

mana Hadits yang orisinil dan mana hadîts yang dibuat-buat. Diriwayatkan 
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bahwa Bukhâri mengumpulkan 600.000 (enam ratus ribu) hadîts, tetapi 

setelah mengadakan seleksi, yang dianggapnya hadîts orisinil hanya 3000 

(tiga ribu) dari yang 600.000 itu, yaitu hanya setengah persen. 

Tidak ada kesepakatan kita antara umat Islam tentang keorisinilan 

semua hadîts dari Nabi. Jadi berlainan dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang se-

muanya diakui oleh seluruh umat Islam adalah wahyu yang diterima Nabi dan 

kemudian beliau teruskan kepada umatnya, dalam keorisinilan hadîts 

terdapat perbedaan antara umat Islam. Oleh karena itu kekuatan hadîts se-

bagai sumber ajaran-ajaran Islam tidak sama dengan kekuatan Al-Qur’an.”34 

 

Bantahan Prof. Dr. M. Rasyidi 

Rasyidi,35 sebagai pengritik utama pemikiran Harun, menulis bantahannya 

dalam buku berjudul, “Koreksi Terhadap DR. Harun Nasution tentang: Islam 

Ditinjau dari Berbagai Aspeknya”. Ia membantah apa yang ditulis Harun secara 

rinci, dengan mengomentari tiap bab. 

Pada pembahasan “hadîts,” Rasyidi memulai bantahannya dengan mem-

berikan pengantar seputar posisi Sunnah sebagai sumber kedua hukum Is-lam 

dengan mengutip firman Allâh : 

چ  چ    ڃڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڍچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

                                                 
34  Prof. Dr. Harun Nasution, Islâm ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Penerbit UI Press, cet. kelima, 1985, jilid 

1, hal. 28-30. 
35   Setelah menamatkan pendidikannya di sekolah Dâru al-‘Ulûm, Kairo, Mesir, ia melanjut-kan studi di 

Fakultas Sastra Universitas Kairo. Tamat Dari Mesir ia belajar di Universitas Sorbonne, dengan meraih 

gelar Ph.D. Pernah mengajar di Institut Studi Islâm, Universi-tas Mc.Gill, Kanada beberapa lama. Dan 

Harun termasuk salah seorang mahasiswanya di Kanada. Rasjidi menegaskan bahwa ia yang membawa 

Harun untuk melanjutkan di Mc.Gill University, karena ia salah seorang staf pengajar di situ. Rasjidi adalah 

Menteri Agama pertama RI, ia juga pernah menjadi Duta RI di Mesir. Ia mempunyai karya-karya ilmiah 

yang cukup banyak, di bidang kebatinan dan pemikiran Islâm, beliau menerjemah-kan buku ‘Al-Qur’an, 

Bible dan Sains Modern’ karya Dr. Maurice Bucaille, dan buku ‘Human-isme dalam Islâm’ karya Marcel 

Bossard. 
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Artinya: Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allâh, ikutilah aku, 

niscaya Allâh mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allâh Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Ta‘atilah Allâh dan Rasul-Nya; 

jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allâh tidak menyukai orang-orang kafir. 

(QS. Ali Imran: 31-32). 

Rasyidi, secara singkat, menjelaskan perhatian para sahabat terhadap hadîts 

sejak masa Rasulullah x, dengan menulis: 

“Selama Nabi Muhammad masih hidup sampai kepada zaman Pemerin-

tah Khulafa’ Rasyidin, para sahabat Nabi sangat berminat untuk mengingat 

dan menghafal apa yang pernah dikatakan atau dilakukan oleh Nabi.” 

Selanjutnya, Rasyidi membahas masalah kodifikasi Sunnah yang dimulai 

dengan perintah Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz dan Abu Ja’far al-Manshur: 

“Tetapi makin lama makin bertambah terasa hajat umat Islam untuk 

mengetahui Sunnah Nabi secara terperinci. Khalifah Kerajaan Amawiyah, 

yaitu Umar Ibn Abdul Aziz (717-720 M) memerintahkan kepada Muhammad 

ibnu Syihab al-Zuhri, maka dikumpulkannya apa yang dapat dikerjakannya. 

Pada zaman Kerajaan Abbasiyah, Khalifah Abu Ja’far Al Manshur 

(khalifah kedua daripada Kerajaan Abbasiyah (754-720 M) memerintahkan 

kepada Malik Ibn Anas (93-179 H) untuk mengumpulkan hadîts-hadîts yang 

ia ketahui, dan dikumpulkanlah buku Hadits yang dinamakan Al-Muwattha’ 

(artinya: yang telah terkuasai) berjumlah 870 Hadits, menurut Ibn Hazm.” 

Sayangnya, menurut Rasyidi, kodifikasi yang dilakukan Imâm Zuhri dan Imâm 

Malik masih dalam lingkup terbatas. Kodifikasi sunnah dalam bentuk yang lebih 

sempurna baru dilakukan pada abad ketiga Hijriyah. Sehingga wajar jika masa ini 

dianggap sebagai masa emas penulisan Sunnah. Rasyidi menulis:  

“Pengumpulan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz dan Abu Ja’far Al Manshur 

yang dilakukan oleh Al Zuhri dan Malik Ibn Anas merupakan usaha kecil, 

karena Malik Ibn Anas tak pernah meninggalkan kota Madînah kecuali 

beberapa kali sebentar untuk haji, sedang Al Zuhri juga tidak melakukan 

penelitian yang besar scopenya. 

Akan tetapi pada Abad Ketiga Hijriah lahirlah gerakan ilmiyah yang 

menyeluruh berbarengan dengan terjemahan buku dari Yunani. Baik ilmu 
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hukum, maupun tafsir, maupun Ilmu al-Kalam atau tauhid berkembang secara 

besar-besaran. 

Mengenai pembukuan Sunnah menonjol pula nama-nama Al Bukhary 

(wafat 256), Muslim (wafat 261), Ibn Majah (wafat tahun 273), Tirmidzi (wafat 

tahun 274), al Nasa’i (wafat tahun 303) Abu Dawud (wafat tahun 275).” 

Selanjutnya, Rasyidi menambahkan: 

“Di antara mereka itu Al Bukhary dan Muslim menggunakan kriteria yang 

sangat ketat untuk menyaring hadîts-hadîts. Cara penyelidikan al Bukhary 

dan Muslim yang begitu teliti telah menghasilkan dua kumpulan yang 

sekarang termasyhur dengan nama Shahîh Bukhâri dan Shahîh Muslim yakni 

kumpulan yang sah, yang benar daripada al-bukhâri dan Muslim. 

Pengumpul yang lainpun memakai kriteria juga, akan tetapi dirasakan 

agak lebih lunak. Dan di samping yang enam tersebut ada lagi beberapa 

kumpulan lain seperti Musnad Ibn Hambal.” 

Rasyidi mengulas nilai penting Sunnah dalam kehidupan seorang muslim, 

seraya menekankan agar setiap muslim membaca, mempelajari dan 

mencurahkan perhatian, sama seperti perhatiannya terhadap Al-Qur’an. Rasyidi 

menulis: 

“Sunnah Nabi atau Hadits adalah begitu penting dalam Islam. Jika Al-

Qur’an penting karena ia adalah wahyu dan barang siapa yang membacanya 

dengan mengerti bahasa serta maknanya ia akan hidup dalam suasana 

keruhanian yang tinggi, maka dengan membaca Sunnah atau buku Hadits, 

seseorang akan menjelma menjadi sahabat Nabi, seakan-akan ia dapat 

menemani dan melihat segala gerak-gerik Nabi Muhamad x Al-Qur’an tidak 

dapat diragukan lagi kebenarannya, dan Dr Harun Nasution meng-quote 

(mengutip) kata-kata Nicholson dan Gibb yang menguatkan keaslian Al-

Qur’an.” 

Rasyidi memperingatkan agar umat waspada terhadap upaya musuh-musuh 

Islam menghancurkan Sunnah dengan menggunakan banyak celah-celah, 

seperti yang terjadi dalam sejarah Islam dan berhasil disingkap kedoknya. Rasyidi 

menulis: 
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“Tetapi orang yang tidak suka kepada Islam mencoba untuk menyerang 

sumber kedua yakni al-Sunnah, karena jika al-Sunnah didiscreditkan maka 

akan kuranglah sumber kekuatan Islam. 

Cara mendiskreditkan hadîts adalah pertama menunjukkan bahwa ada 

kemungkinan hadîts itu dibuat-buat atau dipalsukan dan memang itu terjadi, 

khususnya ketika terjadi sengketa politik dan perebutan kekuasaan. Bahwa 

ada Hadits yang palsu telah disoroti oleh penyelidik-penyelidik Islam sendiri, 

khususnya al Bukhary dan Muslim, dan oleh karena itu maka mereka 

membentuk kriteria yang ketat dan ilmiyah untuk menerima hadîts. Akan 

tetapi sekali dikatakan bahwa ada kemungkinan hadîts itu dipalsukan dan 

memang sudah dibuktikan adanya beberapa hadîts palsu, kaum orientalis 

menjadikan hal tersebut sebagai pokok, seakan-akan semua hadîts itu sangat 

mungkin merupakan hadîts palsu. 

Dengan cara inilah, musuh-musuh Islam bermaksud menghilangkan 

salah satu sumber kekuatan Islam.36 

Selanjutnya, Rasyidi mengutip berbagai ungkapan Harun yang sangat mirip 

dengan tuduhan orientalis yang bertujuan meragukan posisi Sunnah. 

Pada pembaca, Rasyidi menjelaskan bahaya pemikiran yang dibawa dan 

disebarkan Harun di kalangan mahasiswa IAIN. Setelah mengetengahkan 

berbagai tuduhan Harun, Rasyidi menulis bantahan dan kritiknya serta 

mengingatkan bahaya pemikiran tersebut. Rasyidi menulis; 

“Keterangan Dr. Harun Nasution tersebut sudah cukup untuk 

memasukkan rasa goyah dalam keimanan generasi muda kita, sesuai dengan 

yang dimaksudkan oleh kaum orientalis yang tidak suka Islam menjadi 

kuat.”37 

 

  

                                                 
36   Prof. Dr. H. M. Rasjidi, Koreksi terhadap Harun Nasution, Bulan Bintang, Jakarta, cet. pertama, tahun 1977, 

hal. 29-32. 
37   Ibid. 
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Tuduhan Kedua: 

Harun berkesimpulan bahwa para sahabat sangat sulit bisa merujuk pada 

Sunnah pada masa awal generasi Islam, sebelum dilakukannya kodifikasi. 

Akibatnya, menurut Harun, para sahabat menerima berita apa saja, sekalipun 

Hadits palsu. 

Ia menulis: 

“Untuk mencari penyelesaian bagi soal-soal baru itu para sahabat 

kembali ke Al-Qur’an dan Sunnah yang ditinggalkan Nabi. Soal kembali ke Al-

Qur’an mudah karena Al-Qur’an dihafal oleh sahabat-sahabat dan telah pula 

dibukukan di zaman Abu Bakar. Tetapi berlainan halnya dengan soal Sunnah. 

Hadits tidak dihafal dan belum dibukukan di waktu itu. Di sini timbullah 

keadaan terpaksa mencari Sunnah dan hal itu nanti membawa kepada 

timbulnya hadîts-hadîts yang diragukan berasal dari Nabi, tetapi adalah 

sebenarnya hadîts-hadîts buatan.”38 

Rasyidi menolak tuduhan39 ini dengan menulis: 

“Keterangan di atas mengandung unsur orientalisme. Hadits tidak dihafal. 

Ini sepintas lalu benar. Tetapi sebenarnya banyak orang-orang yang 

mengetahui Hadits dan Hadits itu tidak selalu perlu dihafal, karena 

kebanyakan mengenai suatu kejadian. Jika ada suatu kasus hukum, maka 

Abu Bakar dan Umar dan Sahabat lainnya menanyakan apakah ada orang 

yang mengetahui bahwa Rasulullah pernah mengambil keputusan dalam 

kasus semacam itu. Jika pernah ada, maka sahabat yang mengetahuinya 

memberitahu dengan membawa saksi. Jika tidak, maka para sahabat 

mengadakan si-dang untuk merundingkan soal tersebut. Dan keputusan yang 

mereka ambil dinamakan Ijma` (konsensus Sahabat). 

Tuduhan tentang pemalsuan hadîts pada masa sahabat, dibantah Ra-syidi 

dengan menulis: 

“Mencari hadîts pada zaman sahabat yang tak perlu dihubungkan 

dengan timbulnya hadîts-hadîts buatan, yang terjadi dua abad kemudian. 

Penonjolan adanya Hadits buatan pada permulaan periode tasyri’ (legislasi) 

Islam adalah kebiasaan para orientalis khususnya Goldziher.” 

                                                 
38   Harun Nasution, Op.cit., jilid 2, hal. 11. 
39   Rasjidi, Op.cit., hal. 80. 
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Tuduhan Ketiga: 

Mengenai Sunnah sebagai sumber argumentasi dan penetapan hukum, Harun 

berkesimpulan bahwa, hanya hadîts yang memiliki derajat mutawâtir saja yang 

dapat dijadikan hujjah. Harun menulis: 

“Yang disepakati semua golongan umat Islam untuk dapat dipakai 

sebagai sumber hukum adalah hadîts mutawâtir. Hadits Masyhûr dan ahad 

ada yang mau menerimanya dan ada pula yang tidak mau menerimanya, 

golongan Mu’tazilah umpamanya.40 

 

Metode Orientalis 

Sayangnya, dalam masalah ini terjadi pengulangan yang tidak perlu. Harun 

menulis; 

“Karena Hadits tidak dihafal dan tidak dicatat dari sejak semula, tidaklah 

dapat diketahui dengan pasti mana hadîts yang betul-betul berasal dari Nabi 

dan mana hadîts yang dibuat-buat.” 

Rasyidi menjawab tuduhan41 itu dengan menulis; 

“Kelicikan dari kaum orientalis yang dianut oleh Dr. Harun Nasution, 

entah dengan sadar atau tidak, ialah bahwa mereka membicarakan hadîts 

secara keseluruhan. Dalam hadîts secara keseluruhan, di antaranya 

dikatakan oleh Dr. Harun Nasution yang didengar oleh Bukhâri enam ratus 

ribu hadîts, memang banyak Hadits-hadîts yang dibuat-buat orang. Akan 

tetapi dari permulaan para Sahabat Nabi berhati-hati sekali menerima Hadits.” 

Kemudian, Rasyidi menjelaskan: 

“Jumlah hadîts Bukhâri yang Shahîh adalah 7397 hadîts, tetapi banyak 

yang terulang oleh karena yang meriwayatkannya banyak, jadi jika dihitung 

hadîts al-Bukhâri yang Shahîh, yang tidak terulang jumlahnya adalah 2762 

hadîts sahih.  

Adapun hadîts Muslim seluruhnya berjumlah 7275, dan yang tidak ter-

ulang berjumlah kira-kira empat ribu Hadits.” 

                                                 
40   Harun Nasution, Op.cit., jilid 2, hal. 25. 
41   Rasjidi, Op.cit., hal. 91. 
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Sayangnya, Rasyidi tidak sepenuhnya benar dalam bantahannya. Ia menulis: 

“Namun begitu kita tidak mengatakan bahwa segala hadîts Bukhâri dan 

Muslim itu benar. Di antara 2762 hadîts sahih Bukhâri, tentunya ada saja 

beberapa Hadits yang tidak benar, karena hadîts Bukhâri dikumpulkan oleh al 

Bukhâri dan ia adalah seorang manusia biasa. 

Tetapi dalam garis besarnya kitab-kitab hadîts yang enam memuat 

Hadits-hadîts yang sahih atau dekat kepada sahih, karena kriteria yang 

dipakai oleh pengumpulnya adalah kriteria yang ketat. 

Sikap orang Islam adalah bahwa hadîts-hadîts itu pada umumnya benar, 

ada sedikit sekali yang salah. Sikap kaum orientalis adalah: semua hadîts itu 

buat-buatan, kecuali beberapa hadîts yang betul Shahîh dari Nabi 

Muhammad.”42 

 

Simpulan 

Koreksi Rasyidi terhadap penyimpangan pemikiran Harun di bidang Sunnah 

Harun belum sepenuhnya selesai. Menurut penulis, koreksi ini dalam beberapa 

tempat kurang rinci, sehingga perlu dilengkapi. Termasuk di dalamnya, 

mengoreksi beberapa bahasan, khususnya yang terkait dengan Shahîh Bukhâri 

dan Muslim. 

Dalam hal ini, koreksi Rasyidi juga memerlukan koreksi. Tentu saja, hal ini 

disebabkan minimnya informasi Rasyidi dalam bidang ini dan bukan faktor 

kesengajaan. Hal ini bisa ditolerir, karena ilmu hadîts bukanlah bidang 

spesialisasinya. 

Secara umum, Rasyidi telah mengupas berbagai masalah yang tidak diketahui 

orang banyak dengan mengoreksi pemahaman yang keliru dan membantah 

tudingan yang salah kaprah. Selanjutnya, tugas penulis adalah menambahkan 

beberapa catatan pelengkap atas kerja besar yang dirintisnya.  

Untuk itu, penulis akan meringkasnya dalam beberapa poin yang akan dibahas 

secara tersendiri sesuai kaidah ilmiah dan menghindari sikap subyektif dan 

tendensius. Penulis akan mengoreksi sisi yang keliru, mengacu pada paradigma 

Ulama dan spesialis di bidang hadîts. 

Poin-poin yang perlu diluruskan itu dapat diringkas sebagai berikut: 

                                                 
42   Op.cit., hal. 92. 
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1. Secara mutlak, Harun mengingkari penulisan dan penghapalan hadîts pada 

masa Nabi. Alasannya adalah sikap Umar Ibn Khattab  yang 

mengurungkan niat menyusun Hadits yang telah ia kumpulkan. 

2. Kodifikasi hadîts baru dimulai pada abad Kedua Hijriyah. Sehingga, sebelum 

periode itu, antara hadîts Shahîh dan hadîts palsu tidak dapat dibedakan, 

akibat usaha pembukuan yang terlambat. 

3. Para sahabat bersikap sangat ketat dalam menerima hadîts. Hal ini 

dibuktikan oleh sikap Abu Bakar yang meminta saksi terhadap kebenaran 

râwi dan Ali Ibn Abi Thalib yang menyuruh beberapa râwi bersumpah. Secara 

implisit dan tidak langsung, Harun menganggap, bahwa para sahabat 

meragukan kejujuran para râwi karena banyaknya kasus pemalsuan hadîts. 

4. Pembukuan dalam skala besar dilakukan di Abad Ketiga Hijriyah melalui para 

penulis Kutubus Sittah, enam kitab hadîts utama. 

5. Imâm Bukhâri menyaring tiga ribu hadîts dari enam ratus ribu hadîts yang 

telah ia kumpulkan.  

6. Tidak ada Ijma’ (kesepakatan) kaum muslimîn tentang keshahîhan hadîts-

hadîts Nabi. 

7. Sebagai konsekuensinya, kedudukan Sunnah sebagai hujjah (dasar hukum) 

tidak sama dengan Al-Qur’an. 

8. Yang disepakati tentang kehujjahannya hanya hadîts mutawâtir saja. Adapun 

hadîts masyhûr dan ahad, keduanya masih diperselisihkan. 

9. Karena sibuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang menimpa umat 

Islam masa itu, para sahabat menerima segala macam hadîts, sekalipun 

maudhu’ (palsu). 

Setelah itu, bahasan akan mendiskusikan beberapa kesimpulan Rasyidi yang 

dipandang kurang tepat. Yaitu: 

1. Rasyidi berkesimpulan bahwa pengumpulan hadîts oleh Imâm Zuhri dan 

Imâm belum memadai. Buktinya, Malik tidak pernah keluar dari Madînah 

kecuali untuk haji. Selain itu, menurut Rasyidi, Imâm Zuhri tidak melakukan 

pencarian yang sifatnya menyeluruh. 

2. Menurut Rasyidi, tidak semua hadîts dalam kitab Shahîh Bukhâri dan Shahîh 

Muslim adalah Shahîh. Mesti ada beberapa hadîts yang tidak Shahîh dengan 

alasan bahwa yang mengumpulkannya adalah seorang manusia juga, 

meskipun dia itu seorang Bukhâri, tulis Rasyidi. 

Poin-poin inilah yang Insya Allâh akan dibicarakan di bawah ini. 
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Koreksi Atas Kekeliruan Pemikiran Harun 

 

Penulisan Hadits di Masa Nabi 

Penulisan Hadits di masa Nabi merupakan pengamalan firman Allâh : 

 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah.” (QS. Al Hasyr:7) 

   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

Artinya: “Barang siapa yang menta`ati Rasul, sesungguhnya ia telah menta`ati 

Allâh.” (QS. An Nisa’: 80). 

 ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  

Artinya: “dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya. 

Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (QS. An 

Najm: 3-4). 

Berangkat dari instruksi ilahiyah ini, para sahabat memiliki semangat dan 

atensi yang luar biasa terhadap Sunnah. Mereka berpacu mendengar hadîts dan 

menghafalnya. Hal ini terbukti, jika sebagian kebetulan absen, mereka lalu 

bertanya kepada orang yang hadir dalam majelis Rasul. Ditambah lagi, mereka 

selalu berusaha mengamalkan apa yang mereka ketahui.43 

Semangat ingin mendengar wahyu dan hadîts membuat para sahabat tidak 

rela ketinggalan. Bahkan, mereka secara teratur datang bergantian. Umar Ibn 

Khattab ra menceritakan, Dahulu, aku dan seorang tetanggaku dari kalangan 

Anshar tinggal di pemukiman Bani Umayyah Ibn Zaid, sebuah kawasan di 

pinggiran kota Madînah. Kami saling bergantian menemui Rasulullah  Aku 

menemui beliau hari ini, dan ia pada esok harinya. Jika aku hadir, aku menemui 

dan memberitahunya tentang apa yang kudengar, baik wahyu, hadîts atau 

lainnya. Jika tiba gilirannya, ia pun melakukan hal serupa.44 

                                                 
43 Prof. Dr. Abdul Muhdi, al-Sunnah al- Nabawiyyah, hal. 98. 
44 Shahîh Bukhâri, Kitab al-‘Ilmi, Bab al-Tanâwub bi al-‘ Ilmi, no. Hadits: 89. 
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Walaupun demikian, karena ingatan dan daya hapal manusia terbatas, mereka 

menulis hadîts-hadîts ini pada Shahîfah (lembaran). Ketika hal ini diketahui 

Rasulullah , awalnya, beliau tidak setuju dan menyuruh mereka menghapus apa 

yang sudah ditulis. 

Imâm Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa’id Al Khudry, 

Rasulullah  bersabda, “Janganlah kalian menulis dariku selain Al-Qur’an. Siapa 

yang menulis dariku selain Al-Qur’an hendaklah ia menghapusnya dan 

sampaikanlah apa yang datang dariku dan tak mengapa. Tetapi, siapa yang 

mendustakan atasku -Hammam, sang perâwi hadîts berkata: aku menduga beliau 

bersabda- dengan sengaja, maka hendaknya ia mempersiapkan tempat duduknya 

di neraka.”45 

Ini adalah bukti perhatian Rasulullah  terhadap Al-Qur’an sebagai sumber 

syariat Islam yang pertama. Berbeda dengan Sunnah, Al-Qur’an harus 

diriwayatkan dengan redaksinya secara lengkap. Wajar jika beliau mengarahkan 

perhatian para sahabat untuk menulis Al-Qur’an dalam porsi terbesar. 

Sunnah tidak perlu terlalu dikhawatirkan saat itu, karena Rasulullah berada 

di tengah-tengah para sahabat. Di samping itu, para sahabat punya ingatan dan 

daya hapal yang sangat kuat, berpikiran yang jernih, dan memiliki perhatian luar 

biasa terhadap agama ini. 

Tampaknya larangan Nabi  untuk menulis hadîts dilatari oleh kekhawatiran 

tercampurnya Sunnah dengan Al-Qur’an. Kekhawatiran lain adalah; kesibukan 

para sahabat menulis hadîts dan melalaikan Al-Qur’an. 

Seandainya Sunnah dikodifikasikan lebih dulu seperti halnya Al-Qur’an, 

terdapat kesulitan sebab materinya sangat luas. Sunnah meliputi sabda, 

perbuatan dan persetujuan Rasul, sejak awal masa kenabiannya hingga wafat. 

Hal itu tentu amat sulit. 

Lebih jauh, ada kekhawatiran bahwa sebagian sabda Nabi  yang ringkas dan 

mengandung hikmah, secara tidak disengaja, tercampur dengan Al-Qur’an. Jika 

terjadi, ini jelas sangat berbahaya. Ini adalah hikmah yang dapat dipetik dari tidak 

dibukukannya Sunnah dalam kodifikasi sempurna pada masa Rasulullah .46 

Pendapat lain menyebutkan, larangan ditujukan pada mereka yang memiliki 

hapalan dan daya ingat yang kuat. Larangan ini tidak berlaku bagi mereka yang 

memiliki hapalan lemah atau mereka yang cermat dan teliti dalam menulis dan 

                                                 
45 Shahîh Muslim, Kitab al-Zuhd, Bab al-Tasyâdud fî al-Hadits, wa Hukmu Kitâbatu al-‘Ilmi, no. Hadits: 72. 
46 Prof. Dr. Muhammad Musthafa al-Sibâ‘i, al-Sunnah wa Makânatuha fî Tasyrî’i al-Islâmi, al-Maktab al-

Islâmi, Dimasyq, cet. keempat, tahun 1405 H., hal. 59. 
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membuat catatan. Pandangan ini sesuai dengan beberapa riwayat yang Shahîh 

yang menerangkan tentang izin menulis yang diberikan Rasul kepada sebagian 

sahabat.47 

Yang jelas, para sahabat telah melakukan penulisan hadîts sejak masa hidup 

Rasulullah. Hadits-hadîts yang ditulis tersebut jumlahnya tidak sedikit, seperti 

diterangkan di bawah ini. 

Setelah Rasulullah  wafat, jumlah sahabat yang menulis hadîts bertambah, 

termasuk kalangan tâbi’in (generasi pasca sahabat), bahkan dalam jumlah yang 

lebih besar. Keadaan ini terus berlangsung; sebagian orang menulis, sebagian 

lagi tidak, hingga tiba masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz. Beliau 

memutuskan untuk mengumpulkan hadîts dan mengkodifikasikannya, karena 

khawatir hadîts hilang atau tercampur antara yang hak dan batil. Patut dicatat, 

langkah Khalifah Umar ini terjadi pada akhir Abad Pertama Hijriyah. 

Seputar penulisan hadîts dan kodifikasinya pada Abad Pertama Hijriyah, timbul 

kontroversi yang dilontarkan musuh-musuh Islam dan pengikutnya dari kalangan 

umat. Bahwa, Sunnah belum ditulis pada masa Rasulullah , bahkan 

kodifikasinya dilakukan sangat terlambat yaitu pada masa Umar Ibn Abdul Aziz 

atau permulaan Abad Kedua Hijriyah. 

Mereka berasumsi, bahwa Sunnah dicemari oleh pemalsuan, dengan alasan 

bahwa hadîts yang tidak dicatat selama satu abad pasti akan mengalami 

perubahan dan penyimpangan. Alasan mereka adalah faktor pikiran dan hapalan 

manusia yang terbatas. Berbeda dengan pena, ia adalah penjaga yang aman 

terhadap apa yang telah ditulis. Di sini dapat disimpulkan dua tuduhan; 

Pertama, asumsi bahwa kodifikasi tidak pernah terjadi sebelum kodifikasi Imâm 

Zuhri.  

Kedua, asumsi bahwa kodifikasi adalah segalanya, mereka lupa bahwa setiap 

masyarakat atau umat memiliki karakter dan keunggulan masing-masing yang 

telah Allâh karuniakan pada mereka. 

 

Tuduhan Bahwa Hadits Tidak Ditulis Pada Masa Rasul 

Harun mengklaim bahwa Sunnah tidak ditulis dan tidak dihafal pada masa 

Rasulullah , tetapi pada abad Kedua Hijriyah. Menurut penulis, pendapat ini jauh 

lebih berbahaya dari pemikiran orientalis. Sebab, orientalis sekaliber Goldziher–

                                                 
47 Prof. Dr. Muhammad M. Abû Syahbah, Difâ` `an al-Sunnah Wa al-Rodd Syubhah al-Musta-syriqîn wa al-

Kutub al-Mu`âshirîn, Dâr al Jeil, cet. pertama, tahun 1411 H., hal. 20. 
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orientalis yang dikenal sangat benci pada Islam- sekalipun tidak sampai menuduh 

demikian. Ia hanya menuduh bahwa hadîts itu tidak ditulis pada masa Nabi . 

Tuduhan Goldziher ini, tentu saja sama sekali tidak berdasar dan jauh dari 

kebenaran. Tapi ia tidak menyangkal bahwa hadîts dihafal oleh para sahabat. 

Para orientalis tidak terjebak pada pendapat bahwa hadîts sama sekali tidak 

dihafal pada masa Rasulullah . Sebab, mereka tahu betul –melalui berbagai 

nash (teks) yang sampai pada mereka seputar masalah ini- bagaimana para 

sahabat Rasulullah  serius menghafal hadîts. Yang mencengangkan, seorang 

cendekiawan muslim melontarkan tuduhan yang jauh lebih berbahaya dari 

pemikiran para orientalis. Tidak hanya mengingkari penulisan saja, ia bahkan juga 

menafikan penghafalan Sunnah. 

Mengingat pentingnya masalah ini, penulis memandang perlu mengulas 

penulisan hadîts pada masa Nabi  Perlu juga dijelaskan, bahwa bantahan ini 

telah lebih dulu dikemukakan oleh berbagai Ulama kontemporer. 

Misalnya, Dr. Mushtafa as-Siba’iy dalam bukunya “As-Sunnah wa Makanatuha 

fî at-Tasyri’ al-Islamy” (Sunnah dan kedudukannya dalam Hukum Islam), Dr. 

Muhammad Abu Syuhbah dalam bukunya “Difa’ ‘an As Sunnah” (Pembelaan 

Terhadap Sunnah), Dr. Muhammad Mushtafa Al A’dzhamy dalam “Dirâsât fî al-

Hadits al-Nabawy” (Berbagai Studi Soal Hadits), dan guru kami Dr. Rif’at Fauzy 

dalam bukunya “Tautsiiq As Sunnah fî Al- Qarn Ats Tsany al-Hijry”, dan lainnya. 

Berbagai penelitian mereka terhadap tema ini, penuh dengan bantahan cermat 

dan ilmiah seputar tuduhan kaum orientalis tentang penulisan hadîts pada masa 

awal Islam. 

Dalam buku ini, penulis tidak bermaksud melakukan pengulangan. Hanya perlu 

ditekankan bahwa dalam mengkaji masalah ini, kaum orientalis dihadapkan pada 

beragam nash yang sepintas lalu tampak kontradiktif. Di satu sisi, terdapat 

beberapa nash – baik hadîts ataupun atsar - yang melarang penulisan sunnah, 

dan di tempat lain terdapat nash yang membolehkan. Bahkan, sebagian nash itu 

memerintahkan penulisan. 

Karena wawasan dan pengetahuan yang terbatas dalam masalah ini, kaum 

orientalis tidak mampu memahaminya secara benar. Mereka tidak mampu 

melakukan komparasi dan perbandingan berbagai nash ini, menim-bang, lalu 

mengkompromikan dan memilih yang terkuat. 

Masalahnya, pekerjaan ini memerlukan spesialisasi dan penelitian mendalam, 

keluasan wawasan dan pemahaman yang jernih. Semua ini agaknya hanya 

dimiliki orang yang mendapat petunjuk Allâh. 



Sunnah di Bawah Ancaman 58 

 

Ketika dihadapkan pada situasi ini, kaum orientalis kesulitan dan dilanda 

kebingungan. Mereka lalu memilih kesimpulan pintas termudah, yaitu bahwa 

Rasul melarang penulisan. Tanpa kajian mendalam, ada dua kemungkinan yang 

mendorong mereka memilih pendapat ini, yaitu: 

Pertama, terdapat beberapa indikasi dan isyarat yang mengarah pada 

pendapat ini seperti riwayat-riwayat yang tegas menerangkan dilarangnya 

penulisan hadîts. 

Kedua, ini lebih mendukung kepentingan mereka. Larangan penulisan hadîts 

pada masa Nabi adalah pendapat paling sesuai dengan kepentingan dan target 

orientalis. 

Seperti diketahui, sebagian kaum orientalis –untuk tidak mengatakan 

mayoritas- bersikap apriori terhadap Islam sejak awal, karena latar belakang 

pemikiran dan keyakinannya. Akibatnya, mereka kehilangan sikap obyektif dan 

kejujuran. 

Ketika mereka mengkaji Sunnah, khususnya masalah kodifikasi, dan 

menemukan celah, mereka langsung membesar-besarkan dan menjadikannya 

sasaran tembak. Tujuannya jelas untuk menghancurkan Sunnah. Atau 

setidaknya, menumbuhkan keraguan bahwa Sunnah belum pernah ditulis pada 

masa Nabi. 

Penulisan hadîts pada masa Nabi adalah realitas tak terbantahkan. Terdapat 

banyak keterangan dari Rasul, para sahabat dan tâbi’in dengan dalil-dalil yang 

qath’iy yang tak diragukan lagi. 

Betul, terdapat riwayat-riwayat yang melarang penulisan hadîts. Tapi, semua 

ini sudah dibahas oleh Al Khatib Al Baghdady. Ia memasukkan semua riwayat ini 

dalam bukunya berjudul, “Taqyiid Al ‘Ilm”, di samping beberapa riwayat yang 

menegaskan membolehkan, bahkan memerintahkan penulisan hadîts. 

Para Ulama membandingkan berbagai nash yang tampak bertentangan ini. 

Mereka menyimpulkan, bahwa hanya terdapat satu Shahîh hadîts yang melarang 

penulisan,48 yaitu riwayat Hammam dari Zaid Ibn Aslam dari ‘Atha’ Ibn Yasaar, 

dari Abu Sa’id al-Khudry, Rasulullah  bersabda;  

“Janganlah kalian tulis dariku, siapa yang menulis dariku selain Al-Qur’an 

hendaklah ia menghapusnya, dan sampaikanlah apa yang datang dariku, dan 

                                                 
48 ‘Abd al-rahmân Ibn Yahya al-Mu`allami, al-Anwâr al-Kâsyifah Limâ Warada fî Kitâb Adhwâ’ ̀ ala al-Sunnah 

min al-Zalâl wa al-Tadhîl wa al-Mujâzafah, al-Mathba`ah al-Salafiyyah, Kai-ro, cet. pertama, tahun 1378, 

hal. 35; Prof. Dr. Muhammad Mushthafa al-A`zhami, Dirâsât fî Hadits al-Nabawi wa Târîkh Tadwînih, 

Thab`at al- Su`ûdiyah, cet. ketiga, tahun 1401 H., jilid 1, hal. 80. 
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tidak mengapa, dan siapa yang berdusta atasku –Hammam berkata: aku 

menduga- beliau berkata: dengan sengaja, maka hendaknya ia memper-siapkan 

tempat duduknya dari api neraka.”49 

Hadits ini diriwayatkan Imâm Muslim dalam kitab Shahîh nya. Meski demikian, 

para Ulama berbeda pendapat tentang hadîts ini, apakah ia mauqûf 

(periwayatannya hanya sampai pada sahabat) atau marfu’ (periwayatannya 

sampai pada Rasulullah ). Sebagian Ulama lebih memilih pendapat bahwa 

hadîts ini mauqûf pada Abi Said al-Khudry, dan tidak sampai pada Nabi . 

Ibnu Hajar berkata, “Sebagian Ulama berpendapat bahwa hadîts Abi Sa’id itu 

cacat. Yang benar adalah, riwayat ini mauqûf atas Abu Sa’id. Ini diungkapkan oleh 

Bukhâri dan lainnya.50 Maksudnya, yang benar adalah ri-wayat ini merupakan 

perkatan Abi Said Al Khudry, lalu sebagian perâwi keliru dan mengatakannya 

sebagai sabda Rasulullah .51 

Di antara argumentasi yang mendukung pendapat ini –seperti diungkapkan 

Syaikh Abdur Rahman al-Mu’llamy- bahwa terdapat riwayat yang mauqûf dari Abu 

Sa’id yang mirip dengan makna hadîts di atas, seperti dijelaskan oleh Ibnu Abdil 

Barr dalam “Kitab Al ‘Ilm” dari beberapa jalur yang tidak disebutkan berasal dari 

Nabi .52 

Walau demikian, penulis lebih sependapat dengan Dr. Muhammad ‘Aj-jaj Al 

Khathiib, bahwa hadîts Abi Sa’id al-Khudry itu adalah marfu’ dari Nabi , karena 

diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahîh nya.53 

Dengan segala kredibilitasnya dalam ilmu hadîts, aneh jika hal ini tidak 

diketahui Imâm Muslim. Apalagi Imâm Bukhâri semasa dengan Imâm Muslim 

yang telah meriwayatkan berbagai hadîts yang membolehkan penulisan dalam 

kitabnya. Jika saja hadîts itu bukan marfu’, tentu Imâm Muslim tidak 

menyebutkannya sebagai hadîts marfu’. 

                                                 
49 Shahîh Muslim, Kitab al-Zuhd, Bab al-Tasyâdud fî al- Hadits, no. Hadits: 72. 

50 Ahmad Ibn ‘Ali Ibn al-Hajar al-‘Asqalâniy (773 H.-852 H.), Fath al-Bary, juz 1, hal. 251; ‘Abd al-rahmân 

al-Mu‘allami, op.cit., hal. 43. 
51 ‘Abd al-rahmân al-Mu`allami, op.cit., hal. 35. 
52 Ibid. 
53 Prof. Dr. Muhammad ‘Ajjâj al-Khatîb, Al-Sunnah Qabla al-Tadwîn, Maktabah Wahbah, Kairo, cet pertama, 

tahun 1383 H/1963 M., hal. 306. 
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Hadits lain tentang larangan menulis tak satupun yang lepas dari cacat 

sehingga tidak dapat dijadikan argumentasi.54 

Tuduhan Bahwa Umar Menarik Pendapatnya Soal Kodifikasi 

Harun menulis dalam bukunya, bahwa Umar membatalkan niatnya menulis 

hadîts seperti kutipan di bawah ini, 

“Umar Ibn Khattab pernah berniat mengumpulkan hadîts dan 

mencatatnya. Beliau kemudian mengurungkan niatnya karena takut 

bercampurnya Al-Qur’an dengan Hadits.” 

Barangkali, inilah alasan Harun–tanpa mencantumkan sumbernya, sebuah 

sikap tidak teliti dalam penelitian ilmiah- bahwa tidak terjadi penulisan hadîts pada 

masa Nabi. Riwayat ini berasal dari Urwah Ibn Zubair yang menyebutkan bahwa 

Umar Ibn Khattab bermaksud menulis hadîts. Beliau lalu meminta pendapat para 

sahabat Rasulullah  dan mereka memberi isyarat setuju. 

Umar lalu ber-istikharah pada Allâh selama sebulan, hingga akhirnya beliau 

berkata tegas pada suatu kali, Sungguh, dulu aku ingin menulis Sunnah-sunnah. 

Aku pernah menyebut suatu kaum sebelum kalian yang menulis berbagai buku 

                                                 
54  Ada beberapa riwayat disampaikan dari Nabi  mengenai dilarangnya penulisan Hadits melalui tiga sahabat, 

yaitu: Abû Sa‘id al Khudri, Abû Hurairah, dan Zayd Ibn Tsabit [ra]. Syekh ‘Abd al-rahmân al-Mu‘allami 

dalam bukunya “al-Anwâr al-Kâsyifah” dan al-A‘zhami dalam bukunya “Dirasat fl Hadits an Nabawi” 

masing-masing telah meneliti Hadits-Hadits tersebut dan menerangkan cacat-cacat yang terkandung di 

dalamnya. Adapun Hadits Abû Sa‘id, pada salah satu riwayatnya terdapat nama ‘Abd al-rahmân Ibn Zaid 

Ibn Aslam, orang ini disepakati kelemahannya. Lihat: Muhammad Ibn Ahmad Ibn ‘Utsman Al-Dzahabi (748 

H./1374 M.), “Mîzânal-I‘tidal fi Naqd al-Rijâl”, Tahqiq ‘Ali Muhammad al-Bajawi, Makta-bah ‘Isa al-

Halabi, Kairo, Mesir, cet. Pertama, 1382 H./1963 M., juz 2, hal. 564. Adapun ri-wayat yang satu lagi terdapat 

pada Shahîh Muslim, oleh karenanya Hadits itu Shahîh, seperti kami sebutkan sebelumnya. Adapun Hadits 

Abû Hurairah, pada salah satu riwayatnya terdapat nama Abd al-Rahmân Ibn Zaid juga, yang dinilai lemah. 

Sedang pada riwayat lain yang dimuat oleh al-Khatîb al-Baghdâdi dalam kitab Taqyîd al-‘Ilm, hal. 34, yaitu 

riwayat Ali Ibn Sahal dari ayahnya dari ‘Abdu al-rahmân Ibn Zaid. Mengenai riwayat ini, Imâm Al-Dzahabi 

berkomentar bahwa riwayat itu “munkar”. Lihat Al-Dzahabi, op.cit., juz 2, hal. 566. Adapun riwayat Zayd 

Ibn Tsabit juga lemah, disebabkan karena di dalamnya terdapat perawi bernama Katsir Ibn Zaid, ia tidak kuat 

(ghoyru qowy). Begitu juga al Muttalib Ibn Abdillah tidak mendengar Hadits itu dari Zaid. Lihat, Ibn al-

Hajar al-‘Asqalâniy “Tahzîb at-Tahzîb”, Dâ’irat al-Ma‘ârif al-Nizhâmiyah, Heidarabad abad, India, cet. 

Pertama, 1325 H., juz 10, hal. 179. 
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hingga mereka sibuk dan meninggalkan Kitab Allâh. Demi Allâh, aku tidak ingin 

mencampurkan Kitab Allâh dengan apapun, selamanya.55 

 

  

                                                 
55  Ahmad Ibn Ali al-Khatîb al-Baghdâdi (392-463 H.), “Taqyîd al-`Ilm”, tahqîq Yusuf al-`Isy, “Dâr Ihya’ al-

Sunnah al-Nabawiyyah”, Dimasyq, cet. kedua, tahun 1974, hal. 49. 
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Bantahan: 

Riwayat ini dibantah dari berbagai segi: 

Pertama, riwayat Urwah Ibn Zubair dari Umar Ibn Khattab ini terputus 

sanadnya, dengan sendirinya riwayat ini lemah dan tidak bisa dijadikan se-bagai 

hujjah.56 

Kedua, kalaupun riwayat ini dianggap Shahîh, di dalamnya ada isyarat 

kesepakatan (Ijma’) para sahabat untuk melakukan penulisan, saat Umar me-

minta pendapat mereka. Dengan kata lain, mereka tidak mengetahui adanya 

larangan Rasulullah n terhadap penulisan hadîts. 

Jika mereka tahu larangan itu ada, pastilah mereka menolak niat Umar untuk 

menulis hadîts. Hal ini tidak terjadi. Sebaliknya, mereka justru sepakat dengan 

usulan Umar. 

Karenanya, batalnya rencana Umar menulis hadîts tidak didasari hadîts 

Rasululah ataupun musyawarah para sahabat, tapi semata-mata didasarkan 

pada ijtihad pribadinya. Pertimbangannya, seperti dibayangkan oleh Dr. Al 

A’zhamy ialah, Mungkin tujuan Umar adalah memberikan prioritas terhadap 

Kitabullah karena redaksi dan maknanya harus dihafal. Ini berbeda dengan hadîts 

yang cukup dihafal maknanya, dan itu relatif lebih mudah.57 

Dari sisi lain, kalaupun riwayat ini Shahîh, kekhawatiran itu hanya terjadi di 

masa Umar  dan kemudian sirna. Urwah sendiri menceritakan, “Dulu kami 

berpendapat untuk tidak menulis kitab apapun kecuali Al-Qur’an, sehingga 

kuhapus semua bukuku. Demi Allâh, aku mendambakan sekiranya buku-buku 

milikku itu ada padaku dan Kitabullah terus selesai ditulis.”58 

Maksudnya, proses penulisan Al-Qur’an sudah selesai, dan Sunnah berfungsi 

sebagai penjelas Al-Qur’an. Dengan demikian, kekhawatiran bahwa sibuk dengan 

hadîts membuat orang meninggalkan Alqur’an tidak lagi ada.59 

 

Nash Yang Membolehkan Penulisan Hadits 

Jumlah riwayat yang membolehkan penulisan hadîts sangat banyak. Hal ini 

dijelaskan Al Khathib Al Baghdady dalam bukunya “Taqyiid Al ‘Ilm”. Termasuk di 

                                                 
56 Ibn al-Hajar al ‘Asqalâniy, “Tahzîb al-Tahzîb”, op.cit., juz 7, hal. 183, berkata Mush‘ab al-Zubayri: Urwah 

lahir pada tahun ke enam dari kekhalifahan ‘Utsmân. 
57 M. Mushthafa al A‘zhami, “Dirâsat”, op.cit., juz 1, hal. 133. 
58 Lihat sejarah hidup Urwah dalam “al-Tahzîb”, op.cit., juz 7, hal. 183. 
59 ‘Abdu al-rahmân al-Mu`allami, op.cit., hal. 38 
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dalamnya, riwayat dari sahabat dan tâbi’in. Bahkan, Imâm Bukhâri membuat bab 

khusus ‘Penulisan Hadits’ dalam kitab Shahîh nya dengan memuat beberapa 

hadîts yang tegas membolehkan. Hal ini, dijelaskan lebih rinci sebagai berikut. 

Pertama, Imâm Bukhâri mengawali bab ini dengan kisah tentang Shahîfah 

(lembaran) yang berada di tangan Ali , yaitu hadîts Abu Juhaifah. Ia berkata, 

kukatakan pada Ali, “Apakah kamu memiliki kitab?” Ali menjawab, “Tidak ada, 

kecuali Kitabullah, pemahaman yang diberikan pada seorang muslim, dan 

Shahîfah ini. Ia berkata, aku bertanya, Apa yang terdapat dalam Shahîfah ini?” Ali 

menjawab, hukum tentang Aql (denda, diyat), melepaskan tawanan dan seorang 

muslim tidak dibunuh karena ia membunuh seorang kafir.60 

Kedua, Bukhâri memuat hadîts Abi Hurairah tentang khutbah Nabi  pada 

Fathu Makkah (pembebasan kota Makkah) dan permintaan seorang sahabat agar 

khutbah itu dituliskan. Lalu datanglah seorang pria dari Yaman, dan berkata, 

Tuliskanlah untukku wahai Rasulullah! Rasulullah bersabda, Tuliskanlah untuk Abi 

Fulan. Lalu seorang pria dari kalangan Qurays berkata, Kecuali tanaman Al Izkhir, 

wahai Rasulullah  karena kami menggunakannya untuk keperluan rumah dan 

kuburan. Abu Abdullah ditanya, apa yang ditulis untuknya? Ia menjawab, Khutbah 

ini ditulis untuknya.61 

Ketiga, ungkapan Abu Hurairah, Tak ada sahabat Nabi  yang lebih banyak 

hadîts nya dariku kecuali Abdullah Ibn ‘Amr, sebab ia menulis sedang aku tidak 

menulis.62 

Keempat, hadîts Ibnu Abbas tentang kisah sakitnya Nabi  dan beliau 

bersabda, Bawalah padaku sebuah buku. Akan kutuliskan sebuah kitab agar 

kalian tidak sesat sesudahnya. 63  Hadits ini menunjukkan tekad beliau untuk 

menuliskan sebuah kitab bagi umatnya agar mereka terhindar dari perpecahan. 

Ibnu Hajar berkata, Beliau tidak bertekad kecuali dalam kebenaran.64 

Masih banyak riwayat lain dengan makna yang sama, baik hadîts ataupun 

atsar dari para Sahabat dan tâbi’in. Bahkan, dapat kita katakan, setiap ada riwayat 

yang melarangnya penulisan ilmu, terdapat riwayat lain yang menegaskan dan 

                                                 
60  Ibn al-Hajar al-‘Asqalâniy, Fath al-Bary, op.cit., Kitâb al ‘Ilm, Bab Kitâbat al-‘Ilm, juz 1, hal. 246, no. Hadits: 

111. 
61  Ibid, no. Hadits: 112. 
62  Ibid, no. Hadits: 113. 
63 Ibid, no. Hadits: 114 
64 Op.cit., juz 1, hal. 253. 
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membolehkannya. Karenanya, penulisan sunnah di kalangan sahabat dan 

generasi sesudahnya tak dapat lagi dipungkiri.65 

 

Kritik dan jawabannya: 

Mungkin ada yang berpikir, meski terdapat banyak riwayat yang mem-bolehkan 

penulisan hadîts, termasuk dari kalangan sahabat dan tâbi’in, tetapi riwayat 

Shahîh yang melarang hal itu tak bisa diabaikan. Bagaimana kita menyikapi 

kontradiksi ini secara benar? 

Jawabnya, sebagian riwayat ini adalah Shahîh dan tidak bisa diabaikan. Sikap 

yang paling tepat adalah mengkompromikannya. Ibnu Hajar al-Asqalany 

menawarkan konsep kompromi berbagai riwayat yang tampak kontradiktif ini.66 

Beliau meringkasnya sebagai berikut: 

1. Larangan ini khusus berlaku selama Al-Qur’an turun. Nabi  melarang 

penulisan Hadits hanya pada waktu itu, agar Al-Qur’an tidak tercampur dengan 

yang lainnya. Setelah masa itu, larangan ini tak lagi berlaku. Ibnu Hajar 

berkata, Bahwa larangan ini khusus ditujukan pada waktu turunnya Al-Qur’an, 

karena dikhawatirkan tercampur dengan yang lain. Setelah itu penulisannya 

diizinkan. Penafsiran ini juga disebutkan Imâm Suyuthi dalam kitab “Tadrib Ar 

Rawy”.67 

2. Larangan ini berarti tidak dibolehkannya penulisan Al-Qur’an dan informasi 

lainnya dalam satu kertas. Jika ditulis terpisah, maka hal itu diizinkan. 

Alasannya sama dengan nomor di atas. Penafsiran serupa juga diungkap As 

Suyuthi dalam Tadrib Ar Rawy dan Al Hafidz Al Iraqy dalam Fath Al Mughits.68 

Pandangan inilah yang dipilih Dr Muhammad al-A’dzhamy, karena dua 

sebab69: pertama, Nabi  mendiktekan dan para sahabat menulis hadîts - 

hadîts Nabi yang sampai pada derajat mutawâtir. Kedua, Diizinkannya 

melakukan penulisan Hadits oleh Nabi . 

3. Hadits - hadîts yang melarang penulisan itu tidak berlaku dan dihapus oleh 

hadîts-hadîts yang membolehkan. Ibnu Hajar berkata, Pelarangan ini datang 

lebih awal, dan izin penulisan datang lebih akhir, saat tidak ada kekhawatiran 

                                                 
65 Al-A‘zhami, op.cit., juz 1, hal. 76. 

66 Ibn al-Hajar, op.cit., juz 1, hal. 251. 
67 Al-Suyûthi, Tadrib ar Râwi, juz 2, hal. 67. 

68 Ibid.; Muhammad Ibn Abd al-Rahmân as-Sakhawi, Fath al-Mughits Syarh alfiyyat al-Hadits, juz 3, hal. 18. 

69 Lihat al-A‘zhami, op.cit., juz 1, hal. 79. 
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tercampur dalam penulisan. Pendapat ini lebih mendekati kebenaran dan tidak 

saling bertentangan.70 al-Hâfidz al-Iraqy sepakat dengan pendapat ini.71 

4. Izin penulisan ditujukan bagi mereka yang dikhawatirkan lupa, dan larangan 

ditujukan bagi orang-orang memiliki hapalan dan ingatan kuat. Larangan ini 

dimaksudkan agar mereka tidak mengabaikan daya hapalnya yang kuat dan 

tergantung pada tulisan.72 

Ada bentuk kompromi lain yang disebutkan para Ulama, yaitu: 

1. Larangan ditujukan bagi orang-orang tertentu, yaitu mereka yang 

dikhawatirkan mencampurkan hadîts dengan Al-Qur’an (secara tidak sengaja). 

Izin ditujukan bagi selain mereka. Hal ini dan yang sebelumn-ya dikemukakan 

Imâm Nawawi dan Ibnu Ash-Shalah.73 

2. Izin khusus ditujukan pada orang-orang yang pandai membaca, dan larangan 

ditujukan bagi orang-orang yang tidak pandai membaca karena dikhawatirkan 

berbuat kesalahan. Pendapat ini dikutip dari Ibnu Qutaibah.74 

Menurut penulis, alasan terkuat dilarangnya penulisan hadîts pada masa ini 

adalah kekhawatiran tersitanya perhatian sahabat hingga mereka melupakan Al-

Qur’an. Selain itu, dikhawatirkan terjadinya percampuran. Dengan pendekatan ini, 

riwayat yang melarang penulisan hadîts dapat dipahami. Jika alasan ini tidak lagi 

ada, otomatis larangannya tidak lagi berlaku, begitu juga sebaliknya. 

                                                 
70  Ibn al-Hajar, op.cit., juz 1, hal. 251. 

71  As-Sakhawi, op.cit., juz 3, hal. 18. 
72  Ibn al-Hajar, loc.cit. Melalui metode kompromi yang ditawarkan oleh Ibn al-Hajar, dapat kita pahami 

ungkapan beliau: “Hadits-Hadits Nabi  belum terkodifikasi pada masa sahabat dan masa Tabi`in senior, 

dalam sebuah ensiklopedi, dan belum tersusun, disebabkan oleh dua faktor: (1). Karena mereka –para 

sahabat- pada awalnya dilarang Nabi   melakukan hal itu, sebagaimana yang kita baca dalam Hadits pada 

riwayat Muslim, karena khawatir tercampur Hadits-Hadits tersebut dengan ayat-ayat all-Qurân, (2). 

Karena faktor ingatan dan kemampuan mereka menghafal Hadits, serta kebanyakan mereka memang tidak 

bisa me-ulis.” Yang dimaksudkan oleh Ibn al-Hajar dari ungkapannya di atas ialah, Hadits-Hadits Nabi 

belum terbukukan (terkodifikasi) dalam satu kumpulan (ensiklopedi) seperti yang ada pada masa sesudahnya. 

Ibn al-Hajar tidak berarti mengingkari terjadinya praktek penulisan Hadits pada masa Nabi , seperti yang 

dipahami oleh Prof. Muhammad al-A`zhami, karena persoalan seperti ini tak mungkin tak diketahui oleh 

orang seperti Ibn al-Hajar, apalagi bila kita pahami redaksi ucapan beliau dalam konteks kompromi yang 

beliau tawarkan dalam bukunya ‘Fath al-Bary.’ 
73  An Nawawi, al-Taqrîb, juz 1, hal. 67; Ibn as-Shalah, al-Muqaddimah fi `Ulûm al-Hadits, hal. 182. 

74  Abdullah Ibn Muslim Ibn Qutaibah ad Dinawary (276 H.), Takwil Mukhtalaf al-Hadits, tahqîq Abdul Qadir 

`Atha, Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, Kairo, cet. pertama, 1402 H., hal. 251. 
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Sebuah riwayat Shahîh menyebutkan bahwa Rasulullah  mengizinkan 

Abdullah Ibn ‘Amr Ibn Al ‘Ash menulis hadîts, karena ia tekun dan cermat membuat 

catatan. Ia terlibat aktif dalam pengumpulan Al-Qur’an dan sudah teruji dalam 

tugas ini. Ia pernah mengatakan: Aku mengumpulkan Al-Qur’an dan kubaca 

dalam satu malam hingga selesai.75 

Namun ada juga yang mengambil sikap berbeda. Sebagian sahabat menolak 

penulisan hadîts agar tidak bercampur dan tidak menyaingi firman Allâh. Ini terjadi 

sebelum Al-Qur’an dikumpulkan dalam sebuah naskah yang utuh. Jika benar 

demikian, sikap ini harus berubah saat alasan pelarangannya sudah tidak ada. 

Inilah yang dapat disimpulkan dari sikap Abu Sa’id (74 H) ketika berkata, Kami 

tidak menulis kecuali Al-Qur’an dan Tasyahhud. 

Kesimpulan ini berangkat dari kenyataan bahwa mereka menulis selain Al-

Qur’an dan hadîts.76 Jika kekhawatiran ini tak lagi ada dan tak lagi beralasan, 

maka larangan ini tidak lagi berlaku. Sehingga, dapat disimpulkan, bahwa 

penulisan hadîts dibolehkan. 

 

Bukti Penulisan Hadits Pada Masa Nabi 

Setelah menjelaskan izin Nabi untuk menulis hadîts pada masa hidup beliau, 

di sini akan dipaparkan bukti penulisan. Bukti ini adalah bantahan atas tuduhan 

Harun, bahwa sunnah belum ditulis dan dihafal pada masa Nabi. 

Perlu diingatkan, bahwa kodifikasi secara resmi dilakukan pada awal abad 

Kedua Hijriyah, yaitu pada masa Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz. Ini dila-

tarbelakangi bahaya hilang dan pemalsuan yang mengancam hadîts. 

Secara individu, kodifikasi hadîts sudah dilakukan pada masa Nabi, sahabat 

dan tâbi’in. Artinya, tidak diabaikan seperti anggapan Harun dan kawan-kawannya 

sehingga terjadi pemalsuan. 

Menurut Harun, sangat sulit membedakan antara hadîts Shahîh dan palsu. 

Anggapan ini jelas keliru. Sebab, penghafalan dan penulisan hadîts dalam 

lembaran dilakukan secara bersamaan. Terdapat banyak riwayat dalam kitab-

kitab hadîts yang merujuk pada Shahîfah-Shahîfah para sahabat.77 

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ja’far Muhammad 

Ibn ‘Ali, ia berkata, Pada sarung pedang Rasulullah  ditemukan sebuah catatan 

bertuliskan Dilaknat orang yang mencuri batas tanah, orang yang menjadikan wali 

                                                 
75 Abû Nu‘aim al Ashbahani, Hilyat al-Awliya’, juz 1, hal. 285. 

76 Pengantar Yusuf al-‘Isy dalam Taqyîd al-‘Ilm, op.cit., hal. 19. 

77 ‘Ajjâj, al-Sunnah, op.cit., hal. 343. 
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terhadap yang bukan haknya, dan orang yang mengingkari nikmat dari orang yang 

memberinya.78 

Nafi’ meriwayatkan dari Abdullah Ibn ‘Umar bahwa dia pernah menemukan 

catatan pada sarung pedang ayahnya, berisi keterangan tentang zakat hewan 

ternak.79 

Di antara lembaran-lembaran yang terkenal pada masa sahabat adalah milik 

Amirul Mukminin Ali Ibn Abi Thalib  yang ia gantungkan di pedangnya. Lembaran 

ini memuat hadîts-hadîts yang berbicara soal diyat (denda), zakat, kemuliaan kota 

Madînah, dan ketentuan bahwa seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh 

seorang kafir, dan masalah-masalah lainnya.80 

Bahkan, Abu Hurairah (59 H) yang terkenal dengan hafalan hadîts nya juga 

menyimpan catatan hadîts-hadîts Rasulullah  Fudhail Ibn Hasan Ibn ‘Amr Ibn 

Umayyah Adh Dhamary menceritakan dari ayahnya, bahwa dia berkata, aku 

memberitahu Abu Hurairah tentang sebuah hadîts dan ia mengingkarinya. Aku 

berkata, “Aku mendengarnya dari Anda”. Abu Hurairah berkata, “Jika mendengar 

dariku, pasti pernah kutulis”. Lalu ia membawaku ke rumahnya, ia memperlihatkan 

padaku buku-buku yang banyak memuat hadîts-hadîts Rasulullah  dan beliau 

mendapati hadîts tersebut. Abu Hurairah lalu berkata, Seperti kukatakan, jika aku 

pernah memberitahumu, berarti hadîts itu tercatat padaku.81 

Lembaran lain adalah Shahîfah Shadîqah yang ditulis Abdullah Ibn ‘Amr (7-65 

H). Seperti diketahui, Rasulullah  mengizinkannya menulis hadîts karena dikenal 

tekun dan cakap membuat catatan. Wajar jika ia banyak menulis hadîts dari 

Rasulullah . 

Lembaran milik Abdullah Ibn ‘Amr ini memuat 1000 hadîts seperti disebutkan 

Ibnul Atsir.82 Mujahid Ibn Jabar (21-104) pernah melihatnya langsung di tangan 

Abdullah Ibn ‘Amr, lalu dia menemuinya untuk mendapatkannya. Maka Abdullah 

berkata, Diamlah wahai putera Bani Makhzum. Mujahid berkata, Aku tidak menulis 

                                                 
78 Ibnu Abdil Barr, “Jâmi` Bayan al-`Ilm wa Fadhlih”, op.cit., juz 1, hal. 86. 

79 Al-Khatîb al-Baghdâdi (392-463 H.), al-Kifayah fi `Ilm al-Riwâyah, hal. 354; Thahir Ibn Shalih al-Jaza’iri, 

Tawjih an-Nazhar Ila Ushûl al-Atsar, hal. 348. 
80 Lihat kata pengantar Prof. Dr. Rif‘at Fauzy pada “Shahîfah al-Hammam Ibn Munabbih”, hal. 4. 

81 Lihat Ibnu Abd al-Barr, Jâmi`, op.cit., juz 1, hal. 89. 
82 Ali Ibn Muhammad al Jazari (555-630 H.), “Usud al- Ghâbah fi Ma`rifat al-Shahâbah”, Tahqîq: Muhammad 

Ibrahim al-Banna dkk, “Thab`at asy-Sya`b”, Kairo, tahun 1970, juz 3, hal. 349. 
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apa-apa. Ia berkata: Ini adalah Al-Shadîqah yang memuat hadîts-hadîts saya 

dengar langsung dari Rasulullah  tanpa perantara sama sekali.83 

Lembaran ini bernilai penting secara ilmiah. Ini adalah dokumen sejarah84 yang 

menjadi bukti penulisan hadîts dengan izin Rasul. 

Selain itu, terdapat juga Shahîfah milik Jabir Ibn Abdullah al-Anshary (16-78 

H)85 dan Shahîfah Ash Shahîhah milik Hammam Ibn Munabbih (4-131 H). 

Lembaran ini memiliki nilai sejarah sekaligus mementahkan tuduhan mereka 

yang meragukan kodifikasi hadîts sebelum abad kedua Hijriyah. Sebab, Hammam 

–salah seorang Ulama kalangan tâbi’in- berjumpa dengan Abu Hurairah. Tidak 

diragukan lagi, ia menulis langsung dari Abu Hurairah di masa hidupnya. Karena 

Abu Hurairah wafat pada tahun 59 H. Artinya, pencatatan dilakukan sebelum 

tahun ini, atau pertengahan abad pertama.86 

Lembaran ini berhasil sampai pada kita secara utuh, persis seperti riwayat dan 

catatan Hammam dari Abu Hurairah. Lembaran ini, pertama kali ditemukan dan 

ditahqiq oleh Dr. Muhammad Humaidillah. Selanjutnya, tahqiq kedua dilakukan 

oleh Dr. Rif’at Fauzy dengan menambahkan beberapa keterangan penting. 

Lembaran ini memuat 138 hadîts, tepat seperti keterangan Ibnu Hajar, bahwa 

Hamam mendengar sekitar 140 hadîts dari Abu Hurairah dengan satu sanad.87 

Masih banyak riwayat-riwayat lain yang menerangkan bahwa para sahabat 

telah mengkodifikasikan hadîts sebelum abad Kedua Hijriyah. 

Terbukti, bahwa Abdullah Ibn Amr mengkodifikasikan hadîts pada masa 

Rasulullah  dalam Shahîfah Al-Shadîqah. Demikian pula Shahîfah Hammam Ibn 

Munabbih yang menjadi bukti kodifikasi pada paruh abad Pertama Hijriyah. Ini 

membuktikan, bahwa para Ulama telah melakukan kodifikasi sebelum Umar Ibn 

Abdul Aziz memerintahkannya. 

Bukti dan keterangan di atas, semoga dapat menjawab tuduhan Harun bahwa 

hadîts belum ditulis pada masa Rasulullah . Sebaliknya, fakta membuktikan 

bahwa penulisan hadîts telah terjadi sejak masa awal, era Rasulullah . 

 

  

                                                 
83  Al-Hasan Ibn Abd al-Rahmân ar-Ramahurmuzy, op.cit., hal. 369; al-Khatîb al-Baghdâdi, Taqyîd al-`Ilm. 

op.cit., hal. 84. 

84  ‘Ajjâj, op.cit., hal. 350. 

85   
Al-Khatîb al-Baghdâdi, al-Kifâyah, op.cit., hal 354.

 
86  ‘Ajjâj, op.cit., hal. 357. 

87   Ibn al-Hajar, at-Tahzîb, op.cit., juz 11, hal. 67. 
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Jumlah Hadits Yang Ditulis Generasi Pertama 

Di sini, akan dijelaskan tentang jumlah hadîts yang ditulis pada masa Nabi  

Apakah benar jumlahnya kecil, seperti diragukan sebagian orang atau jumlahnya 

cukup logis dibandingkan dengan dikodifikasikan Imâm Zuhri pada awal abad 

Kedua Hijriyah. 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, riwayat para sahabat yang langsung 

menulis hadîts Nabi pada generasi pertama di bawah ini bisa dijadikan rujukan. 

Dalam hal ini, riwayat mereka lebih kuat dan tidak bisa diragukan lagi. Riwayat-

riwayat tersebut antara lain adalah: 

1. Abdullah Ibn ‘Amr berkata, “Dulu aku menulis setiap yang kudengar dari 

Rasulullah n karena ingin menghafalnya. Tapi, kaum Quraisy melarangku dan 

berkata, ‘Kamu menulis setiap yang kau dengar dari Rasulullah x? Padahal, 

beliau adalah manusia yang berbicara dalam keadaan marah dan senang. 

Maka aku berhenti menulis sampai mengadukan hal ini pada Rasulullah x 

Beliau lalu bersabda, “Tulislah, demi diriku yang ada di tangan-Nya, tidak ada 

yang keluar dariku kecuali kebenaran.88 

Riwayat ini menjelaskan bahwa Abdullah Ibn ‘Amr pernah menulis hadîts -

hadîts yang ia dengar langsung dari Rasulullah x Riwayat berikut ini juga 

menjelaskan tentang izin Nabi x untuk menulis hadîts. 

2. Abdullah Ibn ‘Amr menceritakan, “Aku minta izin pada Nabi x untuk menulis 

apa yang aku dengar dari beliau. Beliau mengizinkan dan aku pun menulisnya.” 

Abdullah memberi nama lembarannya itu dengan Al-Shadîqah.89 

3. Mujahid menuturkan, “Aku melihat lembaran pada ‘Abdullah Ibn ‘Amr, lalu aku 

bertanya padanya tentang hal itu. Ia menjawab, “Ini adalah Al-Shadiqah yang 

memuat apa yang kudengar langsung dari Rasulullah x tanpa perantara.” 

Berbagai riwayat ini mengisyaratkan bahwa Shahîfah Al-Shadîqah milik 

Abdullah Ibn ‘Amr memuat jumlah hadîts yang cukup banyak, karena ia menulis 

setiap yang ia dengar dari Rasulullah x. Wajar, jika Abdullah Ibn ‘Amr dikenal 

banyak meriwayatkan hadîts. Hal ini diakui sendiri oleh Abu Hurairah , seorang 

sahabat yang memiliki daya ingat yang kuat dan paling banyak meriwayatkan 

hadîts. Hal ini adalah berkat doa Rasulullah x. Agar ia diberi hapalan yang kuat. 

                                                 
88 Sunan Abû Daud, Kitâb al-‘Ilm, Bab fi Kitâb al ‘Ilm, juz 4, hal. 60-61, no. Hadits: 3545; Sunan ad-Dâru imi, 

juz 1, hal. 125; al-Hakîm, op.cit., juz 1, hal. 105-106; Musnad Ahmad, Tahqîq Ahmad Syakir, op.cit., juz 10, 

hal. 15.  

89 Ibnu Sa‘ad, at Thabaqat al Kubra, juz 2/2, hal 125. 
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Semua ini makin membuktikan betapa banyak hadîts yang ditulis Abdullah Ibn 

‘Amr. 

Imâm Bukhâri meriwayatkan dalam Shahîh-nya dengan sanadnya bahwa Abu 

Hurairah berkata, Tak ada sahabat Nabi x yang lebih banyak meriwayatkan 

hadîts daripada saya kecuali Abdullah Ibn ‘Amr. Sebab, ia menulis sedang aku 

tidak menulis.90 

Abu Hurairah mengakui bahwa jumlah hadîts Abdullah Ibn ‘Amr melampaui 

jumlah hadîts nya, karena Abdullah Ibn ‘Amr menulis dan ia tidak. Riwayat ini 

mengisyaratkan bahwa jumlah hadîts yang ditulis pada masa Rasulullah x sangat 

banyak. Tidak seperti asumsi sebagian orang bahwa Sunnah pada masa itu 

kurang diperhatikan. 

Hal ini ditegaskan Abdullah Ibn ‘Amr, “Aku menghafal seribu hadîts dari Nabi 

x. 91  Imâm adz-Dzahaby berkata, “Jumlah sanadnya mencapai 700. Jumlah 

Hadits yang dimuat Bukhâri dan Muslim secara bersamaan sebanyak tujuh buah 

hadîts. Imâm Bukhâri meriwayatkan sendirian sebanyak delapan sanad, dan 

Muslim sebanyak dua puluh Hadits.” 

Imâm Ahmad meriwayatkan isi Shahîfah ini dalam Musnad-nya, seperti yang 

telah dihitung Dr. Muhammad ‘Ajjaj Al Khathib dalam empat juz berturut-turut. 

Dimulai dari juz 9, halaman 235 hadîts 6477. Dalam juz 10 dan 11 dimuat secara 

utuh, dan berakhir pada juz 12, halaman 50, hadîts 7103. Hadits-hadîts dari 

Abdullah Ibn ‘Amr juga banyak dimuat dalam kitab-kitab sunnah lainnya.92 

 

Shahîfah Ali Ibn Abi Thalib 

Meski riwayat Ali Ibn Abi Thalib tersebar di berbagai kitab Sunnah, Shahîfah 

(lembaran) beliau sekilas hanya tampak memuat sedikit hadîts. Padahal, 

kenyataannya tidak demikian. Terbukti, Shahîfah ini memuat banyak tema, seperti 

dijelaskan Dr. Rif’at Fauzy yang mentahqiq (meneliti) dan memberikan anotasi 

(ta’liq). 

Di antara tema hadîts tersebut adalah kewajiban zakat. Di sini dijelaskan 

macam-macam kewajiban dan perinciannya. Ini sama dengan keterangan dalam 

catatan milik Abu Bakar yang ditulis bersumber dari Rasulllah x. Pendapat yang 

lebih kuat menyebutkan bahwa keterangan dalam catatan Abu Bakar berasal dari 

                                                 
90 Shahîh Bukhâri, op.cit., Kitâb al-‘Ilm, Bab Kitâbat al-‘Ilm, no. Hadits: 113. 

91 Ali Ibn Muhammad al-Jazari, op.cit., juz 3, hal. 349 

92 Musnad Ahmad, Tahqîq Ahmad Syakir, op.cit., juz 9, hal. 235, juz 10, 11, dan 12, hal. 50; Lihat juga ‘Ajjâj, 

op.cit., hal. 350, (catatan kaki) 
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Shahîfah Ali Ibn Abi Thalib. 93  Dalam Shahîfah ini juga terdapat berbagai 

keterangan tentang diyat (denda untuk pidana badan) dan perkara-perkara yang 

menyangkut kejahatan terhadap manusia (Jirâhat). 

Untuk menguatkan kesimpulan ini adalah catatan dari Rasulullah x yang 

dikirim kepada penduduk Yaman. Catatan lalu disalin oleh keturunan ‘Amr Ibn 

Hazm, karena ayahnya yaitu ‘Amr Ibn Hazm adalah orang yang menerima kiriman 

catatan ini. Kitab ini juga menjelaskan berbagai kewajiban kaum muslimîn, sunnah 

dan diyat. 

 

Shahîfah ‘Amr Ibn Hazm 

Imâm Ibnul Qayyim mengomentari catatan yang dikirim kepada ‘Amr Ibn Hazm, 

“Buku ini sangat agung dan memuat banyak bahasan fiqh.”94 Peneliti Ahmad 

Ibn Abdurrahman As Shuwayan meringkas masalah yang termuat dalam buku ini 

dalam 21 bahasan, yaitu: 

1. Zakat dan nishab barang tambang 

2. Zakat onta 

3. Zakat sapi 

4. Zakat kambing 

5. Kriteria harta yang harus dizakati 

6. Zakat uang 

7. Dua barang yang tercampur dengan zakat 

8. Zakat bagi Ahli Bait (keluarga Rasulullah x) 

9. Tidak ada zakat bagi seorang hamba muslim dan kudanya 

10. Jumlah jizyah 

11. Dosa yang paling besar 

12. Tidak boleh menyentuh Al-Qur’an kecuali orang yang bersuci 

13. Ketentuan diyat (denda pembunuhan) 

14. Shalat dalam satu pakaian 

15. Pemberian hadiah 

16. Akad gandum 

17. Waktu-waktu shalat 

18. Membaguskan wudhu’ 

19. Umrah (haji kecil) 

20. Waktu thalaq (perceraian) 

                                                 
93 Prof. Dr. Rif‘at Fauzi, Shahifah ‘Ali Ibn Abi Thalib, op.cit., hal. 46.  

94 Ibn al-Qayyim, “Zad al-Ma`ad fi Hadyi Khayri al-`Ibâd”, jilid 1, hal. 119. 
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21. Waktu memerdekakan budak.95 

Selanjutnya di sini kami batasi keterangan mengenai sebagian yang termuat 

dalam buku tersebut, yakni, penjelasan tentang diyat dan perkara-perkara yang 

menyangkut kejahatan terhadap manusia (Jirâhat) untuk membuktikan, bahwa 

kedua hal ini juga dimuat dalam lembaran Ali . 

Abu Bakar Ibn Muhammad Ibn ‘Amr Ibn Hazm meriwayatkan dari ayahnya, dari 

kakeknya, bahwa Rasulullah x mengirim catatan kepada penduduk Yaman. 

Catatan itu menjelasan, Bahwa siapa yang terbukti membunuh seorang mukmin 

tanpa sengaja, dia harus diqishash, kecuali jika keluarga yang terbunuh rela. 

Pembunuhan terhadap satu jiwa diwajibkan membayar diyat..96 

Imâm Baihaqi meriwayatkan, ketika Umar Ibn Abdul Aziz memangku jabatan 

Khilafah, beliau mengutus orang ke Madînah untuk mencari catatan Rasululah x 

tentang zakat, termasuk catatan milik Umar Ibn Khattab. Utusan beliau 

menemukan catatan yang disampaikan pada ‘Amr Ibn Hazm tentang zakat. Selain 

itu, pada keluarga Umar ditemukan catatannya yang juga menjelaskan masalah 

serupa, yang isinya seperti catatan Nabi x Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz 

memerintahkan untuk menyalin keduanya.97 

Ini adalah bukti, bahwa sebagian hadîts yang dikumpulkan Umar Ibn Abdul 

Aziz dari seluruh penjuru wilayah Islam yang tersebar bersama para sahabat 

bersumber dari apa yang telah ditulis Rasulullah x.98 

Terdapat juga lembaran Jabir Ibn Abdullah Al Anshary yang sangat terkenal di 

kalangan ahli hadîts. Diceritakan bahwa Mujahid Ibn Jabar meriwayatkan dari 

lembaran tersebut. 99  Kalau kita tahu sahabat Nabi yang mulia ini telah 

meriwayatkan banyak ilmu (hadîts ) yang bermanfa’at dari Rasulullah x, seperti 

diisyaratkan Adz Dzahaby,100 yakinlah kita bahwa beliau membukukan banyak 

Hadits dalam lembaran ini. 

                                                 
95 Lihat Ahmad Abd al-Rahmân as-Shuayyan, “Shaha’if al-Shahâbah”, op.cit., hal.114.  
96 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab az-Zakat, Bab Fardh Az-Zakat wa kam Tajib fih. Lihat Al-

Haitsamy, “Mawarid al-Zham’an”. op.cit, hal. 202-203; Al-Hakim dalam “al-Mustadrak” Kitab az-Zakat, 

juz 1, hal 395-397, Al-Baihaqy dalam “Al-Sunan al-Kubra,” Kitab az-Zakat, Bab Kayfa Fardh al-Shadaqah, 

juz 4, hal.89-90, Ibnu ‘Abd al-Barr, “al-Tauhid”, juz 17, hal. 339-341. 

97 Al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, op.cit., juz 4, hal. 91. 

98 Dr. Rif‘at Fauzi, op.cit., hal. 50. 

99 Ibn Sa‘ad, op.cit., juz 5, hal. 44. 

100 Al-Dzahabi, Tazkiratul Huffâzh, op.cit., juz 1, hal. 43. 
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Imâm Adz Dzahaby berkata, Musnadnya mencapai 1540 hadîts. Yang dimuat 

bersama oleh Bukhâri dan Muslim berjumlah 58 hadîts. Bukhâri meriwayatkan 

sendiri berjumlah 26 hadîts, sedang Muslim meriwayatkan sendiri 126 hadîts.101 

Di antara hadîts yang diriwayatkan Imâm Muslim dalam Shahîh-nya yang 

berasal dari lembaran ini terkait dengan tata cara haji yang mencapai 30 hadîts.102 

Riwayat terpanjang diriwayatkan Ja’far Ibn Muhammad dari ayahnya, dari Jabir 

Ibn Abdullah mengenai Haji Wada’. Dalam kitab Shahîh Muslim, hadîts ini berisi 

lebih dari empat halaman tentang cara haji Nabi secara lengkap. 

Diceritakan, Jabir Ibn Abdullah menulis hadîts di atas papan. Rabi’ Ibn Sa’ad 

meriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, ia berkata, Aku melihat Jabir di tempat Ibnu 

Sabith sedang menulis di atas papan.103 

Sejumlah muridnya menemui Jabir untuk menulis hadîts. Abdullah Ibn 

Muhammad Ibn ‘Uqail Ibn Abi Thalib berkata, “Dulu saya pergi bersama 

Muhammad Ibn Ali Abu Ja’far dan Muhamad al-Hanafiyah menemui Jabir Ibn 

Abdullah. Kami bertanya kepadanya tentang Sunnah Rasulullah x, tentang cara 

shalat beliau. Kami menulis dan belajar darinya.”104 

Selain Abdullah Ibn ‘Amr, Ali Ibn Abi Thalib, Jabir Ibn Abdullah dan para 

sahabat ridhwanullah ‘alaihim lainnya juga memiliki catatan hadîts Rasulullah x. 

Semua ini menguatkan bahwa jumlah hadîts yang ditulis pada masa Nabi sangat 

banyak. 

Abu Khutsaimah menceritakan, Ibnu Abbas  sangat menyarankan penulisan. 

Beliau menasehatkan, Ikatlah ilmu itu dengan cara menulisnya. Siapa yang 

membeli ilmu dariku dengan satu dirham.105 Ibnu Sa’ad menceritakan bahwa Ibnu 

Abbas mempunyai sejumlah catatan sebanyak muatan onta.106 

                                                 
101 Al-Dzahabi, Siyar A’lam al-Nubala’, op.cit., juz 3, hal. 197. 

102 Shahîh Muslim, juz 2, hal. 881-893. Kitâb al-Hajj, Bab Bayan Wujuhul Ihram, Hadits no. 136-150; Rif‘at 

Fauzy, “Tautsîq al-Sunnah”, op.cit., hal. 52. 

103 Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abi Syaibah al-Kufi al-Absi, “al Mushannaf fi al-Hadits wa al-Atsar”; tahqîq: 

Mukhtar Ahmad al-Nadawi, Dâr al-Salafiyah, Bombay, India, cet. pertama, tahun 1401, juz 9, hal. 49 

104 Abû Ja’far Ahmad Ibn Muhammad Ibn Salamah al-Azdi al-Thahawi al-Hanafi (235 H.), “Syarah Ma`ani al-

Atsar”, tahqîq Muhammad Zuhri al-Najjâr , Dâru al-Kutub al-`Ilmiyah, Bei-rut, cet. pertama, tahun 1399 

H., juz 4, hal. 319; Al-Qadhi al-Hasan Ibn `Abd al-Rahmân Ar-Ramahurmuzi, “al-Muhaddits al-Fâshil 

Bayna ar-Rawy wal Wa`i”, tahqîq DR. M. `Ajjâj al-Khathib, Dâr al-Fikr, Dimasyq, cet. pertama, tahun 1391 

H./1971 M., hal. 370; al-Khatîb al-Baghdâdi, “Taqyîd al `Ilmi”, op.cit., hal. 104. 

105 Abû Khaitsamah Zuhair Ibn Harb an-Nasa‘i (160-234 H.), Kitâb Al-‘Ilm, tahqîq Muham-mad Nashiruddin 

al Albani, al-Mathba’ah al-‘’Umûmiyyah, Dimasyq, hal. 144. 

106 Ibnu Sa‘ad, op.cit., juz 5, hal. 216, sejarah hidup Kuraib Ibn Abi Muslim. 
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Selain itu, Samurah Ibn Jundab ,107 ia juga memiliki catatan yang terkenal di 

kalangan ahli hadîts. Bisa jadi lembaran Samurah ini adalah surat-surat yang 

ditujukan pada anak-anaknya. Lembaran ini memuat berbagai hadîts, seperti 

disebutkan dan dipuji Ibnu Sirin.108 Ibnu Hajar sependapat, seperti termuat dalam 

At Tahdzib, ketika menjelaskan profil Sulaiman Ibn Samurah. Ia meriwayatkan dari 

ayahnya sejumlah salinan yang besar, tulis Ibnu Hajar.109 

Catatan milik Samurah ini memuat sejumlah besar hadîts Nabi x Abul Qasim 

Ath Thabarany meriwayatkan dalam Al Mu’jam Al Kabir sejumlah besar hadîts, 

yang mencapai 95 hadîts tanpa perulangan.110 

Semuanya diriwayatkan dari satu jalan, yaitu; Ja’far Ibn Sa’ad Ibn Samurah, 

dari Khubaib Ibn Sulaiman Ibn Samurah, dari ayahnya Samurah Ibn Jundab, . 

Sebagian riwayat ini dimuat oleh Bukhâri dalam kitab Shahîh nya. Ada 

kemungkinan lembaran ini adalah surat kepada anak-anaknya, bisa juga bukan.111 

Seluruh nash ini menegaskan pada kita bahwa jumlah hadîts yang ditulis pada 

masa Rasulullah x cukup banyak. 

 

Para Sahabat Tidak Menghafal Hadits? 

Tuduhan bahwa hadîts tidak dihafal pada masa sahabat adalah aneh dan 

menggelikan. Tuduhan ini tidak pantas muncul dari seorang mahasiswa pemula, 

apalagi dari seorang profesor. Sebab, dalam logika sederhana, jika tidak ditulis 

atau tidak dihafal, bagaimana Sunnah bisa sampai dari sahabat pada generasi 

berikutnya? 

Terdapat banyak bukti bahwa para sahabat ridhwanullah ‘alaihim menghafal 

hadîts. Di sini, penulis mengutip beberapa pengakuan sahabat dan tâbi’in yang 

menegaskan bahwa, sebelum ditulis, hadîts lebih dulu dihafal. Dalam hal ini, 

keterangan mereka diposisikan untuk menjawab tuduhan Harun. 

                                                 
107 Samurah Ibn Jundab Ibn Hilal Ibn Juraij Ibn Murrah Al Fazari adalah termasuk salah seorang pemuka 

sahabat. Beliau meriwayatkan banyak Hadits dari Nabi 
x

, tinggal dan meninggal di Basrah, sangat keras 

terhadap Khawarij sampai ia pernah membunuh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mencelanya, 

lihat: Al-Jazary, “Usud al-Ghâbah”, op.cit., juz 2, hal. 354; Muhyiddin an Nawawi, “Tahdzib al-Asma’ Wa 

al-Lughat”, juz 1, hal. 235; Al-Dzahabi, “Siyar A’lam an-Nubala’”, op.cit., juz 3, hal.183; Ibn al-Hajar, “al-

Ishâbah Fi Tamyîz al-Shahâbah”, op.cit., juz 2, hal. 77. 

108 Ibn al-Hajar, at-Tahdzib, op.cit., juz 4, hal. 236; al-Ishâbah, op.cit., juz 2, hal. 77. 

109 Ibn al-Hajar, At-Tahdzib, op.cit., juz 4, hal. 198 dan juz 3, hal. 135. 

110 Sulaîmân Ibn Ahmad at-Thabrani, “Al-Mu’jam al-Kabîr”, juz 7, hal. 295-325. 

111 Rif‘at Fauzy, “Tautsîq al-Sunnah”, op.cit., hal. 52. 
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Abu Nadhrah, seorang tâbi’in, mengisahkan perbincangannya dengan Abu 

Sa’id. Ia minta Abu Sa’id menuliskan hadîts-hadîts Rasulullah x karena ia tidak 

mampu menghafal. Abu Sa’id menolak. Alasannya, hafalan adalah alat utama 

dalam menjaga Sunnah nabi dan jalan paling banyak digunakan para sahabat. 

Abu Nadhrah berkata, Saya berkata pada Abi Sa’id, “Tolong tuliskan Hadîst, 

karena kami tidak bisa menghafal”. Abu Sa’id menjawab, “Kami tidak menulisnya 

untuk kalian dan kami tidak menjadikannya sebagai mushaf. Ia menceritakannya 

dan kami menghafalnya. Pesannya, “Hafalkanlah dari kami seperti kami 

menghafalnya dari Nabi.” 112  Senada dengan hal itu, Abu Musa al-Asy’ary 

berpesan, “Hafalkanlah dari kami sebagaimana kami menghafal sebelumnya.”113 

Terdapat banyak keterangan, khususnya tentang sahabat yang terkenal 

banyak menghafal hadîts dan riwayat, seperti Abu Hurairah . Said Ibn Abil 

Hasan berkata, Tidak ada sahabat Nabi x yang lebih banyak meriwayatkan hadîts 

dari Rasulullah x selain Abu Hurairah.114 

Pola kehidupan sahabat ini diwarisi oleh generasi Tâbi’in, yang datang 

kemudian. Abu Sofyan menegaskan sikapnya untuk tidak menulis dan 

mengandalkan hafalan di luar kepala, ia berkata, Aku tidak menulis Hadits dari 

Abu Hurairah, tetapi kami menghafalnya.115 

Demikianlah, para tâbi’in terlatih menghafal hadîts dan tidak beralih pada 

penulisan kecuali dalam beberapa situasi. Khalid Al Hadza’ (141 H) berkata, “Aku 

tidak menulis sesuatu kecuali sebuah hadîts yang panjang. Jika aku telah 

menghafalnya, aku lalu menghapusnya.116 Keterangan senada juga diriwayatkan 

dari ‘Ashim Ibn Dhamrah. 

Imâm Adz Dzahaby meringkas karakteristik ilmiah generasi pertama. 

Sesungguhnya ilmu sahabat dan tâbi’in itu ada dalam hati mereka (dihafal di luar 

kepala-pent). Ini adalah gudang penyimpanan ilmu mereka, ungkap Adz 

Dzahaby.117 

Abu Thalib Al Makky (381 H) menyebutkan, generasi pertama tâbi’in tidak suka 

mencatat hadîts. Mereka berkata, “Hafallah seperti kami menghafal.”118 

                                                 
112  Al-Khatîb, Taqyîd al-Ilm, op.cit., hal. 36.; Ar-Ramahurmuzi, Al-Muhaddits al-Fâshil, op.cit., hal. 379. 

113  Al-Khatîb , op.cit., hal. 40. 

114  Op.cit., hal. 41. 

115  Op.cit., hal. 47 

116 Ar-Ramahurmuzi, op.cit., hal. 381; Al-Khatîb , op.cit., hal. 59. 

117 Dinukil dari Dr. Yusuf Al-‘Isy, dalam Taqyîd al-Ilm, op.cit., hal. 6. 

118 Abû Thalib Muhammad Ibn ‘Athiyah Al-Haritsi Al-Makki, (tahun 387 H.) “Qut al-Qulub”, Mathba`ah Al-

Anwâr al-Muhammadiyah, Kairo, tahun 1405 H.-1985 M., juz 1, hal. 351. 
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Inilah sikap mereka dalam menjaga sunnah. Seperti digambarkan Ibnu Hajar, 

“Sekelompok sahabat dan tâbi’in tidak suka penulisan hadîts dan lebih suka bila 

orang meriwayatkan dari mereka dengan cara menghafal, seperti cara yang dulu 

mereka gunakan. Tapi, ketika perhatian berkurang dan para Ulama khawatir 

hilangnya hadîts, mereka lalu menulisnya.”119 

Kalangan yang mengamati bangsa Arab masa jahiliyah dan permulaan Islam 

tahu pasti bahwa mereka memiliki ingatan kuat. Mereka biasa pergi ke suuq al 

adab (pasar sastra) dan membacakan syair dalam bentuk qashidah (kumpulan 

bait syair). Dengan sekali mendengar, mereka langsung menghafalnya. 

Dengan kondisi ini, wajar jika Rasulullah x menjelaskan karakter umat ini lewat 

sabdanya, Injil mereka ada dalam hati mereka, mereka membacanya dengan 

lancar.120 Maksudnya, “Seolah-olah lembaran-lembaran buku itu ada dalam hati 

mereka.”121 

Qatadah berkata, “Ketika telingaku mendengar sesuatu, aku langsung 

menghafalnya.” 

Ibnu Syihab Az Zuhri berkata, “Bila melintas di kawasan Baqi’, aku ter-paksa 

menutup telinga. Aku khawatir mendengar kata-kata tidak sopan. Demi Allâh, aku 

tak pernah melupakan apa yang kudengar.”122 

Di tempat lain Az Zuhri berkata, “Aku tidak mengulang satu hadîts pun. Aku 

tidak pernah ragu terhadap sebuah hadîts kecuali satu hadîts saja. Aku lalu 

bertanya kepada seorang sahabatku, dan ia menyebutkan seperti yang 

kuhafalkan.”123 

Jumlah hadîts yang dihafal Az Zuhri, seperti disebutkan Abu Dawud, mencapai 

2200 hadîts, setengahnya dalam bentuk musnad.124 

Kelebihan ini tak hanya dimiliki Az Zuhri. Sofyan pernah berkata tentang 

hapalannya, “Ingatanku tidak pernah menyimpan sesuatu lalu ia 

mengkhianatiku.”125 

                                                 
119 Ibn al-Hajar , Fath al-Bary, op.cit., juz 1, hal. 208. 

120 Abû Nu‘aim Ahmad Ibn Abdillah Al-Ashbahani (tahun 430 H.), “Dalâil an-Nubuwah”, Maktabah an-

Nahdlah, Baghdâd , tahun 1983 M., hal. 30-31. 

121 Dr. Abdul Al-Muhdi Ibn ‘Abdil Qadir Ibn ‘Abdil Hadi, “Al-Sunnah an-Nabawiyah: Maka-natuha, `Awamil 

Baqa’iha, wa Tadwînuha,” Dâru al- I’tisham, Kairo, cet. pertama, tahun 1409 H, hal 73. 

122 Ibn ‘Abdil Barr, “Jâmi’ Bayan al-‘Ilm wa Fadllihi”, op.cit., juz 1, hal. 83 

123 Az-Zahaby, “Tadzkirah al-Huffâzh”, op.cit., juz 1, hal. 111. 

124 Op.cit., juz 1, hal. 109. 

125 Op.cit., juz 1, hal. 204.
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Berbagai keterangan ini menjelaskan bahwa menghafal adalah cara utama 

dalam menjaga Sunnah, baik pada periode sahabat maupun tâbi’in. Cara lainnya 

adalah menulis, seperti yang juga diawali pada masa Nabi. 

 

Sikap Hati-Hati Para Sahabat 

Para sahabat ridhwanullah ‘alaihim sepenuhnya sadar bahwa Sunnah adalah 

bagian tak terpisahkan dari agama Allâh. Sebab, seperti telah kami sebutkan, Al-

Qur’an menyuruh taat pada perintah Rasul x dan menjauhi larangannya, untuk 

meneladaninya dan mengikuti sunnahnya. Bahkan, Nabi mengancam orang yang 

meninggalkan dan mengabaikan Sunnah, dengan dalih bahwa Al-Qur’an sudah 

memadai. 

Sejak awal Nabi x telah mengungkap, adanya kelompok-kelompok tertentu 

yang bertujuan merobek-robek Islam dengan jalan memisahkan Kitabullah dari 

Sunnah. Mereka berasumsi bahwa yang wajib diikuti hanyalah Al-Qur’an dengan 

mengabaikan Sunnah. Nabi x telah mengetahui kecenderungan ini sejak awal, 

sehingga beliau merasa perlu memperingatkan agar umatnya tidak terjebak. 

Beliau bersabda, Nanti, akan datang suatu masa saat seorang dari kalian 

sedang duduk di peraduannya, lalu diajukan padanya perintah dan laranganku, 

lalu ia berkata, “Aku tidak tahu, kami hanya mengikuti apa yang ada dalam kitab 

Allâh saja.”126 

Para sahabat itu telah merasakan peran penting sunnah sejak turunnya ayat 

Qur’an yang bersifat mujmal (umum, membutuhkan perincian) seperti shalat, 

zakat, puasa dan haji. Semua kewajiban ini tidak dapat dilaksanakan tanpa 

penjelasan sunnah. Mereka tidak dapat memahaminya kecuali dengan kembali 

kepada Rasulullah n sebagai penerapan dari firman Allâh: 

 ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   

Artinya: Dan Kami turunkan Ad-Dzikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau 

menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan 

agar mereka memikirkan. (QS. An-Nahl: 44) 

Selain itu, beberapa ayat bersifat umum dan mutlak, dan para sahabat tidak 

tahu teknis pelaksanaannya. Mereka merujuk pada Sunnah tentang pengecualian 

ayat yang bersifat umum atau pembatasan ayat yang bersifat mutlak. Di samping 

                                                 
126 Al-Hakîm, ” Al-Mustadrak” juz 1, hal. 108. Ia mengatakan: ‘Shahîh’ berdasarkan kriteria Bukhâri Muslim, 

dan disepakati oleh Al-Dzahabi. 
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itu, seperti halnya Al-Qur’an, sunnah juga menetapkan hukum secara independen, 

karena tak terdapat dalam Al-Qur’an. 

Karenanya, para sahabat sangat membutuhkan sunnah. Kebutuhan ini 

mengharuskan mereka meriwayatkan, menjaga, menghafal dan mewariskan 

hadîts pada generasi yang lahir sesudahnya. Mereka serius mengawal Sunnah, 

sejak menerimanya dari Nabi hingga menyampaikan pada generasi berikutnya 

dengan cara yang Shahîh dan metode yang benar, tanpa distorsi dan manipulasi 

dengan cara menambah atau menguranginya.127 

 

Bukti Atensi Para Sahabat Terhadap Sunnah 

Berbagai bukti perhatian para sahabat terhadap Sunnah dapat dirinci sebagai 

berikut:128 

Pertama, semangat yang tinggi dalam mendengar hadîts. Para sahabat sangat 

bersemangat menghadiri majlis Rasulullah x untuk mendengarkan sabda dan 

menyaksikan seluruh perbuatannya. Jika sibuk dengan pekerjaan yang tak bisa 

ditinggalkan hingga tidak bisa hadir, mereka datang bergantian. Targetnya, agar 

orang yang hadir bisa menyampaikan kepada yang tidak hadir. Misalnya, kisah 

Umar Ibn Khattab  dan tetangganya yang disebutkan di atas. Sehingga, dengan 

demikian, mereka tidak melewatkan sesuatu yang seharusnya dihafal. 

Kedua, mereka tidak pernah jenuh mendengar hadîts dari Rasulullah x lebih 

dari satu kali. Bahkan, sebagian sahabat berpendapat bahwa seseorang tidak 

boleh meriwayatkan hadîts kecuali telah mendengarnya lebih dari tiga kali. 

‘Amr Ibn ‘Abasah berkata, “Seandainya aku tidak mendengarnya dari 

Rasulullah x kecuali satu, dua atau tiga kali, hingga tujuh kali, selamanya aku 

tidak akan menceritakannya. Tetapi, aku mendengarnya lebih dari jumlah itu”.129 

Senada dengan itu, Abu Umamah juga berkata, Kalau aku tidak mendengar dari 

Nabi x kecuali hanya tujuh - Abu Said berkata- kecuali tujuh kali, aku tidak 

meriwayatkannya…”130 

Ketiga, dalam rangka menjaga kemurnian dan orisinalitas riwayatnya, tanpa 

distorsi dan penyimpangan sekecil apapun, mereka sangat berhati-hati 

                                                 
127 Rif‘at Fauzi, “Tautsîq al-Sunnah”, op.cit., hal. 26. 

128 Rif‘at Fauzi, “Al-Madkhal ‘ila Tautsîq al-Sunnah”, Maktabah Al-Khanji, Mesir, cet.pertama, tahun 1398 

H., hal. 31. 

129 “Shahîh Muslim”, op.cit., juz 1, hal. 571. Kitâb Shalat al-Musafirin wa Qashruha, Bab “Islâm ‘Amru Ibn 

‘Absah”, no.Hadits 294. 

130 “Musnad Ahmad”, op.cit., juz 5, hal. 264. 
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mendengar dan menghafal hadîts. Seolah-olah mereka selalu menaruh di depan 

mata peringatan Rasulullah x. Siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah dia 

menyiapkan tempat duduknya di neraka.131  Ini adalah hadîts Mutawâtir, yang 

diriwayatkan oleh lebih dari 70 sahabat, seperti disebutkan Imâm Suyuthi.132 

Khawatir jatuh dalam berbuat dusta terhadap Rasulullah x membuat sahabat 

bersikap ekstra hati-hati dalam mendengar dan menerima hadîts. Sikap ketat ini 

mereka tujukan terhadap diri mereka maupun orang lain. 

‘Utsman Ibn Affan  berkata, “Tak ada yang menghalangiku untuk 

meriwayatkan hadîts dari Rasulullah x kecuali keinginanku untuk menjadi 

sahabat yang paling berhati-hati meriwayatkan dari beliau. Aku bersaksi bahwa 

aku mendengar beliau bersabda, Siapa yang mengatakan dariku apa yang tidak 

aku katakan, hendaknya ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka.133 

Ali  juga kekhawatirannya jika mendengar hadîts secara tidak semestinya, 

atau menghafalnya secara keliru, sehingga salah dalam menyampaikan dan 

mengucapkan berita yang bersumber dari Rasulullah x. Soal berita dari 

Rasulullah x, lebih baik aku dilemparkan dari langit daripada mengatakan apa 

yang tidak beliau katakana”, papar Ali Ibn Abi Thalib .134 

Kenyataannya, tidak semua sahabat mendengar sabda dan melihat perbuatan 

Nabi x, karena sebagian mereka sibuk dengan urusan pribadi dan kemaslahatan 

umat, hingga tak sempat menghadiri majlis Rasulullah x. Akibatnya, mereka 

terpaksa mendengar melalui rekannya. 

Walau demikian, dalam kondisi ini, mereka tetap bersikap ketat bahkan 

terhadap rekan mereka sendiri. Fakta ini dijelaskan Al Bara’ Ibn Azib, “Tidak 

semua hadîts kami dengar dari Rasulullah x. Yang menceritakan adalah para 

sahabat kami sementara kami sibuk memelihara unta. Sementara para sahabat 

Nabi x meminta apa yang tak langsung mereka dengar dari Rasulullah x lalu 

mereka dengar dari rekannya dan dari orang yang lebih hafal dari mereka. Mereka 

dikenal ketat terhadap orang yang mereka dengar.”135 

Dalam beberapa kondisi, sikap hati-hati ini mengakibatkan para sahabat 

menyuruh rekannya sendiri bersumpah di hadapan mereka. Ali Ibn Abi Thalib . 

                                                 
131  Al-Haitsami, “Majma` az-Zawa’id”, juz 1, hal.143 dan Rawi-rawinya Shahîh. 

132  Jalâl al-dîn Abdu al-rahmân Ibn Abi Bakr Al-Suyûthi (tahun 849-911 H.), “Tahdzir al-Khawash min Akadzib al-Qushshos”, Tahqîq 

Muhammad As-Shabbagh, Al-Maktab Al-Islâmi, Dimasyq, cet.1 tahun 1392 H., Hal. 8-57. 

133  Musnad Ahmad, op.cit., juz 1, hal. 65. 

134  Shahîh Bukhâri , juz 2, hal. 531, Kitâb Al-Manaqib, Bab ‘Alamat an-Nubuwwah, no. Hadits 3611; Kitâb Al-Istitabah, Bab Qatl al-

Khawarij wa al-Mulhidin Ba‘da Iqamah al- Hujjah ‘alai-him, no. Hadits 6930. 

135 Al-Hakîm, “Ma`rifah ‘Ulûm al- Hadits” hal.14; Jalâl al-dîn Al-Suyûthi, “Miftah al-Jannah fi al-Ihtijaj bi al-Sunnah”, Tahqîq 

Muhibbuddin Al-Khatîb, al-Maktabah al-Salafiyah, Kairo, cet. keempat, tahun 141, hal. 21. 
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Melakukan hal ini jika ia mendengarkannya lewat perantara orang lain dan tak 

langsung dari Rasulullah x.136 

Ini tidak berarti para sahabat mendustakan orang yang menyampaikan hadîts 

pada mereka.137 Sama sekali tidak. Tidak ada satu pun bukti bahwa salah seorang 

sahabat a meragukan kejujuran saudaranya, apalagi menuduhnya berdusta. Yang 

mereka khawatirkan adalah kesalahan perâwi dalam meriwayatkan hadîts, 

sehingga menyampaikan hadîts dengan tidak semestinya. 

Imran Ibn Hushain mengungkapkan, Demi Allâh, aku pernah berfikir sekiranya 

aku menyampaikan hadîts Rasulullah x selama dua hari berturut-turut. Tapi yang 

menghalangiku untuk melakukannya adalah karena beberapa sahabat Rasul x 

mendengar seperti apa yang aku dengar dan bersaksi seperti yang kusaksikan, 

tetapi mereka meriwayatkan hadîts tidak sebagaimana seharusnya. Aku khawatir 

salah menangkap seperti mereka salah memahami. Ibnu Qutaibah mengomentari 

perkataan ini, Aku tegaskan kepada kalian, bahwa para sahabat pernah keliru, 

tapi tidak karena sengaja.138 

Gambaran ini lebih jelas lagi kita temui dalam perkataan Aisyah Radhiyallahu 

‘anha yang dimuat dalam Shahîh Muslim, Ketika sampai kepada Aisyah pendapat 

Umar dan Ibnu Umar, tentang disiksanya si mayit karena tangisan keluarganya, 

beliau berkata, Sesungguhnya kalian meriwayatkan bukan dari pendusta atau 

orang yang tidak dipercaya, tapi pendengaran bisa salah.139 

Sebagian sahabat telah membantah dengan tegas terjadinya kedustaan di 

kalangan para sahabat. Al Bara’ Ibn Azib berkata, Orang-orang pada masa itu 

tidak pernah berdusta. Sahabat yang menghadiri (majlis Rasulullah x -pent) 

memberitahukan pada yang absen. 140  Anas  berkata, Sebagian kami 

menceritakan kepada yang lain dan kami tidak saling mencurigai. 

Ummul Mukminin Aisyah Radhiyallahu ‘anha menggambarkan pandangan 

sahabat yang sangat keras terhadap perbuatan dusta sebagai sifat tercela. Tak 

ada sifat yang paling dibenci sahabat Rasulullah n melebihi dusta, tegas Aisyah 

Radhiyallahu ‘anha.141  

Imâm Suyuthi menyebutkan sebuah riwayat dari Qatadah, yang menjelaskan 

dengan sangat tegas tentang kemurnian masyarakat sahabat dari kedustaan. 

                                                 
136  Al-Hakîm, op.cit., hal.15; Ar-Rahamurmuzy, “Al-Muhaddits al-Fâshil”, op.cit., hal. 518. 

137 Rif‘at Fauzi, Tautsîq al-Sunnah, op.cit., hal. 30. 

138 ‘Abdullah Ibn Muslim ad-Dinawari, “Ta’wil Mukhtalaf al-Hadits, op.cit., hal. 62. 

139 Shahîh Muslim, op.cit., juz 2, hal. 521, Kitâb Al-Jana’iz, Bab al-Mayyit Yu’azzab bi Buka’i Ahlihi `Alaihi, no. Hadits 22. 

140 Ar-Ramahurmuzi, op.cit., hal. 230; Al-Suyûthi, Miftah al-Jannah, op.cit., hal. 21. 

141 Musnad Ahmad’, op.cit., juz 6, hal. 152. 
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Bahwa, para sahabat tidak mengenal kedustaan, karena perbuatan itu tidak 

pernah terjadi dalam hidup mereka. Qatadah berkata, Seseorang meriwayatkan 

sebuah hadîts, maka orang lain berkata padanya, ‘Apakah Anda mendengarnya 

dari Rasulullah x,’ Orang itu menjawab, ‘Iya, atau aku meriwayatkan dari orang 

yang tidak pernah berdusta. Demi Allâh, kami tidak pernah berdusta serta kami 

tidak tahu apa yang namanya dusta.142 

Jika kita memahami sikap hati-hati dan perhatian para sahabat dalam menjaga 

Sunnah, baik dalam hafalan dan periwayatan, kita dapat memahami beberapa 

sikap mereka ambil terhadap rekan dan saudara mereka sendiri. Misalnya, 

menyuruh bersumpah, meminta saksi, tawaqquf (berhenti dan tak mengambil 

sikap –pent) terhadap sebuah hadîts, dan berbagai sikap keras lainnya dalam 

menerima riwayat. Hal ini didasari oleh beberapa hal: 

1. Rasa bertanggung jawab terhadap Sunnah, agar diwariskan pada generasi 

berikutnya dengan benar. Hal ini tidak menunjukkan bahwa para sahabat 

meragukan kejujuran rekan-rekannya, apalagi menuduh mereka berdusta. 

Sebab, mereka adalah sebaik-baik umat yang diperuntukkan bagi manusia. 

Allâh . sendiri telah memuji mereka di banyak tempat dalam Al-Qur’an. 

2. Perbedaan pendapat terjadi dalam memahami beberapa hadîts dan 

kesimpulannya. Hal ini bisa terjadi jika makna sebuah hadîts pernah 

dipraktekkan pada suatu masa, dan setelah itu dihapus (naskh). Padahal, 

perâwi hadîts ini belum mendengar berita tentang penghapusan, sehingga ia 

masih terus mengamalkannya. Situasi lain adalah sikap tawaqquf (abstain) 

sebagian sahabat terhadap hadîts yang belum mereka dengar, sampai 

mereka yakin bahwa hadîts itu berasal dari Rasulullah x. Setelah yakin, 

mereka tidak ragu menerima dan mengamalkannya, bahkan menyesal 

karena tidak mendengarnya secara langsung.143 

Dalam masalah ini, tidak sedikit peneliti kontemporer yang salah membuat 

konklusi. Mereka mengira, sikap kritis sebagian sahabat dalam menerima 

beberapa hadîts dilatari oleh keraguan mereka terhadap kejujuran dan integritas 

pembawa berita (perâwi). 

Tampaknya Harun berada dalam kelompok ini. Ia menulis; “Abu Bakar dan 

Umar Ibn Khattab, meskipun semasa dengan Nabi x bahkan merupakan sahabat 

terdekat beliau, tidak mudah menerima hadîts yang sampai padanya. Bahkan, 

                                                 
142 As- Suyuthi, loc.cit. 

143 Rif‘at Fauzi, Al-Madkhal ila Tautsîq al-Sunnah, op.cit., hal. 36 
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Abu Bakar meminta saksi untuk menegaskan kesahihan hadîts. Ali Ibn Abi Thalib 

. menyuruh perâwi bersumpah tentang kebenaran hadîts yang ia riwayatkan.” 

Sebagian Ulama juga keliru, seperti dikisahkan Syaikh Mushtafa As Siba’i, 

ketika menyimpulkan bahwa metode baku Abu Bakar dan Umar dalam menerima 

riwayat adalah jika hadîts itu disampaikan oleh dua orang atau lebih. Dan bahwa 

metode Ali dalam menerima riwayat adalah dengan menyuruh bersumpah. Ini 

adalah pemahaman yang keliru yang telah diwariskan oleh banyak penulis sejarah 

tasyri’ (yurisprudensi) Islam dan Sunnah di masa sekarang. 

Kelihatannya, pemahaman keliru ini diterima begitu saja dan diwariskan orang 

terdahulu tanpa mendiskusikan dan mencermatinya dengan baik. Dr. Mustafa As 

Siba’i menuturkan; 

“Di antara yang cenderung pada pendapat ini adalah guru-guru kami yang 

mulia para penulis diktat kuliah Tarikh Tasyri’ Islami (Sejarah Yurisprudensi Islam) 

di fakultas Syariah Universitas Al Azhar.144 Beliau lalu mem-bantahnya dengan 

mengatakan, Kenyataannya, membangun kaidah dan teori terhadap berbagai 

riwayat tersebut adalah kesalahan ilmiah yang ditolak oleh riwayat-riwayat lain 

yang membuktikan bahwa Umar menerima hadîts-hadîts yang hanya diriwayatkan 

oleh seorang perâwi, dan bahwa Ali mengambil hadîts-hadîts dari sebagian 

sahabat tanpa menyuruhnya bersumpah.145 

Mengingat nilai pentingnya, dua persoalan yang disalahpahami sebagian 

peneliti ini akan didiskusikan. 

 

Pertama, Selektifitas Abu Bakar 

Selektif dalam meriwayatkan hadîts adalah karakater dasar para sahabat Nabi 

x. Seperti telah dijelaskan, mereka adalah orang-orang yang sangat ketat 

menjaga Sunnah sebagai sumber yurisprudensi Islam yang kedua. Sebab, 

Rasulullah x memperingatkan agar tidak melakukan kebohongan atas namanya, 

termasuk kebohongan disengaja terhadap hadîts. Dalam konteks ini, sikap hati-

hati mereka adalah hal yang logis dan tak perlu diperdebatkan, kecuali oleh 

kalangan yang menyimpan rasa benci dan permusuhan terhadap Islam, seperti 

kaum orientalis. 

Sikap Abu Bakar dan khalifah lain yang lebih selektif dibanding sahabat 

lainnya, dilatari oleh posisi mereka yang sangat dekat dengan Rasulullah x. 

Mereka adalah tokoh penting di kalangan sahabat sekaligus khalifah kaum 

                                                 
144 As-Siba‘i, Al-Sunnah wa Makanatuha, op.cit., hal. 67 

145 Ibid. 
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muslimîn. Mereka mewaspadai masuknya unsur-unsur asing ke dalam Sunnah 

dan menjebak mereka dalam kesalahan yang beresiko. 

Ketika mengulas profil Abu Bakar As Shiddiq, Imâm Adz Dzahabi menyebutnya 

sebagai Orang yang pertama kali selektif dalam menerima hadîts.146 

Ini adalah hal lumrah dan wajar, mengingat reputasi sahabat yang satu ini di 

mata Rasulullah x dan posisinya dalam sejarah Islam. Al Hafidz As Suyuthi 

menceritakan, Abu Bakar menemani Nabi x sejak ia masuk Islam hingga beliau 

wafat. Mereka tak pernah berpisah baik dalam keadaan bepergian atau tidak, 

kecuali saat diizinkan oleh Rasulullah x pergi haji atau berperang. Ia ikut berjihad 

di semua medan tempur, hijrah bersama beliau, dan meninggalkan keluarga dan 

anak-anaknya sebagai bukti cintanya pada Allâh dan Rasul. Ia juga adalah teman 

Rasulullah x sewaktu di gua. Allâh Ta’ala berfirman: 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

 ٴۇۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

Artinya: “Jika kamu tidak menolongnya (Muhammad), sesungguhnya Allah telah 

menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir mengusirnya (dari Mekah); sedang 

dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, ketika itu 

dia berkata kepada sahabatnya, “Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah 

bersama kita.” (Qs. At Taubah: 40) 

Abu Bakar selalu membantu Rasulullah x dalam seluruh situasi. Beliau 

mempunyai kenangan indah dalam peperangan yang terbukti dalam perang 

Uhud147 dan Hunain, pada saat orang banyak yang lari dari medan perang. 

Adalah wajar jika cinta Rasulullah x pada Abu Bakar lebih besar dibanding 

sahabat lainnya. Dan, sebaliknya, atensi, keseriusan dan selektifitas Abu Bakar 

dalam meriwayatkan hadîts Rasulullah x lebih ketat dibanding yang lainnya 

bukan pula hal aneh. 

Imâm Malik menceritakan dalam sebuah sanad dari Qushaibah Ibn Dzuaib, ia 

berkata, Seorang nenek menghadap Abu Bakar dan bertanya tentang hak 

warisnya. Abu Bakar berkata padanya, ‘Tak ada keterangan dalam Al-Qur’an dan 

aku tidak pernah mendengar hadîts tentang bagianmu dari Rasulullah x 

Kembalilah hingga aku bertanya kepada orang lain. 

                                                 
146 Al-Dzahabi, Tadzkirah al-Huffâzh, op.cit., juz 1, hal. 3. 
147 Al-Suyûthi, Târkîh al-Khulafa’, Tahqîq Muhammad Muhyiddin `Abdul Hamid, Al-Maktabah Al-`Ashriyah, Shaida, Beirut, tahun 

1409, hal. 41. 
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Mughirah Ibn Syu’bah lalu memberitahunya, ‘Aku menghadiri majlis Rasulullah 

dan beliau memberikan seperenam.’ Abu Bakar bertanya, ‘Apakah ada orang lain 

bersamamu?’ Berdirilah Muhammad Ibn Maslamah Al Anshary dan mengatakan 

seperti yang dikatakan Mughirah. Abu Bakar lalu memberitahu sang nenek, bahwa 

ia berhak atas seperenam bagian dari harta warisan.148 

Barangkali, riwayat inilah yang dimaksudkan Harun, bahwa Abu Bakar hanya 

menerima hadîts dalam batasan yang sangat sempit dengan syarat yang ketat. 

Menurutnya, ini adalah bukti kondisi masa itu yang sangat sulit, sehingga orang 

merasa perlu berhati-hati. Jika tidak, orang akan terjebak dalam kepalsuan dan 

kobohongan. Inilah yang dapat penulis simpulkan dari penjelasan Harun. 

Padahal, kalau diteliti, riwayat ini justru kontras dengan asumsi Harun. Ketika 

diberitahu Mughirah Ibn Syu’bah bahwa bagian sang nenek adalah seperenam, 

Abu Bakar tidak mengingkari dan menolaknya. Abu Bakar hanya berkata, Apakah 

ada orang lain bersamamu? Apakah kalimat ini menunjukkan keraguan terhadap 

kejujuran râwi? Kalimat ini bertujuan mengkonfirmasi untuk memperoleh 

kepastian dan ketenangan hati. Beliau berharap ada orang lain memberitahukan 

hadîts yang sama, agar hatinya tenang. 

Barangkali, Abu Bakar bersikap demikian, karena tema hadîts yang sa-ngat 

sensitif, yaitu berkaitan dengan sebuah hukum syariat, tentang hak kaum 

muslimîn. Sebab, jika seorang qadhi (hakim) salah mengeluarkan fatwa, ini akan 

berakibat buruk di kemudian hari. 

Abu Bakar sama sekali tidak bermaksud mendustakan perâwi hadîts dan 

siapapun dari kalangan sahabat. Seperti ditegaskan sebelumnya, berdusta tidak 

dikenal di kalangan sahabat dan masyarakat muslim generasi awal. Inilah yang 

dipahami oleh Imâm Adz Dzahaby. Ia menulis; 

“Ini menunjukkan bahwa maksud Abu Bakar Ash-Shiddiq hati-hati menerima 

hadîts, bukan menutup pintu periwayatan.”149 

Kekeliruan sebagian orang dikarenakan mereka membaca riwayat ini dan 

sejenisnya, tanpa mengetahui atau mengabaikan karakter khas yang dimiliki 

masyarakat Islam generasi awal. Misalnya, kepercayaan dan kejujuran yang 

kental mewarnai kehidupan mereka. 

Di saat yang bersamaan, mereka membaca berbagai teks ini dengan kacamata 

hari ini, ketika kebohongan, kemunafikan dan penipuan menjadi karakter khas 

                                                 
148 Malik Ibn Anas, al-Muwaththa’, op.cit., juz 2, hal. 513, Kitâb Al-Faraidl, Bab Mirats al-Jaddah, no. Hadits 4. Selanjutnya disebut 

al-Muwaththa’. 

149 Az- Zahabi, op.cit., juz 1, hal. 3 
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masyarakat. Mereka lalu memasangkan persepsi ini pada masyarakat binaan 

Rasulullah. Tentu saja, sikap ini adalah yang salah dan tidak tepat. 

Selain kejadian ini, tidak ada satu riwayatpun yang mengungkapkan bahwa 

Abu Bakar pernah meminta konfirmasi râwi lain. Ibnu Hazm Al Andalusy 

menyebutkan cacat riwayat ini terletak pada sanadnya yang munqathi’ 

(terputus),150  sehingga tak bisa menjadi dalih untuk menetapkan metode Abu 

Bakar dalam menerima hadîts. 

Selain itu, Abu Bakar juga banyak menerima hadîts yang berasal dari riwayat 

seorang perâwi. Tidak pernah disebutkan bahwa beliau pernah meminta saksi 

untuk hadîts seorang râwi. Sebagai contoh, beliau menerima hadîts yang 

disampaikan Aisyah tentang kafan Rasulullah x.151 

Termasuk dalam masalah ini adalah sikap Umar yang meminta seorang saksi 

untuk menegaskan keshahîhan hadîts seorang perâwi. Guru kami, Prof. Dr. 

Muhammad Boltagi Hasan menjelaskan metode Umar Ibn Khattab dalam 

menerima hadîts: 

“Umar mencari sesuatu untuk meyakinkan hatinya. Ini adalah sikap hati-

hati yang masuk akal, tergantung kondisi dan pemahaman râwi terhadap 

hadîts yang diriwayatkannya. Jika hal ini terpenuhi dengan satu riwayat, ia 

menerima dan menganggapnya cukup. Jika tidak, ia akan meminta kesaksian 

orang lain. Sehingga dapat disimpulkan, kesaksian orang lain bukanlah 

syarat baku bagi Umar untuk menerima hadîts.152 

Tak terpikir oleh Umar untuk meragukan kejujuran dan integritas perâwi. “Umar 

hanya berpandangan bahwa kemungkinan lupa, tidak teliti mendengar, atau salah 

paham bisa terjadi pada siapapun. Hal ini adalah manusiawi dalam setiap 

situasi.153 

Semua ini dimaksudkan agar kaum muslimîn terbiasa dengan sikap kritis dan 

hati-hati dalam menjaga agama Allâh. Agar seorang râwi hati-hati terhadap hadîts 

sebelum meriwayatkan, sehingga tak ada orang yang meriwayatkan apa yang tak 

pernah diucapkan Rasulullah. Hal ini dibuktikan oleh perkataan Umar kepada Abu 

Musa Al Asy’ary dan Abu Said Al Khudry yang menjadi saksi pada usia mudanya, 

                                                 
150 Ibnu Hazm mengatakan: “Riwayat itu terputus, tidak Shahîh. Andaikan ia Shahîh, juga tak bisa menjadi alasan bagi mereka. Karena 

mereka baru bisa menerima khabar wahid apabila sesuai dengan pendapat mereka. Jadi tak ada gunanya meminta satu orang lagi 

perawi”. Lihat Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm (456 H.), “Al-Ihkam fi Ushûl al-Ahkâm”, tahqîq Ahmad  Syakir, Dârul Afaq al-Jadidah, 

Beirut, cet. pertama, tahun 1400 H., juz 2, hal. 141. 

151 Op.cit., juz 2, hal. 12. 
152  Prof. M. Boltagi Hasan, “Dirâsat fi al-Sunnah”, Maktabah al-Syabâb, Kairo, tahun 1406 H., hal.14. 
153  Op.cit., hal.12 
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Saya sama sekali tidak meragukanmu. Tapi saya takut orang mengarang sebuah 

cerita dan menyebutnya berasal dari Rasulullah x.154 

Hal ini dikuatkan Imâm Adz Dzahabi saat mengomentari metode Abu Bakar 

Ash Shiddiq dalam memeriksa kebenaran hadîts; 

“Maksud Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah memeriksa kebenaran hadîts dan 

hati-hati, bukan menutup pintu periwayatan.”155 

Para sahabat meminta kesaksian orang lain dari seorang râwi, dan pada saat 

yang sama menerima hadîts yang riwayatnya ahad (râwinya sedikit) dan 

menjadikannya landasan hukum. 

Bahwa saksi bukanlah syarat baku Umar Ibn Khattab dalam menerima hadîts 

bisa disimpulkan dari kisah Umar dan tetangganya yang menghadiri majlis 

Rasulullah x secara bergilir. Umar berkata, Ia hadir satu hari, dan aku hadir satu 

hari. Jika aku hadir, aku memberitahunya tentang berita yang kudengar hari itu, 

berupa wahyu atau lainnya. Jika ia yang hadir, ia pun melakukan hal yang sama.156 

Ini adalah pengakuan Amirul Mukminin . yang menerima hadîts dari 

tetangganya. Tak ada perbedaan antara tetangganya atau orang lain dalam 

menerima riwayat. 

 

Kedua, Selektifitas Ali Ibn Abi Thalib 

Jika kehadiran seorang saksi cukup bagi Abu Bakar untuk menerima hadîts 

seorang râwi, Ali  mengambil sikap yang lebih ketat. Ia menyuruh râwi hadîts 

untuk bersumpah. Jika ia sudah bersumpah, beliau lalu membenarkan dan 

menerima riwayatnya. 

Ali  berkata, “Dulu, jika aku mendengar sebuah hadîts dari Rasulullah x Allâh 

memberikan manfaat untukku dengan hadîts itu. Jika orang lain memberitahu, aku 

menyuruhnya bersumpah. Jika ia bersumpah, maka aku membenarkannya. Abu 

Bakar pernah menceritakan hadîts padaku, dan benarlah Abu Bakar, ketika ia 

mendengar bahwa Nabi n bersabda, Tak ada seorang yang melakukan suatu 

dosa, lalu berwudhu dan membaguskan wudhunya, kemudian shalat dua rakaat, 

dan memohon ampun pada Allâh, melainkan diampuni Allâh dosanya.”157 

                                                 
154  al-Muwaththa’, op.cit., juz 2, hal. 964, Kitâb al-Isti’dzan, Bab al-Isti’dzan, no. Hadits 3; “Shahîh Bukhâri”, Kitâb Al-Buyu`, Bab 

Khuruj fi at-Tijarah, “Shahîh Muslim”, Kitâb al-Adab, Bab al-Isti’dzan, no. Hadits 26 

155  Al-Dzahabi, “Tadzkirah al-Huffâzh”, op.cit., juz 1, hal. 3 

156  “Shahîh Bukhâri”, juz 1, hal. 49, Kitâb al-`Ilm, Bab Tanawub fi al-`Ilm, no. Hadits 89. 
157  Musnad Ahmad, op.cit., juz 1, hal. 2, no.10; Al-Dzahabi, op.cit., juz 1, hal. 10; Al-Hakîm, “Ma’rifat ‘Ulûm al-Hadits”, hal.15; Ar-

Ramahurmuzi, op.cit., hal. 518. 
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Seperti telah kami jelaskan, ini adalah metode sahabat dalam menguji 

kebenaran dan memeriksa hadîts, dan tak lebih dari itu. Hal ini sama sekali tidak 

berarti bahwa mereka mensyaratkan riwayat dua orang atau lebih, atau agar orang 

lain bersaksi terhadap kebenaran râwi, atau menyuruhnya bersumpah. Jika salah 

satu dari hal ini tidak ada, lantas hadîts nya ditolak. Sama sekali tidak. Yang terjadi 

adalah, para sahabat hati-hati menerima hadîts seh-ingga menempuh jalan yang 

membuat hati mereka mantap.158 

Bahwa sumpah râwi bukanlah metode Ali Ibn Abi Thalib  dalam menerima 

hadîts, adalah fakta bahwa ia juga menerima hadîts tanpa menyuruh perâwinya 

bersumpah. Misalnya, ia menerima hadîts-hadîts Abu Bakar, seperti ia sebutkan 

sendiri. Tak ada perbedaan antara Abu Bakar dan lainnya. Terbukti, ia juga 

melakukan hal yang serupa terhadap Al Miqdad Ibn Al-As-wad dalam persoalan 

madzi tanpa menyuruhnya bersumpah.159 

Demikianlah yang kita saksikan. Tak satupun Khulafa’ Ar Rasyidin yang 

menetapkan syarat khusus dalam menerima hadîts. Berbagai riwayat yang 

mengarah ke sana hanyalah sikap hati-hati dan mencari bukti. Nyatanya, mereka 

menerima hadîts-hadîts ahad seperti mayoritas sahabat lainnya. Semua ini 

dimaksudkan menjaga kesucian sunnah. 

Semua ini menunjukkan atensi besar dan selektifitas para sahabat dalam 

menerima dan menyampaikan hadîts. Hasilnya membuat kita tentram, karena 

sunnah diriwayatkan sejak masa sahabat secara bersih, jauh dari kesalahan, 

penyimpangan dan kekeliruan apapun. 

Akhirnya, tuduhan Harun bahwa keshahihan sunnah tidak dapat dibedakan 

sama sekali tidak terbukti. Bagaimana mungkin para sahabat tidak bisa 

membedakan antara yang Shahîh dan yang palsu, padahal mereka menaruh 

perhatian besar terhadap apa yang bersumber dari Nabi. Selain itu, mereka 

memiliki pemahaman agama yang mendalam yang dapat menjaga mereka dari 

kemungkaran dan sifat-sifat tercela, seperti berbohong. 

 

Awal Penetapan Sanad 

Generasi awal Islam, sejak masa Rasulullah x hingga terbunuhnya khalifah 

‘Utsman- tidak pernah saling mendustakan. Rasa saling percaya dan keimanan 

memenuhi rongga hati mereka. Setelah timbul fitnah, terbentuklah kelompok 

                                                 
158  ‘Ajjâj, “al-Sunnah”, hal. 117; Muhammad Hasbie As-Shiddiqie, “Pengantar Ilmu Hadits”, hal. 67. 

159  Musnad Ahmad: Tahqîq Syeikh Ahmad Syakir, Dâr Al-Ma`â rif, Mesir, tahun 1366 H., juz 2, hal. 39-40, no. 606; dan juz 2, hal. 46, 

no. 618 dengan sanad Shahîh . 
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sempalan dan muncullah kebohongan terhadap Rasulullah x yang dilakukan oleh 

pengikut-pengikut hawa nafsu. 

Pengaruhnya, para sahabat Rasulullah x bersikap tegas dalam menjaga 

hadîts. Mereka meminta sanad dari para râwi dan menetapkannya dalam hadîts. 

Posisi sanad bagi hadîts nyaris sama dengan silsilah nasab bagi seseorang, 

Mereka melakukan kritik dan penyaringan terhadap hadîts.160 

Kritik dan penyaringan ini dimulai pada akhir pertengahan Abad Pertama yang 

dibangun di atas prinsip-prinsip161 berikut; 

Pertama, membandingkan hadîts yang diriwayatkan dengan hadîts yang 

dihafal (mahfudz) di kalangan Ulama sahabat. Hadits yang selaras dengan hadîts 

yang dihafal diterima dan yang bertentangan ditolak. 

Imâm Muslim meriwayatkan dalam pengantar Kitab Shahîh-nya dari Ibnu Abi 

Malikah, ia berkata: “Aku menulis permintaan pada Ibnu Abbas agar menuliskan 

untukku sebuah kitab dan menyembunyikannya dariku. Ia berkata, “Anak cerdas. 

Aku dimintanya untuk memilih beberapa masalah lalu aku sembunyikan darinya.” 

Ibnu Abi Malikah selanjutnya berkata, “Lalu Ibnu Abbas mencari dan 

mengumpulkan putusan hukum Ali dan menulisnya. Saat menemukan ada yang 

janggal dalam catatan itu, ia berkata, Demi Allâh, Ali tidak pernah memutuskan 

hal seperti ini, kecuali jika ia telah sesat.”162 

Kedua, menyelidiki kepribadian, integritas, kecermatan, kejujuran dan kehati-

hatian seorang râwi. Seorang Ulama tâbi’in bernama Muhammad Ibn Sirin 

berkata; 

“Generasi awal umat ini tidak pernah meminta sanad. Namun, setelah terjadi 

fitnah (terbunuhnya Utsman), mereka berkata, ‘Sebutkan pada kami para perâwi 

anda.’ kemudian mereka selidiki. Jika mata rantai râwi adalah ahlu sunnah 

hadîtsnya diterima, jika ahlu al-bid’ah ditolak.”163 

Ketiga, mempertanyakan sanadnya, seperti telah dijelaskan Ibnu Sirin. Mereka 

membandingkan hadîts yang disampaikan sang râwi dengan hadîts yang dihafal 

(mahfudz). 

Dalam Ilmu Mushthalah Hadits, kritik isi hadîts disebut sebagai Naqd Matan 

dan kritik serta penyelidikan terhadap kepribadian râwi disebut Naqd Isnad. 

                                                 
160  Syekh ‘Abdul Fattah Abû Ghuddah, “Lamahat min Târkîh al-Sunnah wa ‘Ulûm al-Hadits”, Maktab Al-Mathbû`at Al-Islâmiyyah, 

Halb, Suria, cet. Pertama, tahun 1404 H., hal. 39. 

161  ibid 
162  Shahîh Muslim, op.cit., juz 1, hal. 13, Al-Muqaddimah, Bab Bayan anna al-Isnad min ad-Din. 

163 Op.cit., juz 1, hal. 15, Al-Muqaddimah, Bab Bayan anna al-Isnad min ad-Din. 
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Dengan demikian, dapat dipastikan, kajian terhadap râwi, matan maupun isnad 

telah dimulai sejak akhir pertengahan Abad Pertama hijriyah. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, awal pemalsuan hadîts adalah akhir 

pertengahan abad Pertama Hijriyah. Sebagai respon terhadap situasi ini, lahir pula 

kritik terhadap matan dan isnad. Hal ini akhirnya tak memberi kesempatan kepada 

pengikut bid’ah dan hawa nafsu untuk melempar tuduhan dan menjadikannya 

bagian dari agama dan syariat.164 

Dari penjelasan sebelumnya, jelaslah bahwa para sahabat bersikap sangat 

hati-hati dalam meriwayatkan hadîts. Misalnya, tindakan Umar yang meminta 

saksi jika hatinya ragu atau sikap Ali yang menyuruh sebagian râwi bersumpah. 

Dalam situasi ini, kita tidak bisa membayangkan tuduhan Harun, bahwa 

sahabat menerima setiap hadîts, sekalipun maudhu’ (palsu), akibat kesibukan 

mereka mencari solusi berbagai masalah umat. 

Di sisi lain, tuduhan ini juga kontradiksi dengan tuduhan Harun lain-nya yang 

menyebutkan bahwa Abu Bakar, Umar dan Ali radhiyallahu anhuma tidak mudah 

menerima sebuah hadîts. Mereka meminta bukti penguat, sehingga para sahabat 

seolah-olah saling meragukan. 

Pemahaman dan cara berpikir Harun tampak rancu dalam hal ini. Harun 

menuduh para sahabat menerima semua hadîts sekalipun yang palsu, dan pada 

saat yang sama, menuduh mereka terlalu ketat dalam menerima hadîts karena 

ragu terhadap integritas râwi. 

Lihatlah cara berpikir yang rancu ini! 

 

Sulit Membedakan Shahîh dan Palsu? 

Pada bagian lain, Harun menuduh bahwa pasca wafatnya Nabi x, khususnya 

pada abad ketiga yang merupakan masa penulisan Sunnah, sulit membedakan 

Shahîh dan palsu karena jumlah hadîts yang begitu banyak. 

Tampaknya, Harun beralasan dengan pernyataan Bukhâri yang menyaring 

3000 hadîts dari 600.000 hadîts. Lalu, Harun berkesimpulan bahwa hadîts yang 

ditinggalkan Bukhâri tidak Shahîh. 

Benarkah demikian? 

Tuduhan ini hanya akan muncul dari orang yang tidak mengetahui kerja keras 

para ahli hadîts menyaring Sunnah, baik sanad maupun matannya. Sebelumnya 

telah dijelaskan perhatian Ulama dalam menjaga sunnah sejak masa Rasulullah 

                                                 
164 Abû Ghuddah, op.cit., hal. 44. 
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x. Mereka mencurahkan upaya maksimal dalam meletakkan kaidah-kaidah 

ilmiah dalam menjaga hadîts. 

Di antara prinsip-prinsip tersebut, yang paling penting adalah: 

1. Menjaga sanad (mata rantai râwi) 

Sarana utama yang digunakan kritikus hadîts dalam membedakan Shahîh dan 

palsu adalah sanad. Dengan sanad, kita dapat mengetahui orang-orang yang 

memalsukan hadîts. Yaitu dengan jalan mencari biografi mereka dalam buku-buku 

biografi. 

Dengan sanad, kita juga bisa tahu apakah riwayatnya bersambung atau 

terputus. Tanpa sanad, kita tidak dapat mengetahui hadîts-hadîts yang Shahîh 

dan yang palsu sehingga kelompok bid’ah dan batil dapat membuat-buat hadîts.165 

Dalam hal ini, komentar Abdullah Ibn Mubarak menjadi sangat tepat, Sanad 

termasuk bagian dari agama, tanpa sanad setiap orang dapat mengatakan apa 

saja yang ia inginkan.166 

Sanad mulai ditetapkan sejak timbulnya pemalsuan hadîts, yaitu setelah 

terbunuhnya Khalifah ‘Utsman Ibn Affan . atau pada akhir pertengahan Abad 

Pertama Hijriyah. Akibatnya, para pengikut hawa nafsu dan bid’ah tidak punya 

kesempatan untuk menyerang Sunnah. 

Mujahid, seorang Ulama dari kalangan Tâbi’in, menceritakan sikap hati-hati 

ahli hadîts. Bahwa, sampai-sampai mereka tidak menerima hadîts kecuali dari 

orang yang mereka kenal. Imâm Muslim meriwayatkan dalam pengantar kitab 

Shahîh-nya, dari Mujahid, bahwa Busyair Al Adawi datang kepada Ibnu Abbas , 

lalu mulai menceritakan sebuah hadîts. Ia berkata, Rasulullah x bersabda yang 

bunyinya begini, dan yang bunyinya begini. Ibnu Abbas tidak memperdulikan 

hadîts nya dan tidak menoleh kepadanya. 

Busyair lalu berkata, “Hai Ibnu Abbas, kenapa Anda tidak mau mendengar 

hadîts dariku? Aku menceritakan sebuah hadîts dari Rasulullah x dan Anda tidak 

mau mendengarkan!” Ibnu Abbas menjawab, “Dulu jika mendengar seseorang 

mengatakan Rasululullah x bersabda, pandangan kami segera mengarah 

padanya dan segera kami memasang telinga. Akan tetapi, setelah orang dilanda 

fitnah dan kehinaan, kami hanya menerima hadîts dari orang yang kami kenal.167 

  

                                                 
165  Dr. Mahmûd al-Thahhân, “Ushûl al-Takhrîj wa Dirâsat al- Asânîd”, Maktabah al-Ma`â rif, Riyâdh, t.t., hal. 139. 

166  Shahîh Muslim, op.cit., juz 1 , hal. 15, Al-Muqaddimah. 

167  Op.cit., juz 1, hal. 13, no. Hadits 7 
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2. Menyelidiki sejarah hidup râwi 

Untuk menjelaskan betapa penting riwayat hidup râwi, Ibnul Madini berkata, 

“Memahami makna-makna hadîts adalah setengah ilmu dan mengetahui 

kehidupan perâwi adalah setengah ilmu.” Para Ulama kemudian menyusun 

biografi dan sejarah hidup para râwi dalam kitab-kitab yang memuat nama-nama 

yang tak terhitung jumlahnya. 

Anda akan mengetahui hal ini, jika merujuk pada buku Ar Risalah Al 

Mustathrafah karya Syaikh Al Kittany. Contoh lain adalah, kitab At Tarikh oleh 

Yahya Ibn Ma’in, seorang pakar di bidang Jarh wa At Ta’dil, At Tarikh Al Kabir 

karya Imâm Bukhâri, Jarh wa At Ta’dil karya Ibnu Abi Hatim Ar Razi, dan lainnya. 

3. Melakukan kritik râwi 

Para Ulama kritikus hadîts telah melakukan kritik terhadap setiap râwi yang 

punya kesalahan, kelemahan atau kekacauan ingatan, kegoncangan, sikap 

berlebihan, kelalaian atau lupa, walaupun râwi itu adalah ayah, saudara, anak, 

kerabat atau teman mereka sendiri. 

Ali Ibn Al Madini, ketika ditanya tentang ayahnya, ia berkata, Tanyakanlah pada 

orang lain tentang beliau. Ketika orang tersebut mengulangi pertanyaannya, Ibnul 

Madini akhirnya menjawab, Ini adalah masalah agama. Ia adalah seorang râwi 

yang lemah (dhaif). 

Tak satupun Ulama yang sungkan untuk menyingkap ke hadapan publik 

tentang cacat atau aib seorang râwi, sekalipun orang yang paling dekat dengan 

mereka. Waki’, guru Imâm Syafi’i, selalu menyertakan râwi lain dalam riwayat yang 

berasal dari ayahnya. Alasannya sederhana, hanya karena ayahnya pernah 

mengurus Baitul Maal.  

Contoh lain adalah Abu Dawud As Sijistany, penulis kitab sunan Abu Dawud 

yang berkata, “Anakku Abdullah adalah seorang pendusta.”168 

Zaid Ibn Abi Unaisah (w. 124 H) berkata, “Janganlah kalian mengambil hadîts 

dari saudaraku,” yaitu Yahya. 

Semakna dengan itu adalah komentar Adz Dzahabi tentang anaknya bernama 

Abu Hurairah (w. 779), Sesungguhnya ia dulu pernah menghafal Al-Qur’an lalu ia 

sibuk hingga melupakannya.169 

                                                 
168  

‘Abdullah Ibn Sulaîmân, wafat tahun 316 H. Lihat al-Khatîb al-Baghdâdi, Târkîh Baghdâd , juz 9, hal. 464. 

169 Muhammad Ibn ‘Abd al-Rahmân Ibn Muhammad As-Sakhawi (tahun 831-902 H.), “Al-I`lan bi at-Taubikh 

Lîmân Dzamma al-Târkîh”, Tahqîq Frans Rosenthal, penerjemah Dr. Shaleh Ahmad Al-‘Ali, Mu’assasah al-

Risâlah, Beirut, cet. Pertama, tahun 1407, hal. 112-113 ; Muqaddimah Shahîh Muslim, juz 1, hal. 27; Abû 

Ghuddah, Lamahât, op.cit., hal. 83; Dr. ‘Abd al- Muhdi, “al-Sunnah al-Nabawiyah”, op.cit., hal. 89. 
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4. Kritik matan dan makna hadîts 

Kritik yang dilakukan para ahli hadîts, tidak hanya terbatas pada sanad, seperti 

anggapan sebagian orang. Kritik juga meluas pada matan dan makna hadîts. Hal 

ini sudah dimulai sejak masa sahabat dan tumbuh berkembang pada era 

berikutnya. 

5. Ilmu Jarh wa At Ta’dil 

Ilmu ini merupakan keunggulan umat Islam yang tidak dimiliki umat lain, yang 

berfungsi menjaga Sunnah Rasulullah x dari penyusupan. Ilmu ini paling berguna 

menangkal upaya-upaya yang ingin merusak Sunnah. 

Dengan ilmu ini, kaum salaf (terdahulu) dan khalaf (belakangan) berhasil 

menyingkap berbagai illat (penyakit) dalam setiap hadîts yang diriwayatkan. Di 

antara orang-orang yang dikaruniai kemampuan dalam bidang ini adalah, Asy 

Sya’bi, Al A’masy, Ats Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Abu Ishaq Al Fazari, Yahya Ibn 

Sa’id Al Qatthan, Abdur Rahman Ibn Mahdi, Abu Al Walid Ath Thay-alisy, Yahya 

Ibn Ma’in, dan lainnya.170 

6. Penulisan kitab tentang-hadîts maudhu’ (palsu), lemah, serta râwi yang 

tercela dan suka memalsukan hadîts 

Saat kebohongan, penipuan dan pemalsuan hadîts mewabah secara luas, 

para Ulama kritikus hadîts menulis kitab tentang hadîts palsu, untuk menjelaskan 

kondisi yang sebenarnya. Sehingga, tak ada orang yang dapat melakukan 

penipuan. Jika seseorang memalsukan sanad yang Shahîh, atau 

menyandarkannya pada imâm yang kuat, sumbernya akan terlacak. Sebagai 

contoh, Imâm Ishaq Ibn Rahawaih menghafal 4000 hadîts palsu.171 

Para Ulama menulis banyak kitab tentang hadîts palsu, terpisah dari kitab 

tentang râwi yang lemah dan tercela. Mereka menjelaskan profil orang-orang yang 

biasa berdusta dan memalsukan hadîts. Mereka menyingkap pribadi mereka dan 

menyertakan hadîts-hadîts palsu yang diriwayatkan dari mereka sambil 

memperingatkan agar orang lain waspada. 

Sebagai contoh adalah kitab Adh Dhu’afa oleh Imâm Bukhâri, Adh Dhu’afa oleh 

Imâm Nasa’i, Adh Dhu’afa oleh Imâm Al ‘Uqaily dan Adh Dhu’afa wa Al Matruukiin 

oleh Ibnu Hibban. Sebagian Ulama juga menulis buku-buku khusus tentang orang-

                                                 
170   Abû Ghuddah, op.cit., hal. 100. 
171   Al-Khatîb , Târkîh Baghdâd , op.cit., juz 6, hal. 352. 
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orang yang biasa memalsukan hadîts seperti kitab Al Kasyf Al Hatsis ‘Amman 

Rumiya bi Wadh’ Al Hadits, oleh Hafidz Burhanuddin Al Halaby.172 

Para pakar hadîts mengidentifikasi hadîts palsu dengan baik melalui ciri-

cirinya. Setelah melakukan penelitian mendalam, para kritikus hadîts meletakan 

prinsip-prinsip dasar untuk mengetahui hadîts Maudhu’, di antaranya: 

1. Pengakuan pemalsu hadîts bahwa ia memalsukan hadîts, atau indikasi lain 

yang setingkat dengan pengakuan. Misalnya, hadîts tentang keutamaan-

keutamaan Al-Qur’an pada setiap surat, dari awal sampai akhir. 

Yang setingkat dengan pengakuan misalnya; perâwi menerangkan tanggal 

lahirnya atau waktu mendengar hadîts, dan sang guru saat itu sudah 

meninggal. Atau, ia mengaku mendengar di suatu tempat dan sang guru belum 

pernah datang ke sana. 

2. Sekelompok kritikus hadîts menegaskan kebohongan sang râwi. Kelompok 

kritikus hadîts ini, jelas tidak mungkin sepakat untuk berdusta. 

3. Indikasi yang berkaitan dengan kondisi pribadi râwi. 

4. Indikasi yang berkaitan dengan hadîts yang diriwayatkan, seperti bertentangan 

dengan akal sehat dan tak bisa ditafsirkan, bertentangan dengan makna Al-

Qur’an yang qath’i, atau hadîts Mutawâtir atau Ijma’ (kesepakatan) yang 

sifatnya qath’i, punya kebenaran dan makna yang pasti.173 

5. Kerancuan susunan bahasa hadîts dari segi bahasa 

Dalam masalah ini, Ibnu Daqiq Al Id berkomentar, Banyak Ulama yang 

menghukum palsu sebuah hadîts karena faktor-faktor yang berkaitan dengan 

matan dan susunan bahasa hadîts. Karena seringnya bergumul dengan hadîts, 

mereka akhirnya memiliki kepekaan dan kemampuan membedakan redaksi 

Nabi dan bukan.174 

Di sini tampak kesungguhan Ulama hadîts mengawal Sunnah dari kebohongan 

dan pemalsuan. Sehingga, para pembenci, perusak dan pendengki Sunnah tidak 

mampu mewujudkan tujuannya. Prinsip-prinsip yang diletakkan para Ulama 

membuat tiap Ulama dan penuntut ilmu dapat membedakan antara hadîts shahih 

dan maudhu’ (palsu). Mereka bisa mengetahui râwi yang jujur dan berbohong, 

yang benar dan yang salah, yang cermat dan ceroboh. 

                                                 
172  Muqaddimah Syekh ‘Abdul Wahhab dalam Kitâb, Tanzih as-Syari`ah al-Marfu`ah, hal. (ha) dan (ya). 

173  ‘Ali Ibn Muhammad Ibn ‘Araq Al-Kinani (907-963 H.), “Tanzih as-Syari‘ah al-Marfu‘ah ‘an al-Akhbâr 

al-Syani‘ah al-Maudhu‘ah”. Tahqîq ‘Abdul Wahhab ‘Abdul Lathîf dan ‘Abdullah Muhammad as-Shiddiq, 

Dâru al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, cet. Pertama, tahun 1399 H., juz 1, hal. 5-8. 

174  Op.cit., juz 1, hal. 6. 
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Ketika disebutkan kepada Abdullah Ibn Mubarak tentang kekhawatiran 

terhadap Sunnah dari ulah kaum pendusta dan perusak, “Bagaimana dengan 

hadîts-hadîts palsu itu? Ibnul Mubarak menjawab, “Para pakar telah 

menguasainya.” 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں

(Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) 

yang memeliharanya. (QS. Al Hijr: 9) 

 

Tidak Mengenal Shahîh Bukhâri? 

Tuduhan Harun bahwa hadîts yang tidak dimuat oleh Bukhâri dalam Shahîhnya 

adalah tidak Shahîh, merupakan salah kaprah akibat dari ketidakpahaman tentang 

kaidah dasar ilmu hadîts. 

Di sini akan dijelaskan sebuah riwayat Imâm Bukhâri sebagai bantahan. Al 

Isma’ily meriwayatkan dari Bukhâri bahwa ia berkata, “Aku tidak memuat dalam 

hadîts ini kecuali hadîts Shahîh. Hadits Shahîh yang aku tinggalkan jumlahnya 

lebih banyak.”175  

Ibrahim Ibn Ma’qil An Nasafy berkata, “Aku mendengar Bukhâri berkata, Aku 

tidak memasukkan dalam kitabku Al Jami’ kecuali yang Shahîh, dan aku 

meninggalkan banyak hadîts Shahîh agar tidak terlalu panjang.”176 

 

Hati-Hati Dengan Harun! 

Pengingkaran total Harun tentang penghafalan hadîts dan penulisan sebelum 

abad Kedua Hijriyah sama sekali tak terbukti. 

Sebagai tambahan, Harun juga menuduh para sahabat terpaksa mencari 

sunnah dari sumber manapun, untuk mencari solusi masalah kaum muslimîn, 

sebagai dampak perluasan wilayah kekuasaan Islam. 

Berbagai premis tuduhan ini, jika benar, mustahil akan sampai pada 

kesimpulan bahwa kebanyakan hadîts, kalaupun tidak semuanya, adalah palsu 

yang dibuat-buat oleh para sahabat dan lainnya. Nauzubillah atas tuduhan ini. 

                                                 
175   Ibn al-Hajar, ‘Hadyu as-Sari Muqaddimah Shahîh Al-Bukhâri”, hal. 9. 

176  Ibid; Al-Khatîb, Târkîh, op.cit., juz 2, hal. 8-9; An-Nawawi, “Tahdzib al-Asma’ wa al-Lughat”, op.cit., juz 

1, hal. 74; Dr. Khalil Ibrahim Mulla Khathir, “Makanah al-Shahîh ain, al-Mathba`ah Al-‘Arabiyah Al-

Haditsah”, Kairo, cet. Pertama, tahun 1402 H., hal. 179. 



Sunnah di Bawah Ancaman 95 

 

Dari sini, berbagai tudingan yang dilontarkan Harun jelas sangat berba-haya, 

sengaja atau tidak sengaja. Pemikiran-pemikiran ini dapat menggun-cang, 

meruntuhkan, dan mendekonstruksi Sunnah secara umum. Tragisnya, pemikiran 

ini disajikan dalam buku pegangan yang wajib dibaca para maha-siswa di 14 IAIN 

yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Di sini, dapat dipahami nilai penting bantahan atas berbagai tuduhan yang 

sama sekali jauh dari metode ilmiah ini. 

 

Gerakan Kodifikasi Sunnah 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kodifikasi Sunnah telah dimulai sejak 

masa Rasulullah x. Tapi, proses itu baru dilakukan secara individu dan belum 

resmi oleh negara. Ini disebabkan larangan yang dilatari kekhawatiran 

tercampurnya Sunnah dengan Al-Qur’an atau tersitanya perhatian para sahabat 

hingga mengabaikan Al-Qur’an. 

Dr. Muhamad Mustafa Al A’zhamy telah menghitung jumlah sahabat yang 

membolehkan dan terlibat menulis hadîts, termasuk mereka yang meninggalkan 

tulisan yang bisa dilacak, mencapai 52 orang.177 

Di kalangan tâbi’in, yang membolehkan penulisan dan ikut menulis antara lain 

adalah Sa‘id Ibn Al Musayyib, Asy Sya‘by, al-Hasan al-Bashry, Busyair Ibn Nuhaik, 

Hammam Ibn Munabbih, Katsir Ibn Aflah, Sa‘id Ibn Jubair, Ubaidah Ibn ‘Amr As 

Salamany, Ibnu Uqail, Muhamad Ibn Ali Abu Ja’far, Muhammad Ibn Al Hanafiyah, 

Urwah Ibn Zubair Abdullah Ibn Yazid Al Jurmy, Abul Malih ‘Amir Ibn Usamah Ibn 

Umair, Qatadah Ibn Da’amah As Sadusy.178 

Jika kita hitung nama-nama mereka dan lembaran-lembaran yang telah 

mereka tulis di sini, ruangnya terlalu sempit. Seperti disebutkan Dr. Rif‘at Fauzy, 

mereka adalah para penyambung lidah sahabat yang hidup pada abad pertama 

dengan penulis hadîts generasi pertama pada awal abad kedua Hijriyah.179  

Ketika sebagian mereka menulis, tibalah masa Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz 

yang adil. Beliau mengeluarkan instruksi resmi untuk melakukan kodifikasi 

Sunnah secara keseluruhan, setelah sebelumnya hanya terbatas ada di kalangan 

shahabat dan tabiin dan di dalam kumpulan-kumpulan catatan yang tidak sampai 

kepada tingkat penyusunan yang baik. 

                                                 
177  Al-A‘zhami, op.cit., juz 1, hal. 92-142 

178   Al-Khatib al-Baghdadi, “Taqyid al-‘Ilm,”  hal. 99-108, Rif’at Fauzi, “Al-Madkhal ila Tautsiq al-Sunnah,” 

op.cit, hal.52 

179   
Rif‘at Fauzi, loc.cit.
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Berkaitan dengan pengumpulan dan kodifikasi sunnah, sebenarnya terdapat 

dua upaya yang harus dijelaskan di sini.180 

 

Pertama, Proyek Perintis Khalifah Abdul Aziz Ibn Marwan  

Proyek kodifikasi sunnah secara resmi oleh negara dirintis oleh Khalifah Abdul 

Aziz Ibn Marwan (w. 85 H), ayah Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz. 

Riwayat Yazid Ibn Abi Habib menyebutkan bahwa Abdul Aziz Ibn Marwan 

menulis surat kepada Katsir Ibn Murrah Al Hadhramy (w. antara 70-80 H). Katsir 

adalah seorang tabi‘in yang pernah berjumpa dengan tujuh puluh sahabat 

Rasulullah x yang ikut dalam perang Badar di Himsh (Syam), Mereka, oleh Laits 

disebut mendapat julukan ‘prajurit yang pemberani’. 

Surat Khalifah Abdul Aziz menginstruksikan agar Katsir mencatatkan hadîts 

yang ia dengar dari para sahabat Rasulullah x kecuali hadîts-hadîts Abu 

Hurairah. “Sebab, hadîts yang terakhir ini telah ada pada kami.” tulisnya.181 

Riwayat ini menjelaskan bahwa hadîts yang telah sempurna dikumpulkan 

adalah hadîts-hadîts yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Sayangnya, hadîts-

hadîts yang dikumpulkan Khalifah Abdul Aziz sampai kini tak terdengar lagi 

beritanya. Demikian pula dengan hasilnya. 

Meski demikian, terdapat isyarat bahwa proyek tersebut merupakan upaya 

pengumpulan Sunnah yang pertama. Ini bisa jadi adalah babak awal gerakan yang 

dilakukan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz. Tidak aneh jika hal ini kemudian 

mengilhaminya mengumpulkan Sunnah yang dirintis sang ayah secara lebih 

lengkap dan sempurna. 

 

Kedua: Proyek Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz (w. 101 H) 

Dapat kita katakan, upaya ini merupakan kodifikasi Sunnah dalam bentuk lebih 

sempurna, karena sang khalifah melakukan kampanye besar-besaran dan 

menulis surat ke seluruh negeri, “Perhatikanlah hadîts-hadîts Rasulullah x dan 

kumpulkanlah!”182 

Motivasi sang khalifah mengerjakan proyek ini adalah kekhawatiran hilangnya 

hadîts dan wafatnya para ahlinya. Saat itu, banyak sahabat yang menghafal hadîts 

                                                 
180   Ash-Shuwayyan, “Shaha’if al-Shahâbah”, op.cit., hal. 219. 

181  Al-Dzahabi, “Siyar”, op.cit., juz 4, hal. 46; Ibn Sa`ad, “Thabaqat”, op.cit., juz 7, hal. 448; Ibn al-Hajar, 

“at-Tahdzib,” op.cit., juz 8, hal. 429. 

182 Ibn al-Hajar, “Fath al-Bari”, juz 1, hal. 235; `Ajjâj, al-Sunnah, op.cit., hal. 329 
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wafat, dan para tâbi’in yang mendengar dari para sahabat juga sudah hampir 

wafat. Khalifah Umar khawatir terhadap peringatan Rasulullah x, bahwa “Allâh 

tidak mencabut ilmu sekaligus dari hamba-hamba-Nya. Allâh mencabut ilmu 

dengan mewafatkan Ulama.”183 

Kekhawatiran Khalifah ini terungkap dalam suratnya pada Abu Bakar Ibn Hazm 

(w. 120 H), gubernur Madînah. Bukhâri menceritakan, “Umar Ibn Abdul Aziz 

berkirim surat pada Abu Bakar Ibn Hazm, gubernur Madînah, ‘Perhatian, jika ada 

hadîts dari Rasulullah x tolong tuliskan. Aku sangat khawatir hilang dan perginya 

para Ulama. Dan jangan anda terima kecuali hadîts Nabi.”184 

Dalam riwayat lain disebutkan, ia memerintahkan agar menulis hadîts yang 

bersumber dari ‘Amrah binti Abdurrahman (98 H) dan al-Qasim Ibn Muhammad 

(107 H). Sang Gubernur melaksanakan instruksi Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz 

ini.185 

Tampaknya, beliau menyebut nama ‘Amrah dan Al Qasim secara spesifik 

karena keduanya adalah orang yang paling dipercaya dalam masalah hadîts yang 

bersumber dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha, seorang sahabiyat yang terbanyak 

meriwayatkan hadîts.186 

Hal lain yang memicu pengumpulan hadîts di masa Khalifah Umar adalah 

praktek pemalsuan hadîts sebagai ekses perbedaan pandangan politik dan 

madzhab. Ini diisyaratkan oleh saudara Ibnu Syihab Az Zuhri yang berkata, “Aku 

mendengar Ibnu Syihab- berkata, ‘Kalau bukan karena hadîts-hadîts yang datang 

kepada kami dari arah Timur, maksudnya Iraq, yang harus kami tolak karena tak 

pernah kami dengar, pasti aku tidak menulis dan tidak mengizinkan penulisan 

hadîts.”187 

Alasan ini dipertegas oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dengan menulis, “pada akhir 

masa tâbi’in berlangsung pengelompokan dan kodifikasi hadîts, karena maraknya 

                                                 
183    “Shahîh Bukhâri”, juz 1, hal. 53, Kitâb Al-`Ilm, Bab Kayfa Yuqbadl al-`Ilm, no.Hadits 100; “Shahîh 

Muslim, juz 4, hal. 2058, Kitâb Al-`Ilm, Bab Raf’ul al-Ilm wa Qabdluhu, no.Hadits 13; “Sunan Al-

Tirmidzi”, juz 5, hal. 31, Kitâb Al-`Ilm, Bab Ma Ja’a fi dzahab al-`Ilm, no. Hadits 2652; “Sunan Ibn 

Majah”, juz 1, hal. 20, “Al-Muqaddimah”, Bab Ijtinab ar-Ra’yi wa al-Qiyas, no. Hadits 52; “Musnad 

Ahmad”, juz 2, hal. 162; “Sunan Al-Dâr imi”, no. Hadits 245. 

184   “Shahîh Bukhâri”, juz 1, hal. 52, Kitâb al-`Ilm, Bab Kayfa Yuqbadl Al-`Ilm 

185   Ibnu Abi Hatim ar-Razy, “Muqaddimah Al-Jarah wa at-Ta’dil”, hal. 21 
186  Dr. ‘Abdul Ghafur ‘Abdul Haq Husain, Imâm Ishaq Ibn Rahuwiyah Ibrahim Ibn Makhlad Al-Hanzhali Al-

Marwazi (161-238 H.) wa Kitâbûhu Al-Musnad, Maktabah Al-Aîmân, al-Madînah Al-Munawwarah, cet. 

Pertama, tahun 1411, hal. 37. 

187    Al-Khatîb al-Baghdâdi, Taqyîd , op.cit., hal. 108 
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hadîts palsu dan bid’ah yang muncul dari kaum Khawarij, Rafidhah (Syi‘ah) dan 

orang-orang yang mengingkari takdir.”188 

Abu Bakar Ibn Hazm telah memulai pengumpulan hadîts namun Allâh tidak 

memanjangkan umur Khalifah Umar untuk menyaksikan hasil usahanya. Ibnu 

Abdir Razzaq meriwayatkan dari Ibnu Wahab, “Aku mendengar Malik berkata, 

‘Umar Ibn Abdul Aziz berkirim surat ke berbagai wilayah negeri, memberitahu 

mereka tentang Hadits dan Fiqh. Ia menulis ke Madînah dan bertanya tentang 

hadîts Rasulullah x sambil meminta mereka tetap mengamalkannya. Beliau 

menyurati Abu Bakar Ibn Hazm agar mengumpulkan sunnah. Namun, Khalifah 

Umar lebih dulu wafat sebelum Ibnu Hazm sempat mengirim duplikat kitab yang 

ditulisnya.”189 

Hal yang disayangkan setiap muslim adalah bahwa warisan agung ini tidak 

diketahui keberadaannya. Malik berkata, “Aku bertanya pada Abdullah, anak Abu 

Bakar tentang kitab-kitab tersebut, ia mengatakan, ‘buku-buku itu telah hilang.’ 

Abu Bakar sendiri dilengserkan dari kekuasaannya dengan cara yang buruk.”190 

Padahal Kitab Ibnu Hazm ini dapat dianggap, seperti kata Syaikh Sayyid Qasim 

Al Andajany,191 sebagai kitab pertama yang ditulis dalam bidang hadîts. 

Ini adalah langkah pertama yang ditempuh Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz dalam 

mengumpulkan sunnah. Jalan lain yang patut diperhitungkan adalah 

keberhasilannya melakukan kodifikasi hadîts secara lengkap, dengan 

menugaskan Imâm para Ahli Hadits, Ibnu Syihab Az Zuhri, mengumpulkan hadîts. 

Langkah ini diikuti para Ulama kaum muslimîn di berbagai wilayah Islam. 

 

 

Kodifikasi Sunnah Secara Lengkap 

Adalah Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz yang memerintahkan Ibnu Syihab Az 

Zuhri (51-124 H) mengumpulkan hadîts. Sebab, menurutnya, Az Zuhri adalah 

orang yang paling banyak meriwayatkan hadîts. Ibrahim Ibn Sa’ad meriwayatkan 

                                                 
188 Ibn al-Hajar, “Hadyu as-Sari”, op.cit., hal. 8. 

189   Muhammad Ibn ‘Abdulbaqi Ibn Yusuf Az-Zarqani, “Syarhu Muwaththa’ Al-Imâm Malik,” Maktabah Al-

Kulliyat Al-Azhariyah, tahun 1399 H., juz 1, hal. 10. 

190   Abû Yusuf Ya’qub Ibn Sofyan Al-Basawi (wafat tahun 277 H.), “Al-Ma’rifah wa al-Târkîh”, Tahqîq Akram 

Dhiyâ’ Al-‘Umari, ‘Iraq, Ri’asah Diwan Al-Auqaf, tahun 1394 H., juz 1, hal. 645; Ash-Shuwayyan, op.cit., 

hal. 222. 

191  Sayyid Qasim Al-Andijani, “Al-Mishbah fi `Ulûm al-Hadits”, Mathba`ah Al-Madani , Mesir, tahun 1379 

H/1960 M., hal. 5. 
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bahwa ayahnya pernah berkata, Tak ada orang yang dipandang mampu 

mengumpulkan hadîts sesudah masa Rasulullah x seperti yang dilakukan Az 

Zuhri.192 

Karena kelebihan ini, Khalifah Umar mendorong orang berjumpa dengannya. 

Bahkan, karena paling banyak meriwayatkan hadîts, tâbi’in yang satu ini 

mendapat prioritas utama dibanding imâm-imâm lain yang semasa.  

Ma’mar Ibn Rasyid meriwayatkan dari seorang pria Quraisy bahwa Umar Ibn 

Abdul Aziz berkata, Apakah kalian mau mendatangi Az Zuhri? Mereka menjawab, 

Ya. Umar lalu berkata, Datangilah ia, sebab aku tidak mengetahui orang yang 

paling mengetahui Sunnah masa lalu selain dia. Ma’mar menyambung, Padahal 

masa itu Hasan al-Bashri dan rekan-rekannya masih hidup.193 

Rasa kagum Khalifah Umar tampak dalam ucapannya, Tak ada orang yang 

meriwayatkan hadîts seperti Az Zuhri. 194  Khalifah juga menyuruh para Ulama 

merujuk padanya, khususnya yang berkaitan dengan sunnah. 

Suatu ketika, Umar pernah menulis surat ke berbagai belahan negeri, yang 

isinya Kalian harus merujuk pada Ibnu Syihab, karena sesungguhnya kalian tak 

akan menemukan orang yang lebih mengerti tentang Sunnah masa lalu melebihi 

dia.195 

Sebenarnya, pengakuan terhadap Az Zuhri sebagai imâm hadîts tidak hanya 

dilontarkan dari Umar Ibn Abdul Aziz, tapi juga berasal dari kalangan Ulama. Imâm 

Malik berkata, Az Zuhri satu-satunya dan tanpa tandingannya di dunia.196 

Az Zuhri juga merupakan referensi Khalifah dalam menjawab berbagai 

persoalan, khususnya soal zakat. Khalifah Umar pernah menulis surat kepada 

Imâm Az Zuhri dan memintanya untuk menuliskan hadîts-hadîts tentang zakat. Az 

Zuhri lalu menuliskan untuknya sebuah surat panjang tentang harta-harta yang 

wajib dizakati.197 

Imâm Az Zuhri menyambut permintaan Khalifah Umar yang adil, dan sangat 

bersemangat dalam mengumpulkan hadîts dan sirah (sejarah). Az Zuhri berkata, 

                                                 
192   Al-Dzahabi, “Siyar Al-A`lam”, juz 5, hal. 335. 

193   Abû Nu‘aim, “Hilyah Al-Auliya”, op.cit., juz 3, hal. 360; Ya‘qub Al-Basawi, op.cit., hal. 639; Al-Dzahabi, 

op.cit., juz 5, hal. 336. 

194 Al-Dzahabi, op.cit., Ibn ‘Adi, “Al-Kamil”, juz 1, hal. 71. 

195  Ahmad Ibn Muhammad Ibn Khillikan, “Wafayat Al-A`yan”, juz 4, hal. 177; Khalil Ibn Aibak Ash-Shafdi, 

Al-Wâfi bi al-Wafayat, juz 5, hal. 25. 

196   Al-Dzahabi, loc.cit.; “Tadzkirah al-Huffâzh”, op.cit., juz 1, hal.109. 

197 Abû Ubaid, “Al-Amwal”, Mu’assasah Nashir as-Tsaqafiyah, Beirut, cet. pertama, tahun 1981, hal. 231, 

no.1850. 
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Umar Ibn Abdul Aziz menyuruh kami mengumpulkan sunnah. Kami menulisnya 

buku per buku, dan beliau mengirim satu naskah ke tiap wilayah yang ada di 

bawah kekuasaannya.198 

Atas dasar itulah Az Zuhri dianggap sebagai orang pertama yang melakukan 

kodifikasi hadîts.199 Dan beliau sendiri membanggakan hal itu dengan ucapannya: 

Tidak ada orang yang melakukan kodifikasi hadîts sebelum yang kubuat.200 

Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz juga menginstruksikan para pemimpin kaum 

muslimîn di berbagai wilayah untuk mengumpulkan sunnah. Tampaknya, Umar 

Ibn Abdul Aziz tidak sekedar menyuruh orang mengumpulkan hadîts, tetapi juga 

mengirim kitab hasil kodifikasi dan meminta pemerintah lokal memotivasi para 

Ulama mempelajari Sunnah dan menghidupkannya. 

Abu Nu’aim Al Ashbahany meriwayatkan dalam kitab Tarikh-nya dari Abdullah 

Ibn Dinar, Umar Ibn Abdul Aziz menulis surat ke berbagai penjuru negeri. Isinya, 

“Perhatikan, kumpulkan dan hafallah hadîts Rasulullah x Aku khawatir hilangnya 

hadîts dan wafatnya para ahli hadîts.”201 

Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa kodifikasi Sunnah secara resmi dimulai 

pada awal abad kedua Hijriyah, yaitu masa Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz. Sebab, 

ia memerintahkan kodifikasi dalam bentuk resmi yang berskala luas dan dengan 

melempangkan jalan bagi para Ulama penulis pada Abad Kedua Hijriyah. 

Para Ulama di negeri-negeri Islam menyambut baik seruan Khalifah Umar Ibn 

Abdul Aziz itu. Mereka berkonsentrasi dan berlomba berkiprah melakukan tugas 

ini. Di antaranya, tercatat, Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Juraij Al Bashri (150 H) 

di Makkah, Malik Ibn Anas (93-179 H) dan Muhamad Ibn Ishaq (151 H) di Madînah 

Al Munawwarah dan Muhammad Ibn Abdur Rahman Ibn Abi Dzi’ib (80-158 H) 

menulis kitab Muwaththa’ yang lebih besar dari Kitab Muwaththa’ Malik. 

Ar Rabi’ Ibn Shubaih (160 H), Sa‘id Ibn Abi Urubah (156 H) dan Hammad Ibn 

Salamah (167 H) juga menyusun kitab hadîts di Bashrah, Sufyan Ats Tsauri (97-

161 H) di Kufah, Ma’mar Ibn Rasyid (95-153 H) di Yaman, Abdur Rahman Ibn ‘Amr 

Al Auza’iy (88-157 H) di Syam, Abdullah Ibn Al Mubarak (118-181 H) di Khurasan, 

                                                 
198   Ibnu Abdil Barr, “Jâmi` Bayan Al-`Ilm”, op.cit., juz 1, hal. 92; `Ajjâj, “al-Sunnah,” op.cit., hal. 332. 

199  Dr. ‘Abdul Ghafur ‘Abdul Haq Husain, op.cit., hal. 38; Abû Nu`aim, op.cit., juz 3, hal. 363; Ibnu Abdil 

Barr, op.cit., juz 1, hal. 91. 

200   Al-Kittani, “al-Risalâh Al-Mustathrafah”, op.cit., hal. 4; `Abdul Ghafur, op.cit. 

201   Abû Nu‘aim Ahmad Ibn ‘Abdillah Al-Ishbahani (tahun 430 H.), “Dzikr al-Akhbâr Ishbahan,” Dâr Al-

Kitâb Al-Islâmi, juz 1, hal. 312, di bawah entri Ad-Dal. 



Sunnah di Bawah Ancaman 101 

 

Husyaim Ibn Busyair (104-183) di Wasith.202 Jarir Ibn Abdul Hamid (110-188) di 

Ray, serta Abdullah Ibn Wahab (125-197 H) di Mesir.203 Jejak mereka ini, diikuti 

oleh sejumlah besar Ulama pada masa itu.  

Pada periode ini, para penulis mengumpulkan hadîts-hadîts yang masih 

bercampur dengan komentar para sahabat dan fatwa para tâbi’in. Hal ini terlihat 

dominan dalam Kitab “Muwaththa’” karya Imâm Malik. 

Dalam periode berikutnya, mereka memandang perlu menulis hadîts Nabi x 

secara terpisah. Untuk itu, dikaranglah kitab-kitab Musnad, yang memuat hadîts 

Rasul x lengkap dengan sanad-sanadnya, terpisah dari fatwa para sahabat dan 

tâbi’in. Dalam kitab Musnad dikumpulkan hadîts-hadîts yang diriwayatkan oleh 

seorang sahabat tertentu di bawah judul Musnad si Fulan, Musnad Fulan, dan 

seterusnya.204 

Orang pertama menulis kitab musnad adalah Abu Dawud Sulaiman Ibn Al 

Jarud Ath Thayalisiy (133-204 H), yang diikuti oleh sebagian Ulama zamannya 

dari kalangan tabi` tabi`in. Setelah itu, hal serupa disusul oleh Asad Ibn Musa Al 

Umawi (212 H), `Ubaidillah Ibn Musa Al `Absy (213 H), Musaddad Al Bashry (228 

H), Nu`aim Ibn Hammad al Khuza`i Al Mishry (228 H), Ahmad Ibn Hambal (164-

241 H), Ishaq Ibn Rohuwiah (161-238 H), Utsman Ibn Abi Syaibah (156-239 H), 

dan yang lainnya.205 

Meski selangkah lebih maju dari para pendahulunya, dengan memisahkan 

hadîts-hadîts dari perkataan para Sahabat dan Tâbi’in, para penulis kitab Musnad 

belum membedakan antara Hadits Shahîh dan dha’if. Mereka mencampurkan 

hadîts Shahîh, hasan dan dha’if, tetapi menghindari hadîts palsu. Metode ini cocok 

bagi para cendekiawan dan pakar hadîts yang memiliki kemampuan membedakan 

antara hadîts yang Shahîh dan dha’if, karena kepakaran mereka, tapi tidak bagi 

para pemula. 

Termasuk dalam kategori ini adalah kitab Al-Mushannaf yang disusun Abdur 

Razzaq Ash Shan’any (211 H). Meski hidup pada masa penulisan musnad, ia tidak 

mengikuti pola penulisan yang lazim dipakai waktu itu. Ia memakai metode 

                                                 
202  Al-Khatîb, “Târkîh Baghdâd”, op.cit., juz 14, hal. 85; Al-Dzahabi “Tadzkirat al-Huffâzh”, op.cit., juz 1, 

hal. 248. 

203   Ar-Ramahurmuzi, op.cit., hal. 611 dan seterusnya; Al-Khatîb al-Baghdâdi, “Al-Jâmi` li Akhlaq Al-Râwi 

wa Adab Al-Sâmi`,” juz 2, hal. 423-427; Ibn al-Hajar, “Hadyu as-Sari”, op.cit., hal. 8; `Ajj-âj, al-Sunnah, 

op.cit., hal. 338. 

204    
Ajjâj, loc.cit.

 
205    Ibnu Hajar, op.cit., hal. 8; Al-Kittani, op.cit., hal. 60-66; Al-Suyûthi, “Tadrib al-Râwi,” op.cit., juz 2, hal. 

154. 
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penyusunan kitab yang merangkum berbagai persoalan (Al-Majma‘ dan Al-

Mushannaf). 

 

Pandangan Harun Terhadap Kodifikasi Sunnah 

Harun mengomentari kodifikasi Sunnah pada Abad Kedua Hijriyah secara 

ringkas. Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa kodifikasi tidak dilakukan 

sebelum permulaan abad kedua ini. 

“Pembukuan baru terjadi di awal Abad Kedua Hijriah, yaitu ketika Khalifah 

Umar Ibn Abdul Aziz (717-720 H.) meminta dari Abu Bakar Muhammad Ibn 

`Amr dan Muhammad Ibn Syihab Az Zuhri, mengumpulkan hadîts Nabi yang 

dapat mereka peroleh. Di tahun 140 H., Malik Ibn Anas menyusun hadîts Nabi 

dalam buku Al Muwaththa’. 

Sayangnya, menurut Harun, kodifikasi ini belum sempurna. Bahkan, kodifikasi 

yang serius baru dilakukan pada abad berikutnya (Abad Ketiga Hijriyah). 

“Pembukuan secara besar-besaran terjadi di Abad Ketiga hijriyah, oleh Bukhâri, 

Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah.” 

 

Kritik Rasyidi 

Rasyidi mengiritik pandangan Harun. Sayangnya, menurut kami, koreksi beliau 

belum bisa disebut meluruskan, bahkan justru makin menegaskan pendapat 

Harun, sehingga makin mengacaukan persoalan. Rasyidi menulis; 

“Pengumpulan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz dan Abu Ja’far Al Manshur 

yang dilakukan oleh Az Zuhri dan Malik Ibn Anas hanya merupakan usaha 

kecil. Karena Malik Ibn Anas tak pernah meninggalkan kota Madînah kecuali 

beberapa kali sebentar untuk haji, sedang Az Zuhri juga tidak melakukan 

penelitian-penelitian yang besar scopenya. Akan tetapi pada abad ketiga 

Hijriyah, lahirlah gerakan ilmiah yang menyeluruh berbarengan dengan 

penerjemahan buku dari Yunani.” 

Menurut penulis, kedua pendapat ini tidak sesuai dengan pemahaman Ulama 

ahli ilmu hadîts hingga, kami memandang perlu mendiskusikannya. 

Namun, sebelum mendiskusikan kedua pendapat ini, ada yang perlu 

digarisbawahi dari kedua tokoh ini. Bahwa terdapat perbedaan sangat mendasar 

antara kesalahan Harun dan kekeliruan Rasyidi. 

Yang pertama dilatari berbagai pemikiran yang kontroversial dan sengaja 

menyimpang, sedang Rasyidi terbukti telah mencurahkan kerja kerasnya untuk 
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membela Islam. Ia berhadapan dengan berbagai gerakan pemikiran yang 

menyimpang seperti Bathiniyah (Mistisme), Orientalisme, dan “Pembaruan”, yang 

semua orang mengenalnya di Indonesia. Rasyidi terjebak pada kekeliruan kecil 

dalam membantah. Kami yakin, hal ini tidak disengaja, karena dilatari kurangnya 

informasi tentang hadîts. 

 

Diskusi 

Pandangan Harun bahwa kodifikasi baru dimulai pada Abad Kedua Hijriyah, 

bisa dibenarkan jika yang dimaksud adalah kodifikasi resmi oleh negara 

berdasarkan instruksi Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz. Tapi, jika dimaksudkan untuk 

menafikan penulisan Sunnah secara keseluruhan, kenyataan dan fakta yang ada 

mementahkan asumsi ini. 

Sebab, seperti kami jelaskan sebelumnya, penulisan hadîts melalui upaya-

upaya individu sebagai tahapan kodifikasi telah dimulai sejak masa Rasulullah x. 

Kodifikasi sunnah dalam skala besar dan menyeluruh, seperti dijelaskan 

terdahulu, telah berlangsung pada Abad Kedua Hijriyah. Seperti dilakukan Az 

Zuhri (51-124 H) -yang keilmuannya di bidang hadîts diakui semua pihak- dan 

para Ulama di seluruh penjuru negeri. Penulisan ini berbentuk kitab-kitab besar 

yang merupakan usaha menyeluruh, pada pertengahan hingga akhir Abad Kedua 

Hijriyah. 

Upaya ini mereka lakukan sebagai wujud dukungan atas kebijakan Khalifah 

Umar yang merencanakan pengumpulan sunnah secara besar-besaran. 

Melihat semua ini, masih bisakah seseorang menuduh bahwa pengumpulan 

Sunnah dalam skala besar hanya terjadi pada Abad Ketiga hijriyah, seperti 

tuduhan Harun? Atau apa yang dilakukan Az Zuhri dan Malik berikut kodifikasi 

Sunnah abad itu hanya upaya terbatas seperti dugaan Rasyidi. 

Seperti kami jelaskan, pandangan ini dibantah oleh fakta sejarah. Bahkan, 

dapat kami katakan, setiap ahli hadîts yang lahir setelah Az Zuhri bergantung pada 

jasa Az Zuhri. 

Imâm Malik yang dijuluki Imâm Dar Al Hijrah (Imâm Madînah) yang mewarisi 

ilmu Az Zuhri, pernah bercerita tentang pengaruh Az Zuhri, Apabila Az Zuhri 

datang ke Madînah, tak satu Ulama pun yang meriwayatkan hadîts hingga beliau 

keluar dari Madînah. Padahal, saat itu di Madînah terdapat para syaikh yang 

berusia tujuh puluhan dan delapan puluhan tahun, tapi orang-orang tidak 
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meriwayatkan dari mereka. Ketika Ibnu Syihab Az Zuhri yang berusia lebih muda 

datang, orang beramai-ramai datang berguru.206 

Sejumlah imâm yang berguru kepadanya antara lain Imâm Malik, Abu Hanifah, 

‘Atha’ Ibn Abi Rabah, Umar Ibn Abdul Aziz, Ibnu Uyaynah, Al Laits Ibn Sa’ad, Al 

Auzaiy, Ibnu Juraij. Sementara Imâm Bukhâri dan Muslim memuat dalam kitab 

Shahîh nya riwayat dari Az Zuhri, begitu pula kitab sunan yang empat, Malik dalam 

Muwattha’-nya, Syafi’i dan Ahmad dalam musnadnya. 

Tak seorangpun penulis kitab musnad, ahli hadîts, dan al-hâfidz yang tidak 

mencatat hadîts riwayat beliau. Bahkan, seperti disebutkan Dr. Mushtafa As Siba’i, 

hampir-hampir tak ada bab hadîts yang tidak memuat hadîts, atsar atau komentar 

Az Zuhri.207 

Anehnya, argumen kesimpulan Rasyidi tentang minimnya upaya pengumpulan 

hadîts adalah bahwa Az Zuhri tidak melakukan penelitian yang berskala besar dan 

Malik tidak keluar dari Madînah kecuali beberapa kali, yaitu untuk mengerjakan 

haji. 

Kami memandang bahwa argumentasi ini tidak kuat. Bagaimana mungkin Az 

Zuhri tidak melakukan penelitian berskala luas, padahal tak ada orang yang 

melebihinya dalam memahami Sunnah, seperti dikatakan Khalifah Umar Ibn Abdul 

Aziz dan Imâm Malik. Hadits-hadîts yang diriwayatkan Az Zuhri-seperti disebutkan 

Imâm Ali Ibn Al Madiny208 berjumlah 2200 hadîts, setengahnya dalam bentuk 

musnad. 

Imâm Muslim menyebutkan, terdapat 90 hadîts yang hanya diriwayatkan Az 

Zuhri dan tidak diriwayatkan oleh ahli hadîts lainnya.209 Tak heran, jika banyak 

Ulama pada masanya yang berkata, tanpa peran Az Zuhri (51-124 H), maka akan 

banyak Sunnah yang hilang. Ungkapan ini dilontarkan pada saat Ulama-Ulama 

seperti Hasan al-Bashri dan lainnya hidup semasa dengan Az Zuhri. 

Keterangan bahwa Imâm Malik tidak pernah keluar dari Madînah, seperti 

disebutkan Rasyidi, tak ada hubungannya dengan pengumpulan Sunnah. Imâm 

Malik tak perlu keluar dari Madînah, karena ia telah berguru pada “Imâm Hadits” 

Ibnu Syihab Az Zuhri di Madînah Al Munawwarah. Seorang Az Zuhri sudah cukup 

untuk meriwayatkan hadîts. 

                                                 
206   Al-Dzahabi, “Siyar Al-A`lam”, op.cit., juz 5, hal. 343 ; As-Siba`i, op.cit., hal. 210. 
207   As-Siba‘i, op.cit., hal. 213. 

208  Al-Dzahabi, op.cit., juz 5, hal. 328 

209    As-Siba‘i, op.cit., hal. 104. 
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Sufyan berkata, Az Zuhri wafat tanpa ada orang yang melebihinya tentang 

Sunnah di muka bumi. 210  Jarangnya Malik keluar dari kota Madînah Al 

Munawwarah tidak menunjukkan bahwa penyusunan Sunnah pada masa itu 

terbatas. Sebab, Sunnah yang disusun telah mencakup hadîts-hadîts yang 

dikumpulkan Az Zuhri, Malik dan Ulama-Ulama masa itu. 

Penulis tidak yakin bahwa seorang peneliti yang obyektif seperti Rasyidi dapat 

menyimpulkan bahwa pengumpulan Sunnah secara besar-besaran ini hanya 

bersifat terbatas. 

Selain itu, terbukti jelas tentang ketokohan Az Zuhri dalam bidang hadîts. 

Jumlah hadîts nya juga diakui semua pihak. Semua ini membuat berbagai dugaan 

tersebut gugur dengan sendiri. 

Benar bahwa abad ketiga Hijriyah adalah masa keemasan kodifikasi sunnah. 

Masa ini, seperti diungkapkan Dr. Mushtafa As Siba’i, adalah masa penyusunan 

Sunnah yang paling gemilang dan sarat dengan imâm-imâm ahli hadîts dan karya-

karya mereka yang agung dan kekal.211 

Pada masa ini, berbagai karya-karya spektakuler lahir, khususnya Kutub As 

Sittah, kitab hadîts yang enam; Shahîh Bukhâri, Shahîh Muslim, Sunan Tirmidzy, 

Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa’i dan Sunan Ibnu Majah, yang merupakan 

kebanggaan umat Islam sepanjang masa. 

Abad ini juga melahirkan kitab dan Ulama dalam bidang kritik hadîts. Nama 

yang bisa disebut seperti Muhammad Ibn Ismail Al Bukhâri, Abu Zur’ah Ar Razi, 

Abu Hatim Ar Razi dan anaknya Abdur Rahman Ibn Abi Hatim.212 

Tetapi, ini tidak berarti bahwa abad kedua sama sekali kosong dari berbagai 

karangan dalam bidang Sunnah, hingga kedatangan Imâm Bukhâri, Muslim dan 

lainnya. Atau, ini juga tidak berarti bahwa upaya Imâm Az Zuhri dalam 

pengumpulan Sunnah adalah terbatas. Kesimpulan ini sama sekali tidak didukung 

oleh argumentasi yang kuat. 

 

Kitab Shahîh Bukhâri Dan Shahîh Muslim 

Para Ulama sepakat, kitab Shahîh Bukhâri dan Muslim tersebut adalah kitab 

Sunnah yang paling Shahîh, karena keduanya meletakkan syarat yang ketat 

sebelum memuat hadîts di kitab mereka. Syarat-syarat ini lebih ketat dibanding 

                                                 
210   Abû Nu‘aim, op.cit., juz 3, hal. 360. 

211   As-Siba‘i, op.cit., hal. 105-106. 

212  Rif‘at Fauzi, “al-Madkhal,” op.cit., hal. 64. 
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kriteria yang disyaratkan Ulama lainnya, sehingga hadîts-hadîts yang dimuat 

dalam dua kitab ini telah disepakati keshahîhannya. 

Namun, ini bukan berarti bahwa syarat yang ditetapkan Ulama lainnya tidak 

teliti. Sebab, para ahli hadîts telah menetapkan kaidah-kaidah yang ko-koh untuk 

mengetahui Shahîh tidaknya sebuah hadîts. Al-Hâfidz Abu Bakar Al Hazimy 

menyebutkan syarat-syarat diterimanya riwayat seorang râwi dan hadîtsnya 

dianggap Shahîh oleh para imâm seperti Bukhâri dan Muslim. 

Syarat-syarat tersebut adalah: 

1. Beragama Islam 

2. Berakal 

3. Memiliki ‘Adalah (integritas pribadi) 

4. Memiliki Dhabt (Kecermatan dan kekuatan hafalan) 

Selain hal di atas, Bukhâri menambahkan syarat-syarat lain sebelum memuat 

hadîts dalam kitab Shahîh-nya, sehingga tak ada keraguan lagi. Syarat-syarat ini 

tidak disebutkan secara eksplisit dalam kitab Shahîh-nya, namun Ulama 

menyimpulkan melalui hadîts-hadîts yang ia muat. 

Di antara syarat-syarat spesifik milik Bukhâri adalah: 

Satu, sang râwi harus hidup bersama guru sumber riwayatnya dalam masa 

yang lama. Sebab, hal itu lebih meneguhkan hafalan dan kecermatan dalam 

meriwayatkan hadîts.213 

Misalnya, seperti disebutkan Al Hazimy, murid-murid Imâm Az Zuhri dalam 

meriwayat sebuah hadîts terbagi dalam beberapa tingkatan;214 

Pertama  

Para murid yang memenuhi syarat ‘adalah dan dhabth dan hidup menyertai 

Az Zuhri, baik ketika bermukim atau mengadakan perjalanan. Dengan 

sendirinya, hafalan dan kecermatan mereka terhadap hadîts-hadîts Az Zuhri 

lebih kuat dibanding yang lain. Termasuk dalam tingkatan ini, Malik Ibn Anas 

dan Sufyan Ibn Uyainah. Hadits dalam tingkatan ini dipakai oleh Imâm Bukhâri. 

Kedua 

Para murid Az Zuhri yang memenuhi syarat ‘adalah dan dhabth namun 

kebersamaan mereka dengan Az Zuhri terbilang singkat. Mereka tidak 

                                                 
213  Lihat: Rif‘at Fauzi, ‘Kutub al-Sunnah, Dirasah Tautsîqiyah”, Maktabah al-Khanji, Kairo, cet. pertama, 

tahun 1399 H., hal. 74-75. 

214  Rujuk Abû Bakar Muhammad Ibn MûsaAl-Hazimy, “Syurûth al-A’immah al-Khamsah, komentar Syekh 

Muhammad Zahid al-Kautsari”, Maktabah al-Qudsi, Kairo, 1357 H., hal. 39-42 ; Al-Suyûthi , at-Tadrib, 

opcit., juz 1, hal. 127; Al-Jaza’iri, opcit., hal. 86. 
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menggeluti hadîtsnya seperti kelompok tingkat pertama. Yang termas-uk 

dalam tingkatan ini adalah Abdur Rahman Ibn ‘Amr Al Auza’iy dan Al Laits Ibn 

Sa’ad. 

Hadits pada tingkatan ini dimuat oleh Imâm Muslim karena mereka, seperti 

tingkatan pertama, memiliki karakter yang membuat riwayat mereka aman dari 

kekeliruan dan penyimpangan. Kadang-kadang, Imâm Bukhâri juga memuat 

beberapa orang dari tingkatan ini sebagai ta‘liq (komentar).215 

Ketiga  

Para murid Az Zuhri yang mendengarkan dan hidup bersamanya dalam 

waktu yang lama, seperti tingkatan pertama tapi memiliki cacat, sehingga 

hadîtsnya bisa ditolak atau diterima. Di antara mereka adalah, Ja’far Ibn 

Burqan dan Abdullah Ibn ‘Amr Ibn Hafsh Al ‘Umary. Al Hazimy berkata, 

“Sesungguhnya ini adalah syarat dan kriteria Abu Dawud dan An Nasa’i.” 

Keempat 

Dalam tingkatan ini, mereka memiliki kekurangan yang ada pada tingkatan 

kedua dan ketiga. Mereka tidak hidup bersama dengan Az Zuhri dan tidak 

lepas dari cela, meskipun kecil. Termasuk di antara mereka adalah Ishaq Ibn 

Abi Farwah Al Madany dan Ibrahim Ibn Yazid Al Makky, dan lainnya. 

Kelima 

Dalam tingkatan ini terdapat râwi-râwi yang dha’if (lemah) dan tidak dikenal. 

Hadits-hadîts mereka sama sekali tidak dimuat oleh para penyusun kitab 

Hadits yang lima (Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah dan Ahmad). Tapi, 

terkadang juga dimuat agar dijadikan i‘tibar (pembanding) atau sekedar 

istisyhad (penguat). Termasuk dalam tingkatan ini adalah Muhammad Ibn Sa‘id 

Al Mashlub, Abdul Quddus Ad Dimasyqy dan Al Hakam Al Aily. 

Dua, adanya bukti sejarah pertemuan râwi dan gurunya, dan bukti bahwa ia 

mendengar langsung. Jika seorang râwi hadîts berkata, Dari fulan. ini menyimpan 

dua kemungkinan. Boleh jadi ia mendengar langsung dari gurunya boleh jadi 

mendengarnya lewat orang lain. 

Ini termasuk kategori yang dihindari oleh Bukhâri sampai ia bisa memastikan 

bahwa kalimat perâwi Dari si fulan, sama maknanya dengan kalimat Aku 

mendengar si fulan berkata begini. Sebab, kalimat terakhir ini membuktikan bahwa 

ia langsung mendengarnya dalam sebuah majlis yang ia ikuti bersama gurunya. 

Ini adalah kriteria Bukhâri. 

                                                 
215 Ibn al-Hajar, “al-Hadyu”, opcit., hal. 12. 
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Imâm Muslim berbeda pandangan dengan Bukhâri, gurunya, dalam 

mensyaratkan adanya bukti sejarah. Muslim memandang, jika seseorang 

meriwayatkan hadîts dari gurunya dengan menggunakan bentuk `An`anah (dari 

fulan), mereka terbukti semasa, ia tidak biasa melakukan tadlis (penyamaran 

dalam periwayatan), dan tak ada bukti bahwa keduanya tidak pernah bertemu, 

maka perâwi betul mendengar hadîts langsung dari gurunya. Dengan demikian, 

hadîts dari râwi ini dapat dijadikan sebagai hujjah. 

Di sisi lain, Imâm Muslim berpendapat adanya ijma’ (kesepakatan para Ulama) 

sejak dulu hingga sekarang, bahwa riwayat dengan metode An’anah dianggap 

mendengar langsung dan bersambung sanadnya, jika pertemuan keduanya 

adalah sesuatu yang memungkinkan, artinya tidak mustahil.216 

Setelah mengetahui betapa telitinya syarat-syarat Imâm Bukhâri dan Muslim 

dan tertutupnya kemungkinan mereka meriwayatkan hadîts yang tidak Shahîh, 

tidak layak bagi seorang peneliti obyektif untuk meragukan keshahîhan hadîts-

hadîts dua kitab Shahîh ini. 

Menurut kami, bantahan Rasyidi terhadap Harun seputar hadîts Al Jami’ Ash-

Shahîh (Shahîh Bukhâri dan Muslim) adalah tidak tepat. Sebab, Ra-syidi 

menganggap tidak Shahîh sebagian hadîts yang termuat dalam kitab tersebut, 

karena penulisnya adalah seorang manusia. Rasyidi menulis; 

“Namun begitu kita tidak mengatakan bahwa segala Hadits Bukhâri dan 

Muslim itu benar. Di antara 2762 hadîts Shahîh Bukhâri, tentunya ada saja 

beberapa hadîts yang tidak benar, karena hadîts Bukhâri dikumpulkan oleh Al-

Bukhâri dan ia adalah seorang manusia biasa.” 

Jika semua Ulama kritikus hadîts yang berkutat meneliti berbagai cacat yang 

terdapat dalam hadîts, kecil maupun besar, sepakat bahwa dua kitab Shahîh ini 

merupakan kitab yang paling Shahîh setelah Al-Qur’an, masihkah kita meragukan 

ketinggian kedudukan kedua kitab ini, semata-mata karena penulisnya seorang 

manusia? 

Betul bahwa Bukhâri adalah seorang manusia yang berpotensi salah dan 

benar. Tapi kepakarannya dan ketelitian syarat-syaratnya seperti yang telah kami 

kemukakan, menjadikan kita yakin bahwa hadîts-hadîts yang ia susun dalam kitab 

Shahîh-nya tidak diragukan lagi keshahîhannya. 

Selain itu, Rasyidi sendiri mengakui kecermatan ini. Tak ada yang kontradiksi 

dengan status Bukhâri sebagai seorang manusia jika kita katakan bahwa hadîts-

                                                 
216  Rif‘at Fauzi, opcit., hal 190-191 berikut rujukannya. 
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hadîts dalam kitab Jami’nya semuanya Shahîh. Ini tidak mustahil. Allâh Ta’ala 

berfirman: 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   

Artinya: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami 

(pula) yang memeliharanya.” (QS. Al Hijr: 9) 

Seperti diketahui, “Ad Dzikr” yang dimaksud dalam ayat ini mencakup Al-

Qur’an dan Sunnah. Karenanya, tak salah jika Allâh menjamin penjagaan Sunnah 

melalui upaya para ahli Hadits dan Bukhâri termasuk di dalamnya. Inilah yang 

sesungguhnya terjadi. 

Yang menambah keyakinan kita adalah metode Bukhâri menulis setiap hadîts 

yang ia riwayatkan. Hubungannya dengan Allâh  tidak terputus. Muhammad Ibn 

Yusuf Al Firabry berkata, “Bukhâri berkata, ‘Aku tidak menulis dalam kitab Shahîh 

sebuah hadîts kecuali aku terlebih dulu mandi dan shalat dua raka’at.” Abu Ali Al 

Ghassany berkata, Diriwayatkan darinya (Bukhâri) bahwa ia berkata, ‘Aku 

menyaring hadîts Shahîh dari 600.000 hadîts.”217 

Yang menyejukkan adalah ungkapan Rasyidi tentang sikapnya secara umum 

terhadap “kitab-kitab hadîts yang enam” (Bukhâri, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, 

Nasa’i dan Ibnu Majah-pent). Itu adalah sikap yang benar. Demikian pula, 

bantahannya terhadap kaum orientalis sangat tegas dan jelas. 

Rasyidi menulis; 

“Tapi dalam garis besarnya kitab-kitab hadîts yang enam memuat hadîts-

hadîts yang Shahîh atau dekat kepada Shahîh, karena kriteria yang dipakai 

oleh pengumpulnya adalah kriteria yang ketat. Sikap orang Islam bahwa 

hadîts-hadîts itu pada umumnya benar, dan sedikit sekali yang salah. Sikap 

kaum orientalis adalah: semua hadîts itu buatan, kecuali beberapa hadîts yang 

betul-betul Shahîh dari Nabi Muhammad.”218 

Tentang jumlah hadîts-hadîts Bukhâri, menurut Ibnu Shalah, adalah 7275 

hadîts termasuk yang diulang. Ia berkata, “Kabarnya, jumlahnya angka 4000 

dengan menghilangkan hadîts yang diulang. Tapi, jumlah yang dihitung Al Hafidz 

Ibnu Hajar adalah 2602 hadîts. Dengan hadîts yang berulang, jumlahnya adalah 

                                                 
217  Ibn al-Hajar , opcit., hal. 9. 

218  H. M. Rasyidi, opcit., hal. 90. 
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7397 hadîts. Jika dihitung berikut hadîts mutaba`at (pembanding) dan Mu`allaq 

(penguat), jumlahnya mencapai 9082 hadîts.”219 

Adapun Shahîh Muslim, menurut penomoran Muhammad Fuad Abdul Baqi, 

berjumlah 3033 hadîts. Dengan memasukkan hadîts-hadîts yang berulang maka 

jumlahnya mencapai angka 8000 seperti dihitung oleh Al-Miyanji.220 

 

Pengingkaran Adanya Ijma’ Tentang Keshahîhan Hadits 

Harun menafikan adanya ijma‘ (kesepakatan) terhadap keshahîhan hadîts-

hadîts. Harun menulis: 

“Tidak ada kesepakatan kita antara umat Islam tentang keorisinilan semua 

hadits dari Nabi. Jadi berlainan dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang semuanya 

diakui oleh seluruh umat Islam adalah wahyu yang diterima Nabi dan kemudian 

beliau teruskan kepada umatnya, dalam keorisinilan hadits terdapat perbedaan 

antara umat Islam. Oleh karena itu kekuatan hadits sebagai sumber ajaran-

ajaran Islam tidak sama dengan kekuatan Al-Qur’an.”221 

 

Bantahan 

1. Pengingkaran adanya ijma’ tentang keshahîhan hadîts tidak mempunyai 

dasar. Umat Islam telah sepakat tentang keshahîhan hadîts yang termuat 

dalam Shahîh Bukhâri dan Muslim, dan mereka menerimanya dengan baik. 

Para Ulama juga telah menegaskan kedudukan kedua kitab ini sebagai kitab 

yang paling Shahîh setelah Al-Qur’an. 222  Tak ada satu orang pun yang 

mengingkari hal ini, kecuali Harun dan yang sehaluan dengannya. Dan 

penolakan ini tidak berpengaruh pada ijma’ atas keshahîhan hadîts dalam 

Shahîh Bukhâri dan Muslim. 

2. Pengingkarannya yang bersifat umum itu jauh dari sikap jujur dan obyektifitas 

yang merupakan ciri penelitian ilmiah. Bagaimana mungkin ia 

menggeneralisir pengingkaran padahal tak ada yang mengingkari kecuali 

dirinya dan orang yang sepemikiran dengannya. Sikap menggeneralisir ini 

tak dapat diterima dan sekaligus bukti bahwa murid-murid kaum orientalis 

tidak memiliki obyektifitas seperti yang mereka klaim. 

                                                 
219  Ibn al-Hajar, opcit., Pasal kesepuluh, hal. 492 

220  Ibrahim Khalil, opcit., hal. 184. 
221   Harun Nasution, opcit., jilid 1, hal. 28-30. 

222  Ibnu as-Shalah, opcit., hal. 18. 
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3. Tuduhannya bahwa hadîts berbeda dengan Al-Qur’an yang merupakan 

wahyu Allâh juga tak bisa diterima. Sebab, sabda Rasulullah x adalah 

wahyu, sesuai Firman Allâh: 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  

Artinya: “Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut 

keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan 

(kepadanya).” (QS. An Najm: 3-4) 

Beliau ditugaskan untuk menyampaikan sunnahnya, seperti ia 

ditugaskan untuk menyampaikan Al-Qur’an. 

4. Kesimpulan Harun bahwa kedudukan hujjah Sunnah tidak seperti hujjah 

Al-Qur’an dari segi kekuatan, kadang-kadang dapat diterima jika ia 

berdiri sendiri. Tapi, introduksi yang ia sampaikan sama sekali keliru. 

Sunnah adalah hujjah seperti halnya Al-Qur’an dan menempati posisi 

sumber hukum kedua. Ia juga independen dalam penetapan syariat. 

Kedudukan hujjah Sunnah dibuktikan oleh nash Al-Qur’an itu sendiri. 

Firman Allâh: 

 ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ

Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan 

apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.” (QS. Al Hasyr: 7) 

 

Hujjah Hadits Ahad? 

Sebelum membicarakan tentang detail permasalahan Hadits ahad, ada 

baiknya kita terangkan definisi Hadits ini. Yang dimaksud dengan hadîts ahad atau 

juga populer dengan sebutan khabar wahid, ialah Hadits yang tidak sampai ke 

tingkat Mutawâtir. Secara ilmiyah, Ulama Hadits membagi Hadits berdasarkan 

jumlah perâwinya menjadi dua bagian; Hadits Mutawâtir dan Hadits Ahad. 

Hadits Mutawâtir ialah Hadits yang diriwayatkan oleh para râwi dalam jumlah 

besar orang yang tidak memungkinkan mereka bersepakat untuk berdusta. Yang 

tidak mencapai derajat Mutawâtir, disebut dengan khabar wahid. 

Perlu diketahui, kesahihan suatu Hadits tidak tergantung pada banyak 

sedikitnya jumlah râwi. Tetapi, faktor penentu dan utama sebuah Hadits 
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dikategorikan Shahîh atau tidak adalah kualitas atau kredibilitas perâwi; apakah 

dia seorang yang terpercaya (tsiqah) atau seorang tertuduh berdusta. 

Ketika satu Hadits diriwayatkan oleh sedikit orang, atau katakan satu orang 

saja, ia tidak otomatis telah dikategorikan Dha‘if (lemah). Di bawah Hadits Ahad 

itu terhimpun tiga jenis Hadits, yaitu Masyhûr, ‘Azîz, dan Gharib. Jadi, bila 

termasuk Ahad, sebuah hadîts tidak langsung berarti diriwayatkan oleh satu orang 

perâwi saja. 

Para Ulama sepakat kedudukan hadîts Ahad sebagai hujjah yang harus 

diamalkan. Tapi, mereka berbeda pendapat terhadap kesimpulan yang dihasilkan 

hadîts ini. Para ahli fiqh dan mayoritas ahli hadîts berpandangan bahwa hadîts 

ahad yang diriwayatkan oleh perâwi yang berintegritas baik adalah hujjah yang 

harus diamalkan dalam masalah agama, tapi tidak memberikan kesimpulan yang 

bersifat pasti (ilmul-yaqin). Sebagian ahli hadîts, seperti Imâm Ahmad Ibn Hambal, 

berkesimpulan bahwa hadîts ahad juga memberi kesimpulan yang bersifat pasti. 

Pendapat ini juga disebutkan dari Imâm Malik.223 

Apapun persoalannya, dapat dikatakan bahwa hadîts ahad menurut Ulama 

adalah dapat dipercaya. Ia dirujuk dalam menentukan halal dan haram, dan 

mereka menggolongkannya sebagai salah satu sumber Syari`at. 

Pada abad kedua hijriyah muncul segelintir orang yang berbeda pendapat dari 

ijma’ (kesepakatan) umat dan mengingkari kedudukan hadîts ahad. Sebagian lagi 

bersikap berlebih-lebihan sampai tingkat mengingkari kedudukan hadîts-hadîts 

mutawâtir. 

Al Baghdady menjelaskan dalam bukunya “Al Farq Baina Al Firaq”, bahwa 

mereka itu adalah kaum Mu’tazilah. Ia berkata, “Sesungguhnya An Nazzham (230 

H) berkata bahwa hadîts mutawâtir meskipun diriwayatkan oleh banyak perâwi 

bisa saja terdapat kedustaan di dalamnya.224 

Ibnu Hazm menguatkan perkataan Al Baghdady, “Seluruh kaum muslimîn 

menerima hadîts ahad yang diriwayatkan perâwi yang bisa percaya dari Nabi x. 

Hal ini terus berlangsung dan diterima oleh berbagai kalangan seperti Ahlus 

Sunnah, Khawarij, Syiah dan Qadariyah, hingga muncullah para Ulama Mu’tazilah 

setelah berlalu satu abad. Maka mereka menyalahi Ijma’ dalam masalah ini…”225 

                                                 
223   Ibnu Hazm al-Andalusi, opcit., juz 1, hal. 119 ; Rif‘at Fauzi, “Tautsîq al-Sunnah”, opcit., hal. 89. 
224  Abdul Qahir Ibn Thahir al-Baghdâdi (429 H.), “Al-Farqu Baina al-Firaq”, tahqîq Muhammad 

Muhyiddin, Dâr al-Ma`rifah, t.t., hal. 132, 143 dan 144. 

225   Ibnu Hazm al-Andalusi, opcit., juz 1, hal. 114. 

Imâm Muhammad Ibn Idris asy-Syafi‘i (150-204 H.), al-Risalâh, tahqîq Syekh Ahmad Syakir, 
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Dari sisi lain, Harun mengklaim bahwa yang disepakati kehujjahannya hanya 

hadîts mutawâtir, sedangkan hadîts masyhûr dan ahad kedudukannya 

dipertentangkan. Ia menulis, 

“Yang disepakati semua golongan umat Islam untuk dapat dipakai sebagai 

sumber hukum adalah hadîts mutawâtir. Hadits masyhûr dan ahad ada yang 

mau menerimanya dan ada pula yang tidak mau menerimanya, golongan 

Mu`tazilah umpamanya.”226 

Kita katakan bahwa tuduhan ini sebenarnya bukan hal baru. Seperti kita 

ketahui, tuduhan ini sudah muncul sejak lama. Imâm Syafi’i telah berhadapan 

dengan pendukung pendapat ini pada Abad Kedua Hijriyah, berdebat langsung 

dengan orang-orang yang mengingkari kedudukan hujjah hadîts ahad dan 

membantah mereka dengan argumentasi ilmiah, baik bersifat naql dari Al-Qur’an 

dan Sunnah maupun akal. 

Perdebatan ini terdokumentasi dalam bukunya, Ar Risalah. Sayangnya, Imâm 

Syafi’i tidak menyebutkan identitas orang yang didebatnya dan dari kelompok 

mana mereka berasal. Tapi beliau menyebutkan bahwa mereka tinggal di 

Bashrah, dan kebanyakan para ahli ilmu Kalam itu, termasuk di dalamnya 

Mu’tazilah, saat itu berada di Bashrah. 

Di tempat lain, Al-Hafidz Al-Hazimy mengungkapkan bahwa orang yang 

mengingkari adalah kaum Mu’tazilah, dengan menegaskan bahwa hal ini 

dimaksudkan untuk menghancurkan hukum, karena kebanyakan hukum syariat 

ditetapkan berdasarkan hadîts-hadîts ahad. Jika berargumentasi dengan hadîts-

hadîts ahad itu dianggap tidak sah, dengan sendirinya hukum-hukum syariat 

dianggap tidak sah pula. 

Al Hazimy berkata, “Saya tidak pernah mendengar seorangpun dari firqah 

(aliran) Islam yang mempersoalkan keberadaan hadîts ahad, kecuali kalangan 

Mu’tazilah. Mereka meng-qiyas-kan (menyamakan hukum) riwayat dengan 

kesaksian … Sasaran mereka adalah meruntuhkan hukum-hukum syari`at, seperti 

dikatakan Abu Hatim Ibnu Hibban.”227 

Imâm Syafi’i yang bergelar “Nashir As Sunnah” (Pembela Sunnah) menge-

mukakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa hadîts ahad adalah hujjah dan 

menantang para pengingkarnya. 

Di antaranya: 

                                                 
226    

Harun Nasution, opcit., jilid 2, hal. 25.
 

227    Abû Bakar Muhammad Ibn MûsaAl-Hazimy, op.cit., hal. 47. 
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1. Abdullah Ibn Mas’ud a meriwayatkan, bahwa Nabi x bersabda, Semoga Allâh 

mencerahkan wajah hamba-Nya yang mendengar sabdaku, menghafal, 

memahami, dan menyampaikannya. Bisa saja orang yang meriwayatkan tidak 

paham apa yang diriwayatkannya, mungkin saja orang yang mendengar lebih 

paham dari perâwi yang meriwayatkannya.228 

Syafi’i menjelaskan segi argumentasi hadîts ini, “Rasulullah x memotivasi 

seseorang untuk mendengar, menghapal dan menyampaikan sabdanya. Kata 

“Seseorang” di sini artinya satu. Ini menunjukkan bahwa Nabi memerintahkan 

satu orang untuk menyampaikan apa yang terkait dengan halal, haram, 

hukuman yang harus dilaksanakan, harta yang harus diambil dan diberikan dan 

nasehat soal agama dan dunia. Berarti, berita dari satu orang adalah hujjah.229 

2. Diriwayatkan dari Abi Rafi’, bahwa “Nabi x bersabda, “Aku tidak sekali-kali 

mendapati salah seorang dari kalian yang duduk di atas tempat duduknya, lalu 

datang urusanku yang berkaitan dengan yang aku larang atau aku perintahkan, 

lalu ia berkata, Kami tidak tahu. Apa yang kami dapati dalam Kitab Allâh itulah 

yang kami ikuti.230 

Argumentasi hadîts, seperti disebutkan Imâm Syafi’i, adalah, “Bahwa berita 

dari Rasulullah x harus dilaksanakan, meskipun mereka tidak menemukan 

nash dalam Kitab Allâh.231 

3. Diriwayatkan dari Ibnu Umar , ia berkata, “Ketika orang berada di Quba’ untuk 

melaksanakan shalat Shubuh, seseorang datang dan berkata, “Sesungguhnya 

telah turun ayat Al-Qur’an pada Rasulullah x, dan ia diperintahkan untuk 

menghadap kiblat ke Ka’bah. Mereka lalu menghadap Ka’bah, padahal 

sebelumnya menghadap ke Syam, lalu mereka memutar badan menghadap 

Ka’bah.232 

Sisi argumentasi kisah ini, penduduk Quba’ menghadap ke kiblat yang telah 

ditetapkan Allâh, dan mereka tidak meninggalkan kewajiban ini hingga terdapat 

hujjah (dalil). Ketika pembawa berita tentang perubahan kiblat, mereka tidak 

menunggu hingga Rasulullah x datang untuk menguatkan berita ini. Mereka 

juga tidak bersikap tawaqquf (abstain) terhadap keshahîhan berita tersebut 

hingga tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. 

                                                 
228   

Takhrîj Hadits Ibn Mas‘ud telah disebutkan sebelumnya. 

229   
Imam Muhammad Ibn Idris asy-Syafi’i (150-204 H) ‘al-Risalah” tahqiq Syekh Ahmad Syakir, Darul al-

Kutub al Ilmiyah, t.t, hal 402-403 

230   
Riwayat Al-Hakîm, telah disebutkan terdahulu. 

231   
Syafi‘i, op.cit., hal. 404. 

232   
al-Muwaththa’, Kitâb al-Qiblat, Bab Ma Ja’a fil Qiblah, juz 1, hal. 195, no. Hadits 6. 
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Tapi, mereka segera menghadap ke Ka’bah dengan alasan hadîts yang 

dibawa satu orang dan Rasulullah x tidak mengingkari sikap mereka. Jika 

hadîts ahad yang mereka amalkan itu tidak dapat dijadikan hujjah, insya Allâh 

mereka akan berkata, Kalian sudah menghadap kiblat. Dan kalian tidak boleh 

meninggalkannya kecuali telah mengetahui betul hingga dapat dijadikan hujjah 

dari pendengaran kalian dariku, atau berita umum, atau lebih dari berita satu 

orang dariku.”233 Tapi hal itu tidak terjadi. 

Sangat banyak nash-nash Sunnah yang disampaikan Imâm Syafi’i. 

Semuanya tegas menunjukkan bahwa hadîts ahad dapat dijadikan hujjah jika 

pembawa berita memiliki integritas yang baik. 

Selain itu, dalam Al-Qur’an juga terdapat hujjah terhadap ajaran yang 

dibawa oleh seorang Rasul. Meski demikian, sebagai tambahan dalam 

menguatkan hujjah terhadap kaum yang diutus pada mereka para rasul, 

kadang-kadang Allâh mengutus lebih dari seorang Rasul. Allâh berfirman: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ٿ    ٿ  ٿ

Artinya: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk 

suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika Kami 

mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan 

keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga 

utusan itu berkata: Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang di utus 

kepadamu. (Q.S. Yasin: 13-14).

Imâm Syafi’i mengomentari penjelasan ini, Tampaknya, argumentasi bagi 

mereka adalah dengan dua orang kemudian tiga, dan barulah hujjah dapat 

ditetapkan terhadap seluruh umat oleh satu orang, dan bukanlah tambahan itu 

sebagai penghalang untuk dijadikannya hujjah dengan berita yang dibawa oleh satu 

orang.234 

Dari sini, jelaslah buat kita bahwa hadîts ahad adalah hujjah dan harus 

diamalkan. Umat Islam telah sepakat akan hal ini. Adapun pengingkaran kaum 

Mu’tazilah seperti disebutkan Harun tidak diperhitungkan dan tidak bisa dijadikan 

                                                 
233   Syafi‘i, op.cit., hal. 408. 

234   Syafi‘i, op.cit., hal. 432-438 ; Rif‘at Fauzi, op.cit., hal. 100. 
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cacat yang merusak Ijma’. Sebab, mereka menyimpang dari garis besar umat Islam, 

selain tak memiliki argumentasi yang kuat. 

Dari segi lain, Mu’tazilah telah mengingkari Sunnah secara keseluru-han, 

termasuk di dalamnya hadîts-hadîts mutawâtir. Ini tidak seperti dugaan Harun 

bahwa mereka hanya mengingkari hadîts Ahad dan masyhûr. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa berbagai tuduhan yang dilemparkan oleh 

Harun seputar hadîts sama sekali tidak punya basis argumentasi yang kuat. Semua 

itu dibangun oleh dugaan dan merupakan pengulangan terhadap pernyataan 

orientalis tanpa sikap kritis. 
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BAB II 

Serangan Terhadap Sunnah Dalam Majalah Sekuler 
 

 

Berbagai virus pemikiran yang diulas di atas muncul dan berputar di lingkungan 

kampus lewat sosok Harun dengan korban para mahasiwa IAIN seluruh Indonesia. 

Mereka mengkonsumsinya lewat text book, buku pegangan, sebagai bacaan wajib. 

Pemikiran yang berbahaya ini disebarkan dengan dalih kebebasan berbicara, 

berpikir dan berpendapat. 

Tema kebebasan berbicara berpikir dan berpendapat disalahgunakan 

menyebarkan kekufuran dan pemikiran yang menyimpang di kalangan mahasiswa 

yang memulai debut ilmiahnya. Padahal, dalam fase ini, mereka sangat 

membutuhkan bimbingan dan arahan dalam studi ilmu-ilmu Islâm. 

Selain itu, upaya menyerang Sunnah di luar kampus dilakukan para penulis 

sekular yang belajar pada para cendekiawan Barat, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Kelompok yang memiliki spesialisasi sekuler dan tak memiliki dasar 

dan latar belakang ilmu-ilmu Islâm ini, memaksakan diri bicara tentang dan atas 

nama Islâm dalam kuliah dan tulisannya. 

Mereka bertindak seolah-olah punya kapasitas dan otoritas ilmiah sehingga 

seenaknya melontarkan kritik dan menyerang ajaran dan syariat Islâm. Ini adalah 

musibah besar yang menimpa umat dan karenanya harus dihadapi. 

Kaum sekular memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyebarkan 

pandangannya melalui kuliah, seminar dan artikel-artikel di koran, majalah dan 

jurnal. Bahkan mereka mendirikan lembaga khusus sebagai ajang berkumpul dan 

merancang gagasan dengan program pendidikan dalam studi Islâm untuk kalangan 

elit dan eksekutif. 

Mereka mengadakan seminar ‘ilmiah’ bulanan di hotel berbintang dan mewah di 

ibukota, untuk menarik minat kaum profesional, mapan dan terpelajar. Dalam forum 

ini dihadirkan pembicara yang memiliki pandangan aneh dan berbeda dengan arus 

utama pemikiran Islâm, serta cenderung nyeleneh. 

Jika sempat hadir dalam salah satu seminar mereka, Anda akan mendengarkan 

pemikiran yang sangat aneh dan tidak mungkin keluar dari seorang muslim awam, 

apalagi seorang cendekiawan. Mereka berbicara dengan hawa nafsu dan tidak 

bersandar pada dalil apapun. 
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Seorang dari mereka berkata, misalnya, ”Iblis sangat kokoh memegang aqîdah 

tauhid, karena menolak sujud pada Adam. Adam seorang manusia dan Iblis hanya 

sujud pada Allâh .” 

Lihatlah kesesatan ini. Seolah-olah mereka menjadikan agama sebagai mainan 

dan gurauan. Allâh telah mencela dalam perilaku ini dan menyebutnya sebagai 

perilaku orang kafir. Allâh berfirman: 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    وئەئ  وئ

جئ  حئ  مئ  ىئ     یىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی

 يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت

“Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, “Tuangkanlah (sedikit) air 

kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu.” 

Mereka menjawab, “Sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-

orang kafir. (yaitu) orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan 

dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari 

ini (Kiamat), Kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan 

pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat Kami.” (QS. Al- A`raf: 

50-51) 

Sebagai mu’min, Allâh telah menetapkan sikap yang harus kita ambil. 

Firman-Nya: 

جب    يئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ

 حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت  ىت   

“Apabila engkau (Muhammad) melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-

ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. 

Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa (akan larangan ini), setelah 

ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.” (QS. Al 

An’am: 68) 

Dalam ayat lain, Allâh berfirman:  
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   ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ

“Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan 

dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia.” (QS. Al An’am: 

70) 

Dalam acara Isra’ Mi’raj, seorang dari mereka berkata bahwa masjid Al Aqsha’ 

yang disebut Al-Qur’an bukanlah masjid yang terletak di bumi Palestina sekarang. 

Masjid itu tidak berada di muka bumi, tapi terletak di langit. 

Alasannya, bahwa kata “Al Aqsha” bermakna “Yang jauh.” Ini merupakan isyarat 

bahwa mesjid ini terletak di langit. Sebab, jika ia terletak di bumi, di manapun ia, 

maka tidak bisa dikatakan jauh. Ia juga berdalih, karena kebodohannya, bahwa 

Romawi yang sangat jauh dari Al Quds, oleh Al-Qur’an disebut dekat. “Fi Adnal 

Ardh” yang artinya: “Di negeri yang terdekat.” (QS. Ar Ruum: 3). 

Kita tidak sedang membantah pemikiran ini. Tetapi, ingin kita tekankan bahwa 

pemikiran ini bernuansa zionis. Orang ini ingin mengalihkan perhatian umat Islâm 

dari masalah Palestina. Seolah-olah ia ingin berkata, “Tinggalkanlah Palestina 

untuk Yahudi agar mereka dapat berbuat sekehendak hatinya. Palestina bukanlah 

bumi Islâm seperti yang kalian kira.” 

Bukankah ini pemikiran zionis yang menggunakan segala cara untuk menodai 

tempat suci Islâm, dan bahwa masalah Palestina bukanlah masalah Islâm. 

Seorang dari mereka mengatakan bahwa agama adalah sebab utama 

perselisihan, konflik dan perang berdarah di dunia belakangan ini, di Timur maupun 

Barat. Ia juga menuduh bahwa kebangkitan Islâm yang terjadi di Indonesia akhir-

akhir ini, merupakan gejala fundamentalisme Islâm, yang harus diwaspadai. Ini 

harus dilakukan sebelum menjadi seperti di Timur Tengah. 

Orang ini, meski berupaya memadamkan cahaya Islâm dan menyimpangkan 

pemahamannya sejak seperempat abad lalu, ternyata gagal. Kenyataannya, di 

tengah masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, justru makin punya 

kesadaran berislâm. 

Upaya mendorong pemegang kebijakan pemerintah memusuhi dan 

menghancurkan perkembangan Islâm di negeri ini, seperti yang dilakukan 

pemerintah Afrika Utara, dengan izin Allâh, gagal untuk kali kedua. 

Pemerintah tidak terpengaruh dengan penyesatan ini. Penerapan Islâm secara 

benar tidak mengundang kekerasan dan kehancuran, tetapi justru mampu 

memenuhi hajat orang banyak. Islâm sebagai solusi tunggal berbagai persoalan 

dapat dipertahankan dengan argumen ilmiah. 

Terjemah Kemenag 2002 
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Bila kasus di atas terjadi pada awal sembilan puluhan, akhir-akhir ini mencuat 

pula kasus serupa. Seorang pemuda yang belum matang cara berpikirnya 

melontarkan gagasan dangkal dan rentan secara ilmiah. Ia menyerang syariat Islâm 

dengan menghina sejumlah hukum-hukum Allâh. 

Di antaranya; ia menuduh hijab (jilbab), potong tangan, rajam dan qishas 

sebagai warisan budaya arab yang harus dibuang. Ia juga menyerukan agar 

perempuan muslimah dibolehkan untuk dinikahi oleh pria non muslim. Bahkan ia 

mengklaim bahwa tidak ada yang namanya ‘Hukum Tuhan.’ Ia mengajak umat 

bersikap kritis terhadap Nabi Muhammad x. Alasannya, beliau adalah manusia 

biasa. 

Pikiran-pikirannya yang ternyata sesat dan kufur ini, tetap mendapat tempat di 

media masa. Adalah koran ‘KOMPAS’ yang dikenal sebagai koran umat Katholik, 

memuat tulisan anak muda itu pada tanggal 18 November 2002, saat umat Islâm 

sedang menjalankan puasa. 

Tampak bahwa pemikiran-pemikiran merusak ini berkembang turun temurun 

dan diwariskan lintas generasi. Inti gagasan mereka sejatinya tidak berbeda dengan 

apa yang pernah dilontarkan pendahulunya. Yang berubah hanyalah personal atau 

retorikanya. 

Apa yang dilarang Allâh , bagi mereka, adalah sesuatu yang menarik dan 

harus dipraktekkan. Apa yang diwajibkan Allâh dan Rasul, bagi mereka, adalah 

sesuatu yang tidak menarik, tidak relevan, statis dan akar konflik. 

 

 

Majalah Sekular Yang Penuh Manipulasi 

Di antara aktivitas kelompok ini menyebarkan pikiran mereka adalah 

menerbitkan majalah luks berisi berbagai artikel hasil kajian bermuatan kekufuran 

pemikiran; dari atheisme, orientalisme, sekularisme, komunisme, liberalisme, 

marxisme, Kristen, Yahudi dan lainnya. Ungkapan yang pas untuk menyebut isi 

majalah ini ialah adagium yang populer di kalangan Ulama yang berbunyi “Fihi Kullu 

Syai’ Illa al-Haq” “Di dalamnya terdapat apapun, kecuali kebenaran.” 

Tiap edisi majalah ini memuat artikel hasil kajian orientalis yang menyerang 

Islâm dan umatnya, seorang pendeta yang memuat aqidah Nasrani yang batil atau 

seorang marxis yang menyebarkan ideologinya yang rusak. Majalah ini menjadi 

ajang pengenalan pemikir sekuler yang telah dihukum kafir dan dimusuhi oleh para 

Ulama di negerinya. Misalnya; Fadzlurrahman, Hasan Hanafi, Muhammad Arkoun 

dan lainnya. 
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Sayangnya, majalah ini membawa nama yang menipu para pembaca. Kalangan 

awam yang tidak mampu membedakan pemikiran yang benar dan berbahaya 

sangat rentan menjadi korban. 

Mendengar namanya, pembaca akan menebak bahwa ini adalah majalah Islâmi 

yang bagus. Tapi, saat membukanya, ia akan menemukan hal yang aneh dan asing 

yang bukan dari ajaran Islâm. 

Patut dicatat, dalam menuangkan gagasannya, mereka menggunakan metode 

filosofis disertai tema dan istilah yang mewah. Mereka memperbanyak penggunaan 

istilah asing untuk memberi kesan bahwa majalah ini berkwalitas tinggi. Ungkapan 

yang dipakai cenderung hanya bisa dipahami oleh kalangan yang memiliki latar 

belakang bahasa dan wawasan yang memadai.  

Tragisnya, banyak orang tertipu akibat keawaman mereka soal kaidah ilmiah. 

Mereka mengira bobot ilmiah sebuah gagasan terletak pada tingkat kesulitan 

memahami dan penggunaan istilah modern dalam porsi besar. 

Asumsi mereka, kalimat si penulis dipahami pembaca, makin tinggi tingkat 

berpikir gagasan yang disampaikan. Dengan pendekatan ini, majalah tersebut 

dianggap majalah ‘ilmiah.’ 

Lihatlah manipulasi dan penyesatan ini. 

Yang perlu dicermati, di sampul majalah terdapat gambar kelompok bintang 

yang mirip dengan ‘bintang David,’ simbol Yahudi. Penulis tidak tahu, bagaimana 

para pembaca menafsirkannya. 

Tentang simbol ini, seorang da’i tanah air mengusulkan perubahan nama 

majalah ini menjadi “Ulumut Talmud,” karena lebih mewakili dari segi materi. 

Selain yang diulas di atas, masih terdapat berbagai serangan lebih keji yang tak 

bisa dimuat karena keterbatasan ruang. 

Terkait erat dengan tema buku ini adalah beberapa artikel yang dimuat majalah 

sekuler ini yang menyerang Sunnah. Beberapa artikel yang meragukan otentitas, 

berisi kesalah fahaman atau penyerangan terhadap kandungan hadîts akan 

dibahas di bawah ini. 

 

Serangan Terhadap Sunnah Dan Isu Perempuan 

Hadits-hadîts tentang perempuan merupakan objek paling banyak dicecar kaum 

sekular dan orientalis. Mereka menuduhnya berisi penghinaan terhadap perempuan 

atau menganggap hukumnya tidak lagi relevan dalam konteks modern. 
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Mereka menuduh hadîts tertentu kontradiksi dengan Al-Qur’an sehingga tak bisa 

dijadikan sumber hukum. Atau, tuduhan lainnya bahwa sanad dan matannya 

mengandung cacat hingga tak dapat dijadikan hujjah. Meminjam istilah Al-Qur’an; 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺپ         ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  

 “Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka hanya 

mengatakan (sesuatu) kebohongan belaka.” (Q. S Al-Kahfi: 5) 

 

Dalam majalah berbahasa Indonesia ini dimuat beberapa artikel yang menuduh 

hadîts tentang perempuan yang mengandung unsur penghinaan. Artikel pertama 

ditulis oleh peneliti wanita berkebangsaan Pakistan, hasil seminar di sebuah 

Sekolah Tinggi Teologi Kristen Amerika. Dan, artikel kedua ditulis peneliti wanita 

asal Indonesia. Di bawah ini, kita akan membahas kedua artikel tersebut. 

 

Salah Paham Tentang Hadits “Nasehat Dan Penciptaan Perempuan” 

Dalam majalah ini, Riffat Hasan, peneliti asal Pakistan ini menulis artikel 

berjudul, “Teologi Perempuan Dalam Tradisi Islâm, Sejajar di Hadapan Allâh ?”235 

Dalam artikel ini, ia mencela hadîts “Nasehat dan Penciptaan Perempuan.” 

Hadits yang dimaksud adalah riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah x 

bersabda, “Nasihatilah perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. 

Dan tulang rusuk paling bengkok adalah bagian paling atas. Jika kau luruskan 

dengan paksa, ia akan patah. Dan jika kau biarkan, ia akan tetap bengkok. 

Karenanya, nasehatilah perempuan.” 

Dalam riwayat lain disebutkan, “Nasehatilah perempuan dengan baik.”236 Hadits 

ini diriwayatkan oleh Bukhâri, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah. 

Dalam satu kesempatan, Riffat berpendapat bahwa hadîts ini diambil dari Injil 

dan pada kesempatan lain, ia mengatakan bahwa hadîts ini bertentangan dengan 

penciptaan manusia dalam Al-Qur’an dan sangat sesuai dengan Injil. Riffat menulis: 

                                                 
235 Makalah tersebut dimuat dalam “Harvard Divinity Bulletin,” edisi Jan-May 1987. Kemudian diterjemahkan 

oleh Wardah Hafizh ke dalam bahasa Indonesia dan dimuat dalam Jurnal “ULUMUL QUR’AN,” No. 4, 

tahun 1990, hal 48-55. 

236 Shahîh Bukhâri, Kitâb Al-Hadits al-Anbiya’, Bab Khalq Adam wa Zurriyatih, juz 2, hal. 451, no. Hadits 

3331; Kitâb an-Nikah, Bab al-Washah bin-Nisa’, juz 3, hal. 383, No. Hadits 5186; Shahîh Muslim, Kitâb ar-

Ridha‘, Bab al-Washiyyah bin-Nisa’, juz 2, hal. 1091, No.Hadits 61; Sunan Tirmizy, Kitâb ar- Ridha‘, Bab 

Ma Ja’a fi Haq al-Mar’ah ‘ala Zaujiha, juz 3, hal. 458, no. Hadits 1163; Sunan Ibn Majah, Kitâb an-Nikah, 

Bab Haq al-Mar’ah ‘ala az-Zauj, juz 1, hal. 594, no. Hadits 1851. 
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“Hadits ini sangat bertentangan dengan keterangan dalam Al-Qur’an tentang 

penciptaan manusia. Tetapi sangat jelas kemiripannya dengan Kitab Kejadian 2/18-

33, dan 3/20.”237 

Ia mengkritik dari dua segi; sanad dan matan. Namun semua kritikan ini tak 

berarti sama sekali karena masih membutuhkan landasan bukti dan argumentasi 

yang cukup. Hal ini tampak secara umum -kalau tidak seluruhnya- bahwa kritik ini 

berangkat dari kebencian yang mendalam serta emosi yang meluap-luap, lalu 

melakukan kritik hadits sembarangan dan mengatakan pernyataan sesuka hatinya 

tanpa dasar kebenaran dan tanpa dalil. 

Riffat memulai serangannya terhadap matan hadîts dengan menunjukkan 

makna yang ia pahami. Riffat menulis: 

“Analisis atas matan hadîts memberikan beberapa rumusan berikut, yaitu: 

1. Perempuan diciptakan dari satu tulang rusuk atau seperti rusuk. 

2. Bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atas. 

3. Bengkoknya tulang rusuk dan perempuan tidak bisa diperbaiki dan karena itu 

usaha apapun untuk mengubah akan membuatnya patah. 

4. Dengan mempertimbangkan semua itu, sikap belas kasih kepada perempuan 

dianjurkan, dan mereka yang ingin mengambil manfaat dari perempuan 

dianjurkan bertindak demikian “walaupun kebengkokan perempuan tetap 

tidak bisa diubah.”238 

Selanjutnya, Riffat menyerang matan hadîts berdasarkan kesimpulan yang ia 

pahami, seperti beberapa poin berikut; 

1. Dongeng tulang rusuk berasal dari Kitab Kejadian 2 dan semua hadîts soal ini 

tidak pernah menyebut nama Adam. 

2. Unsur-unsur misogini (kebencian terhadap perempuan) dalam hadîts, yang 

tidak ada dalam Kitab Kejadian, bertentangan dengan ajaran dalam Al-Qur’an 

yang menyatakan bahwa semua umat manusia telah diciptakan fi ahsani 

taqwim (dalam bentuk kreasi terbaik). 

3. Riffat tidak bisa memahami relevansi pernyataan bahwa bagian paling 

bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. 

4. Anjuran mengasihi akan masuk akal jika perempuan dilahirkan cacat dan 

karenanya membutuhkan belas kasihan. Apakah “kebengkokan yang tak bisa 

diperbaiki” merupakan cacat semacam itu? 

                                                 
237 ULUMUL QUR’AN, op.cit., hal. 53. 

238 Op.cit., hal. 54 
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5. Anjuran bersikap belas kasih terasa merendahkan perempuan, bernada 

hedonistik, oportunis, dan tak bisa dihargai bahkan jikapun perempuan 

memang “bengkok tak tersembuhkan.”239 

Selain itu, Riffat mengarahkan kritiknya pada sanad hadîts ini dengan 

menuduhnya mengandung banyak cacat. Riffat menulis; 

“Dalam kaitannya dengan isnad, beberapa hal berikut perlu dikemukakan: 

1. Semua hadîts tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah , Sahabat Nabi yang 

dianggap kontroversial oleh banyak ilmuwan Islâm pada masanya, termasuk 

Imâm Abu Hanifah, pendiri aliran Sunni. (Di sini perlu kiranya dinyatakan 

bahwa pada masa awal Islâm, sikap yang kritis terhadap hadîts dan perâwi 

hadîts merupakan hal yang umum, namun pada masamasa selanjutnya sikap 

kritis terhadap sahabat dianggap sebagai ‘kejahatan besar’). 

2. Semua hadîts tersebut gharib (terlemah dalam klasif ikasi hadîts) karena 

terdapat beberapa perâwi yang merupakan perâwi tunggal. Para ahli hadîts 

terkemuka menganggap satu hadîts dipandang Shahîh, pertama, jika 

diceritakan oleh seorang sahabat, kedua, jika diceritakan oleh dua orang 

pengikut Nabi, dan ketiga, jika diceritakan oleh banyak orang. 

3. Semua hadîts tersebut dha‘if (lemah), karena semuanya mempunyai sejumlah 

perâwi yang tidak terpercaya.” 

Artikel ini merupakan serangan paling keras terhadap hadîts soal perempuan, 

khususnya terhadap hadîts ini. Kritik ini bahkan lebih keras dibanding serangan 

yang dilontarkan kaum orientalis. Riffat sangat membenci hadîts ini dan 

mengungkapkan kalimat yang tidak pantas keluar dari seorang perempuan 

muslimah. 

Dilatari kritik keras terhadap hadîts ini, sebuah lembaga sekular Indonesia 

mengundangnya sebagai pembicara sebuah seminar dengan dukungan publikasi 

media yang gencar. Demikianlah, terdapat sebuah konspirasi dalam menyebarkan 

racun pemikiran. 

Tendensi kebencian ini tampak ketika Riffat menutup makalahnya dengan 

menulis: 

“Melihat betapa pentingnya masalah ini, maka sangat perlu bagi setiap aktivis 

hak asasi perempuan Islâm untuk mengetahui keterangan dalam Al Quran 

bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sama, telah diubah oleh hadîts. 

Dengan demikian satu-satunya cara agar anak cucu perempuan (Hawwa) 

                                                 
239 Ibid 
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dapat mengakhiri sejarah penindasan yang dilakukan oleh anak cucu Adam ini 

adalah dengan cara kembali ke titik mula dan mempertanyakan kesahihan 

hadîts yang menjadikan perempuan hanya makhluk kedua dalam ciptaan, 

tetapi pertama dalam kesalahan, dosa, cacat moral, dan mental. Mereka harus 

mempertanyakan sumber-sumber yang menganggap mereka bukan sebagai 

dirinya sebagaimana seharusnya mereka ada, tetapi hanya alat untuk 

kepentingan dan kesenangan laki-laki.”240 

Tampaknya, dalam menghina hadîts penciptaan perempuan, Riffat mengikuti 

langkah dua peneliti wanita dari Amerika, yaitu Jane I Smith241 dan Yvonne Y. 

Haddad. Keduanya menulis dalam majalah “Women’s Studies International Forum” 

(Lembaga Internasional untuk Studi-studi Wanita) dengan judul “Eve: Islâmic Image 

Of Women” (Hawa: Pandangan Islâm tentang Wanita).242 

Dalam tulisannya, ia mengritik sebagian hadîts yang berkaitan dengan 

penciptaan Hawa. Menurut penulis, serangan peneliti Pakistan ini lebih keras 

dibanding apa yang dilakukan kaum orientalis. 

Sebelum mengulas kritik dan tuduhan seputar hadîts ini, penulis memandang 

perlu menguraikan sekilas kedudukan perempuan pra dan pasca Islâm. 

Dengan demikian, kita bisa mengerti bagaimana Islâm memuliakan, 

mengangkat kedudukan, dan membebaskan perempuan dari kehinaan dan 

perbudakan yang tak terbayangkan, pada masa umat-umat sebelumnya. 

 

Posisi Wanita Pra Islâm 

Perempuan dalam masyarakat Yunani berada pada titik terendah. Mereka 

dikucilkan masyarakat dan tinggal di rumah sebagai hiasan. Tugas mereka adalah 

melahirkan anak dengan posisi tidak lebih dari seorang pembantu dan tak memiliki 

hak waris.  

Dalam masyarakat Romawi, laki-laki adalah segalanya dan perempuan sama 

sekali tak dianggap. Jika dinikahi seorang pria, perempuan masuk ke dalam 

                                                 
240 Op.cit., hal. 55. 

241 Jane I Smith, adalah pembantu dekan dan Pengajar dalam mata kuliah Sejarah Agama (Islâmic Studies) di 

Harvard Divinity School. Sedang Yvonne Y. Haddad adalah Associate Professor di Duncan Black 

Macdonald Center, Seminari Hartford dan Associate Editor “The Muslim World.” 

242 
Makalah tersebut dimuat dalam Women’s Studies International Forum, vol. 5, no. 2, hal. 135-144, 1982, 

kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan dimuat dalam jurnal ULUMUL QUR’AN, no. 1 

tahun 1990, hal 28-36 
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perintahnya dan memiliki status hukum seperti anaknya. Wanita tak lagi memiliki 

hubungan dengan keluarganya. Suami berhak mengadili dan menghukumnya jika 

dituduh berbuat kriminal. Bahkan suami punya hak untuk membunuhnya. 

Agama Yahudi memposisikan seperti pembantu. Sang ayah berhak menjualnya 

dan ia tidak mendapat warisan, karena warisan khusus bagi anak laki-laki. Sedikit 

pengecualian, sang ayah dibolehkan menyumbangkan sedikit hartanya. Yahudi 

menganggap anak perempuan sebagai laknat, karena perempuanlah yang 

menggoda Adam. Mereka menganggap wanita lebih pahit dari kematian, dan hanya 

orang baik yang bisa selamat. 

Untuk menggambarkan posisi perempuan menurut Kristen, cukup kita simak 

kesimpulan pertemuan di Paris pada tahun 586 M. Saat itu dibahas apakah 

perempuan manusia atau bukan. Setelah melalui diskusi panjang, akhirnya mereka 

sampai pada kesimpulan bahwa wanita adalah makhluk yang diciptakan untuk 

melayani pria. 

Perempuan menurut masyarakat Arab pra Islâm tak kalah hina dari masyarakat 

sebelumnya. Sebagian besar hak-hak perempuan dihapuskan. Orang arab pra 

Islâm bersedih dengan kelahiran anak perempuan, karena merupakan bencana dan 

aib bagi ayah dan keluarganya sehingga mereka membunuhnya, tanpa undang-

undang dan tradisi yang melindunginya.243 

Al-Qur’an mencatat sikap jahiliyah mereka terhadap perempuan: 

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ  چ      

ڑ  ڑ  ک    ژڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ

 کک

Artinya: “Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) 

anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. 

Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan 

kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau 

akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah 

buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu.” (Qs. An-Nahl: 58-59) 

 

                                                 
243 Lihat, Dr. Abû Sarie‘ Muhammad Abdul Hadi, “Wa ‘Asyiruhunna bil Ma‘ruf,” Maktabah at-Turats al-

Islâmi, Kairo, cet. pertama, tahun 1988, hal. 4-8. 
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Demikianlah posisi perempuan dalam masyarakat sebelum Islâm. Ketika 

datang, Islâm memuliakan, menjaga dan memberi perempuan hak-hak yang tidak 

dinikmati sebelumnya. Islâm menetapkan bahwa dalam soal kemanusiaan, laki-laki 

dan perempuan adalah sama. Allâh  berfirman: 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  
 

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan 

pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya.” (QS. An Nisaa: 1) 

Allâh menetapkan bahwa perempuan adalah saudara pria karena berasal dari 

satu ayah dan satu ibu. Firman Allâh : 

   ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.” (QS. Al Hujurat: 13) 

Karenanya, Islâm memberi perempuan sejumlah hak, menugasinya dengan 

sejumlah kewajiban, memberinya kesempatan untuk beribadah, dan tugas-tugas 

syariat lainnya. Perempuan dan laki-laki diberi kesetaraan dalam pahala. Allâh  

berfirman: 

ٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

 ٿٺ  ٺ

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan 

berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di 

antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah 

(keturunan) dari sebagian yang lain.” (QS. Ali Imran: 195) 

Allâh mengakui hak sosial dan ekonomi perempuan secara mandiri dan terpisah 

dari laki-laki. Allâh juga memerintahkan mereka untuk menyeru pada yang kebaikan 

dan mencegah dari yang mungkar seperti halnya laki-laki. Firman Allâh :

ڳ  ڳ  ڳ    ڳک  گ  گ   گ  گ

 ڱ  ڱ
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Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian 
mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) 

yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar”. (QS. At Taubah: 71) 
 

Yang tak dapat dipungkiri oleh siapapun, adalah bahwa Allâh  menciptakan 

perempuan dengan karakter dan tabiat yang berbeda dengan laki-laki. Karenanya, 

syariat datang dengan hukum-hukum yang sesuai dengan kondisinya. Islâm 

menetapkan hak dan kewajiban perempuan sesuai fitrahnya, oleh karenanya batas-

batas itu tidak boleh dilanggar. 

Selain itu, Islâm menetapkan hukum tertentu yang tidak boleh dilanggar 

perempuan karena hal itu akan menimbulkan masalah dan merusak keseimbangan. 

Hal serupa berlaku bagi laki-laki. Allâh  Maha Tahu tentang kondisi hamba-

hamba-Nya. 

Rasulullah x datang membawa hadîts yang menjelaskan dan merinci 

keterangan umum dalam Al-Qur’an. Jika hadîts itu benar, mustahil ia akan 

kontradiksi dengan Al-Qur’an. Tak satupun hadîts -jika benar bersumber dari Rasul- 

bertentangan dengan Al-Qur’an. Jika seseorang melihatnya bertentangan dengan 

Al-Qur’an, berarti ada yang salah dalam pikirannya sehingga keliru memahami. 

 

Koreksi Seputar Matan Hadits 

Pertama, harus kita pahami bahwa sikap Islâm terhadap perempuan tidak bisa 

disimpulkan dari satu atau dua hadîts. Kesimpulan harus diambil dari nash-nash Al-

Qur’an dan hadîts secara umum, termasuk praktek Rasulullah x.  

Dalam kasus hadîts di atas, kesimpulan tidak bisa diambil begitu saja tanpa 

membandingkannya dengan banyak hadîts lain soal perempuan. Metode yang 

keliru akan mengantar seseorang pada kesimpulan yang tidak sesuai dengan sikap 

Islâm yang sebenarnya. 

Yang pasti, Islâm memuliakan perempuan, seperti dijelaskan sebelumnya, 

dengan memberinya seluruh tanggung jawab kewanitaan yang prinsipil. 

Salah satunya adalah tanggung jawab mengasuh anak. Secara logika, tugas ini 

mustahil diamanahkan Allâh  pada manusia yang tidak lurus. Adalah tidak aman 

bagi kaum pria menyerahkan putra-putrinya ke dalam asuhan manusia yang tak 

berdaya dan ‘bengkok’ secara psikologis. 

Atas dasar ini, mustahil jika pemahaman Hadits ini bernada miring dan 

meremehkan perempuan. 

Di antara peran perempuan yang persis sama dengan kaum lelaki, adalah 

sebagai berikut: 
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1. Tanggung jawab sebagai manusia, yaitu bertanggung jawab atas per-

buatannya untuk dievaluasi di akhirat. Hal ini ditegaskan Al-Qur’an. 

2. Tanggungjawab pidana; ia menanggung hukuman pidana di dunia atas 

perbuatannya yang melanggar. Ini juga ditetapkan dalam Al-Qur’an 

3. Hak aktivitas sipil; hak mengatur harta, melakukan akad dan perwalian 

terhadap anak yang masih di bawah umur. Ini ditetapkan oleh mayori-tas para 

ahli fiqh dengan dalil dari Al-Qur’an dan Sunnah. 

4. Hak dalam pengadilan yang berhubungan dengan harta. Ini adalah pendapat 

Abu Hanifah. 

5. Hak meriwayatkan Sunnah yang berfungsi menjelaskan Al-Qur’an. Ini 

disepakati oleh seluruh Ulama. 

Dari sini, tuduhan bahwa Islâm merendahkan martabat atau melecehkan 

perempuan amat sulit dipahami. Karenanya, hadîts tersebut harus dipahami secara 

benar, berdasarkan nash-nash lain dari Al-Qur’an dan Sunnah. 

Kedua, dalam hadîts ini tak ada keterangan yang mengisyaratkan kebencian 

terhadap perempuan. Tampaknya, yang membuat Riffat risih adalah kisah 

penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Ia menganggap ini adalah penghinaan 

dan bertentangan dengan nash Al-Qur’an bahwa manusia diciptakan dalam bentuk 

terbaik. Dalam hal ini, Riffat keliru. 

Sebenarnya tak ada pertentangan antara penciptaan manusia sebagai sebaik-

baik penciptaan dengan penciptaan perempuan dari tulang rusuk. Sebab, yang 

dimaksud dengan sebaik-baik penciptaan, adalah bentuk fisik manusia dengan 

organ dan anatomi yang sempurna. 

Allâh  telah menciptakan manusia dalam bentuk, susunan dan rangkaian yang 

terbaik. Hal ini terkait dengan bentuk fisik dan bukan tidak asal penciptaan manusia. 

Tak dapat dipungkiri bahwa secara fisik, perempuan diciptakan cantik dan menarik 

hingga dapat membuat pria tergoda. Ini berlaku untuk seluruh wanita, baik berkulit 

putih maupun hitam, karena mereka punya struktur fisik yang sama. 

Jika peneliti Pakistan ini melihat penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-

laki adalah penghinaan, kenyataannya, laki-laki diciptakan dari tanah. 

Dari dua sumber ini, unsur manakah yang lebih baik dan mulia? Penulis yakin, 

Riffat sepakat bahwa penciptaan perempuan dari tulang rusuk lebih mulia dan lebih 

tinggi dari penciptaan pria yang berasal dari tanah. 

Selanjutnya, kenyataan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, 

mengandung makna keserasian dengan peran saling melengkapi. Satu jenis tak 

dapat lepas dari jenis lainnya. Wanita membutuhkan pria, dan begitu juga 

sebaliknya. 
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Ketiga, ‘bengkok’ dalam hadîts ini tak disertai penjelasan tentang konteksnya. 

Rasul. hanya mengisyaratkan pengaruh bengkok tulang rusuk pada sebagian 

perilaku perempuan yang membuat pria merasa terganggu. Barangkali, 

berdasarkan realita umum, yang dimaksud ungkapan ‘bengkok’ adalah sikap 

emosional, reaktif, sensitif dan inkonsistensi perilaku yang dominan? 

Sebab, pengertian dasar bengkok kontradiksi dengan konsistensi. Jika 

kematangan sikap atau kemampuan mengendalikan emosi adalah sebuah 

konsistensi, maka dominasi emosi adalah suatu kebengkokan. Jika kemampuan 

manusia menguasai perasaannya adalah konsistensi, dominasi perasaan jelas 

merupakan suatu kebengkokan. 

Secara khusus, perempuan kerap dikuasai perasaan yang membuatnya hilang 

keseimbangan dalam mengambil keputusan. Atau, karena faktor emosi lahir sikap 

ketergesaan melahirkan inkonsistensi serta sikap kurang simpatik lainnya lewat 

tindakan dan ucapan. 

Benarlah Rasulullah x ketika bersabda, “Ia (wanita) tak akan tetap padamu 

dalam satu sikap.” Inkonsistensi inilah yang mengganggu pikiran pria dan 

memancing kemarahannya. Interpretasi ini dikuatkan dengan apa yang disabdakan 

Rasul dalam salah satu nasihatnya pada kaum wanita, “Kalian memperbanyak 

laknat (celaan) dan mengingkari (kebaikan) suami.” Sikap ini biasanya terjadi pada 

saat marah, atau merupakan buah dari perasaan cepat terusik dan tersinggung. 

Jika bengkok dimaknai bahwa wanita memiliki tabiat penipu dan curang, penulis 

yakin ini sangat berlebihan. Ini merupakan penghinaan terhadap perempuan secara 

umum dan kontras dengan berbagai informasi tentang kehidupan para sahabiyah 

(sahabat perempuan) yang tak memiliki sifat ini. Tuduhan ini juga tak sesuai dengan 

realita yang kita saksikan dari ibu, saudari dan istri kita. Apakah masuk akal, 

menyerahkan pendidikan anak kita kepada penipu?244 

Keempat, hadîts ini membimbing agar kaum lelaki bersikap sabar terhadap 

tabiat perempuan akibat faktor ini. Yang dimaksud di sini adalah sabda Rasulullahn 

x, “Jika engkau luruskan ia, maka engkau mematahkannya, dan mematahkannya 

adalah dengan menceraikannya.”245 

Kaum pria hendaknya tidak menjadikan hal ini alasan rasa kesal dan 

kecewanya, karena merupakan karakter yang khusus Allâh  ciptakan untuk 

                                                 
244  ‘Abd al-Halîm Abû Syuqqah, “Tahrîr al-Mar’ah fi `Ashr al-Risalâh,” Dâr al-Qalam, Kuwait, cet. pertama, 

tahun 1410 H., juz 1, hal. 288-289 

245 “Shahîh Muslim,” juz 2, hal 1091, no. Hadits 59. 



Sunnah di Bawah Ancaman 131 

 

perempuan. Pria dituntut sabar, pemaaf dan sadar bahwa karakter ini sangat 

dibutuhkan dalam peran-peran khusus seperti hamil, menyusui dan mengasuh, 

karena butuh perasaan yang dalam dan sensitifitas yang tinggi.246 

Kaum pria hendaknya sadar bahwa istrinya memiliki kelebihan dan 

keistimewaan yang dapat menggantikan kekurangan ini. Benarlah sabda Rasul 

tentang bagaimana menyikapi perilaku wanita, “Janganlah seorang mukmin cepat 

menceraikan seorang mukminah, jika benci pada satu perangai, ia akan menyukai 

perangai lainnya.”247 

Lima, tak ada kontradiksi antara nash-nash Al-Qur’an dan hadîts, jika benar 

Shahîh dari Rasulullah x. Hadits merinci dan menjelaskan apa yang secara umum 

dijelaskan Al-Qur’an. Jika hadîts Shahîh merinci penciptaan Hawa; nama, sumber 

dan prosesnya, ini tidak bertentangan dan merupakan penjelasan terhadap Al-

Qur’an. Sebab Al-Qur’an hanya membincangkan garis besar masalah ini dan hadîts 

bertugas merincinya. Inilah yang berlaku dengan kisah Adam dan Hawa. 

Apa yang menghalangi Allâh untuk menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam 

seperti tertuang dalam hadîts Abu Hurairah ini ? 

Enam, kemiripan Injil dan nash-nash hadîts tentang penciptaan Hawa, bukan 

merupakan aib. Semata-mata kemiripan ini bukan dalil bahwa hadîts terpengaruh 

oleh injil dan kitab samawi lainnya. Informasi itu merupakan sisa teks-teks yang 

selamat dari penyimpangan. 

Seperti diketahui, banyak nash yang terdapat dalam Taurat dan Injil 

diselewengkan oleh kaum Yahudi dan Nashrani. Mungkin saja ini termasuk yang 

selamat dari penyimpangan. 

Sumber informasi ini, jika benar, adalah dari Allâh . Apa yang menghalangi 

kemiripan antara keduanya? Sebab sumbernya adalah satu. Yang menurunkan 

Taurat dan Injil juga yang memberitahukan kepada nabi Muhammad x tentang 

masalah ghaib. Al-Qur’an telah menegaskan bahwa Allâh  mengutus Nabi untuk 

membenarkan risalah para Nabi sebelumnya. Allâh  berfirman: 

 ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

Artinya: “Dia menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) yang 

mengandung kebenaran, membenarkan (kitab-kitab) sebelumnya, dan menurunkan 

Taurat dan Injil” (Q. S Ali Imran: 3) 

                                                 
246  Op.cit., juz 1, hal. 289. 

247   
Op.cit., Kitâb ar-Ridha ‘Bab al-Washiyyat bin-Nisa’, juz 2, hal 1091.
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Tujuh, tidak benar bahwa kisah penciptaan perempuan dari tulang rusuk adalah 

dongeng. Karena dongeng adalah cerita yang disebarkan oleh manusia tanpa bukti. 

Informasi penciptaan perempuan ini didasarkan pada Hadits Shahîh yang tak 

mungkin diragukan lagi. Tuduhan Riffat bahwa Hadits ini adalah dongeng, bukan 

saja tidak benar, tapi juga menodai kesucian hadîts dan mengingkari 

keshahîhannya. 

Delapan, dugaan bahwa nama Adam tidak disebut dalam Hadîst ini, dapat 

dijawab bahwa ini adalah pendapat para ahli Fiqh. 

Imâm Nawawi berkata, “Di dalamnya terdapat dalil terhadap apa yang 

ditegaskan para ahli Fiqh atau sebagian mereka bahwa Hawwa diciptakan dari 

tulang rusuk Adam. Allâh  berfirman, “Ia menciptakan kalian dari satu diri.” Nabi 

menegaskan bahwa Hawwa diciptakan dari tulang rusuk.248 

Sebagai tambahan, terdapat hadîts lain yang dikemukakan As Suyuthi dalam 

Tafsirnya, di antaranya: “Abusy Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang 

firman Allâh  “Ia menciptakan kalian dari satu diri.” Ia berkata: dari Adam. “Dan 

menciptakan darinya pasangannya. Ia berkata: Hawa diciptakan dari tulang 

rusuknya yang pendek. Seperti halnya dikeluarkan oleh Abd Ibn Humaid dan Ibnu 

Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnul Mundzir dan Ibnu Abi Hatim dari Mujahid yang serupa 

dengan ini.”249 

Berbagai riwayat ini telah dikemukan As Suyuthi dalam kitab Tafsirnya, 

meskipun riwayatnya mauqûf pada Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbad, Mujahid dan lainnya, 

semoga Allâh meridhai mereka, akan tetapi riwayat ini dikuatkan oleh hadîts Abu 

Hurairah yang terdahulu. 

Soal serangan Riffat terhadap sanad, sama sekali tak berarti, karena hadîts ini 

diriwayatkan Bukhâri dan Muslim dalam kitab Shahîh mereka. Ini merupakan derajat 

tertinggi, seperti ditetapkan para ahli Hadits. Para Imâm Hadits dan ahlinya, sejak 

dulu hingga sekarang, telah mempelajari illat (penyakit) hadîts dan tak seorangpun 

yang mengisyaratkan terdapatnya cacat dalam hadîts ini. Hal ini menunjukkan pada 

kesepakatan mereka tentang keshahîhan dan kedudukannya sebagai hujjah. 

Selain Riffat, saya tidak menemukan orang yang melemahkan hadîts ini. Ketika 

melemahkan hadîts ini, mengambil sikap aneh dan berbeda dari ahli-ahli hadîts. 

Lalu, pandangan siapa yang pantas dipegang? Kesepakatan para imâm atau 

pendapat aneh dari seorang Riffat yang tidak kita kenal? 

                                                 
248 Al-Nawawi, “Syarah Shahîh Muslim,” op.cit., juz 10, hal. 311. 

249 Al-Suyûthi, “al-Durr al-Mantsur,” Tafsîr surah al-Nisa’, juz 2, hal 116  
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Beberapa klaim Riffat perlu dikoreksi, seperti dalam beberapa poin berikut: 

1. Riffat melemparkan tuduhan terhadap Abu Hurairah atas nama Abu Hanifah. 

Ia menulis Abu Hurairah sebagai “Sahabat Nabi yang dianggap kontroversial 

oleh banyak ilmuwan Islâm pada masanya, termasuk Imâm Abu Hanifah, 

pendiri aliran Sunni.” 

Ini adalah kebohongan. Penghinaan terhadap sahabat Nabi ini sangat mirip 

dengan apa yang dilakukan Abu Rayyah dalam bukunya “Al Adhwa `Ala al-Sunnah 

al-Muhammadiyah,” sebuah buku yang tidak bernilai di mata Ulama, tapi disanjung-

sanjung kaum orientalis dan murid-muridnya. Penulis yakin Riffat mencuri 

ungkapan ini dari Abu Rayyah, meskipun ia tidak menyebutnya. 

Abu Rayyah menulis, “Dan diriwayatkan dari Abu Yusuf, ‘Aku berkata pada Abu 

Hanifah, ‘Para sahabat semuanya adalah `adil (memiliki integritas yang baik) 

kecuali beberapa orang dan ia memasukkan di dalamnya Abu Hurairah dan Anas 

Ibn Malik.”250 

Abu Rayyah juga mencuri perkataan ini dari orang lain. Syaikh Abdur Rahman 

Al Mua‘llamy menyebutkan sumbernya yang tidak disebutkan Abu Rayyah yaitu 

Syarah Nahj al Balaghah oleh Ibnu Abi Al Hadid, dari Abi Ja’far Al Askafy.251 Kedua 

orang ini adalah dha’if (lemah). 

Jelas bahwa perkataan ini tidak bersumber dari Abu Yusuf dan Abu Hanifah. 

Sebab, dua tokoh ini memiliki pandangan seperti yang dianut Ahlus Sunnah, bahwa 

semua sahabat, tanpa kecuali, adalah ‘adil (memiliki integritas yang baik). 

                                                 
250 Abû Rayyah, “Adhwa’ `ala al-Sunnah al-Nabawiyah,” hal. 170. 

251 Ibnu Abil Hadid, “Syarah Nahj al-Balaghah,” juz 1, hal. 360, dinukil dari al-Mu`allami, “Al-Anwâr al- 

Kâsyifah,” op.cit., hal. 176. 

Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani (132-189 H.), “al-Atsar,” terbitan Dâr al-Qur’an wa asy-Syu’un al-Islâ 

miyyah, Pakistan, cet. pertama, 1407, hal 15.Dinukil dari Abdul Mun‘im Shaleh al-‘Ali, “Difa‘ ‘an Abi 

Hurairah,” Maktabah al-Nahdhah, Baghdâd , dan Dâr asy Syuruq, Beirut, cet. pertama, tahun 1393 H./1973 M., 

hal 244. 

Abû Yusuf Ya‘qub Ibn Ibrahim al-Anshari (182 H.), “al-Atsar,” komentar Abûl Wafa’, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 

tahun 1355 H., hal. 22, 27, 55, 107 

Op.cit., hal. 3, 7, 11, 13, 17, 28, 46 dan seterusnya. Dinukil dari Abdul Mun‘im al-‘Ali, op.cit., hal. 243. 

Muhammad M. as-Samahi, “Abû Hurayrah fi al-Mizan,” Mathba`ah al-Azhar, Kairo, tahun 1377 H., hal. 210. 
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Klaim Riffat bahwa Abu Hanifah menuduh Abu Hurairah kontroversial juga tidak 

benar. Bukti paling meyakinkan adalah tindakan Abu Hanifah menerima dan 

menjadikan hujjah banyak hadîts Abu Hurairah. 

Diriwayatkan oleh Muhammad Ibn al-Hasan Asy Syaibany, seorang sahabat Abu 

Hanifah, ia berkata, “Utsman Ibn Abdullah Ibn Wahab rahimahullah menceritakan 

pada kami bahwa ia shalat di belakang Abu Hurairah, maka bertakbir setiap sujud 

dan bangkit dari sujud. Muhammad berkata, “Riwayat ini jadi pegangan kami 

sekaligus mazhab Abu Hanifah rahimahullah.”252 

Demikian pula, mazhab Abu Hanifah mengambil fatwa Abu Hurairah dalam 

masalah mencuci bejana dari jilatan anjing sebanyak tiga kali. Dalam masalah ini, 

Ibnu Hajar berkata, “Pengikut madzhab Hanafi, tidak mengharuskan mencuci tujuh 

kali atau secara tertib. Ath Thahawy mengemukakan beberapa alasan, di antaranya 

adalah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadîts tersebut, berfatwa dengan tiga kali 

cucian, maka dengan begitu keterangan jumlah tujuh kali dianggap telah 

terhapus.”253 

Selain ini terdapat banyak hadîts Abu Hurairah yang diriwayatkan Abu Hanifah 

dan Abu Yusuf dalam kitabnya Al Atsar. 254  Demikian pula musnadnya yang 

diriwayatkan Al Hashkafy255 Muhammad Ibn al-Hasan Asy Syaibany, sahabat Abu 

Hanifah, merupakan seorang râwi terkenal dari kitab Al Muwattha’ karya Imâm Malik 

yang penuh dengan riwayat Abu Hurairah. 

                                                 
252 Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani (132-189 H.), “al-Atsar,” terbitan Dâr al-Qur’an wa asy-Syu’un al-

Islâ miyyah, Pakistan, cet. pertama, 1407, hal 15. 

Dinukil dari Abdul Mun‘im Shaleh al-‘Ali, “Difa‘ ‘an Abi Hurairah,” Maktabah al-Nahdhah, Baghdâd , dan Dâr 

asy Syuruq, Beirut, cet. pertama, tahun 1393 H./1973 M., hal 244. 

Abû Yusuf Ya‘qub Ibn Ibrahim al-Anshari (182 H.), “al-Atsar,” komentar Abûl Wafa’, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 

tahun 1355 H., hal. 22, 27, 55, 107 

Op.cit., hal. 3, 7, 11, 13, 17, 28, 46 dan seterusnya. Dinukil dari Abdul Mun‘im al-‘Ali, op.cit., hal. 243. 

Muhammad M. as-Samahi, “Abû Hurayrah fi al-Mizan,” Mathba`ah al-Azhar, Kairo, tahun 1377 H., hal. 210. 

 

253 Dinukil dari Abdul Mun‘im Shaleh al-‘Ali, “Difa‘ ‘an Abi Hurairah,” Maktabah al-Nahdhah, Baghdâd , dan 

Dâr asy Syuruq, Beirut, cet. pertama, tahun 1393 H./1973 M., hal 244. 

254 Abû Yusuf Ya‘qub Ibn Ibrahim al-Anshari (182 H.), “al-Atsar,” komentar Abûl Wafa’, Dâr al-Kutub al-

Ilmiyah, tahun 1355 H., hal. 22, 27, 55, 107 

255 Op.cit., hal. 3, 7, 11, 13, 17, 28, 46 dan seterusnya. Dinukil dari Abdul Mun‘im al-‘Ali, op.cit., hal. 243. 
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Di sini kita tampak bahwa Abu Hanifah dan sahabatnya menerima riwayat Abu 

Hurairah dan menjadikannya hujjah. Tuduhan Riffat tentang Abu Hanifah dan Abu 

Hurairah adalah kebohongan ganda. 

2. Kebohongan Riffat tampak dari tulisannya yang mengasumsikan bahwa Abu 

Hanifah semasa dengan Abu Hurairah. Padahal Abu Hanifah tidak pernah 

bertemu langsung dengan Abu Hurairah, karena Abu Hurairah wafat -

menurut pendapat yang paling terkenal pada tahun 59 H- dan Abu Hanifah 

dilahirkan pada tahun 80 H.256 

3. Riffat menulis bahwa kritik para râwi merupakan karakter generasi awal. “Di 

sini perlu kiranya dinyatakan bahwa pada masa awal Islâm, sikap yang kritis 

terhadap hadîts dan perâwi hadîts merupakan hal yang umum, namun pada 

masa-masa selanjutnya sikap kritis terhadap sahabat dianggap sebagai 

‘kejahatan besar.” 

Ini adalah tuduhan palsu. 

Telah dijelaskan sebelumnya, ketika membantah Harun, bahwa keharusan 

menggunakan sanad dimulai sejak terjadinya fitnah (peristiwa huru-hara), tak lama 

setelah terbunuhnya Khalifah Utsman Ibn Affan. Adapun sebelum itu, para sahabat 

belum menanyakan soal sanad, seperti ditegaskan Ibnu Sirin. Tidak benar bahwa 

kritik terhadap para perâwi merupakan karakter generasi awal. Bila Rif’at 

berpendapat lain, ia harus memberikan bukti. 

Soal sebagian sahabat yang bersikap hati-hati menerima hadîts, telah 

diterangkan bahwa hal itu tidak didasari oleh kecurigaan atas integritas sahabat lain. 

Sebab, seluruh sahabat itu memiliki integritas yang teruji. Tidak pernah terbukti 

bahwa seorang sahabat Nabi mengatakan sesuatu berasal dari Rasullullah x dan 

beliau tak pernah mengatakannya. Allâh  telah menjaga mereka dari hal itu,257 

dan memuji mereka dengan sebaik-baik pujian. Allâh  berfirman: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  

 پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

Artinya: “Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) 

di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka 

                                                 
256 Muhammad M. as-Samahi, “Abû Hurayrah fi al-Mizan,” Mathba`ah al-Azhar, Kairo, tahun 1377 H., hal. 

210. 

257 Abû Ghuddah, op.cit., hal. 22. 
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dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah.” (QS. At 

Taubah: 100) 

Al Ghazali menulis tentang integritas para sahabat radhiyallahu anhum, 

“Keyakinan generasi salaf umat ini, dan mayoritas Ulama khalaf, bahwa inte-gritas 

para sahabat telah diketahui melalui penilaian Allâh  terhadap mereka, dan pujian-

Nya yang tertuang dalam kitab-Nya. Itulah keyakinan kita terhadap mereka. Kecuali 

jika terbukti secara qath’iy bahwa salah satu dari mereka melakukan kefasikan 

padahal ia tahu, dan hal itu tidak terbukti, maka tidak diperlukan lagi penilaian 

integritas mereka.” 258  Kemudian beliau menyebutkan ayat yang berisi pujian 

terhadap mereka: 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia.” (QS. Ali Imran: 110) 

Dan Allâh  berfirman: 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ

Artinya: “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) 

”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia.” (QS. 

Al Baqarah: 143) 

Ayat itu ditujukan untuk mereka yang hidup di zaman itu (sahabat). 

Allâh  berfirman: 

 ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ

 

 

Artinya: “Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka 

berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon...” (QS. Al-Fath: 18) 

Selanjutnya, Allâh  berfirman: 

                                                 
258 Abû Hamid al-Ghazali, “al-Mustashfa Min `Ilm al-Ushûl,” Dârul Ulûm al-Haditsah, Beirut, t.t., juz 1, hal. 

164; al-Khatîb al-Baghdâdi, “al-Kifâyah,” op.cit., hal. 46-49.  
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 ٱ  ٻ

Artinya: “Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk 

Islam)” (QS. At Taubah: 100) 

Allâh  telah menyebutkan kaum Muhajirin dan Anshar dalam banyak 

tempat, dan memuji mereka dengan baik, sebagaimana Nabi x sendiri memuji 

mereka dalam sabdanya, di antaranya, “Sebaik-baik umatku adalah pada 

masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya.”259 

Selanjutnya, Al Ghazaly menegaskan, “Penilaian manakah yang lebih 

Shahîh daripada penilaian Allâh  yang Maha Mengetahui urusan ghaib, dan 

penilaian Rasul-Nya x. Bahkan sekiranya pun tidak terdapat pujian untuk 

mereka, maka apa yang telah masyhûr dan diterima secara mutawâtir tentang 

pengorbanan mereka dalam hijrah dan jihad, mengerahkan segala daya upaya 

dan harta, memerangi ayah dan keluarga. Demi kecintaan dan pembelaan 

terhadap Rasulullah x, sudah cukup untuk menetapkan secara mutlak tentang 

hebatnya integritas mereka.”260 

Kritik lain yang ditujukan terhadap sanad tak perlu ditanggapi karena tak 

menyertakan satu dalilpun. Ini adalah tindakan yang sangat jauh dari sikap 

ilmiah yang benar. Bagaimana mungkin Riffat menuduh bahwa dalam sanad 

hadîts terdapat beberapa râwi yang tidak dapat dipercaya, tanpa menyebutkan 

satupun. 

Bahkan, Riffat tidak mengerti tentang prinsip-prinsip dasar ilmu Mushthalah 

Hadits, dengan mengatakan bahwa Al Gharib adalah derajat terendah dalam 

tingkatan hadîts. Ulama mana yang mengatakan hal ini? 

Riffat juga melontarkan gagasan yang mengundang tawa sekaligus 

menunjukkan ketidaktahuannya tentang dasar-dasar ilmu Mushthalah yang 

paling sederhana sekalipun. Ia menulis “Para ahli hadîts terkemuka 

menganggap satu hadîts dipandang Shahîh, pertama, jika diceritakan oleh 

seorang sahabat, kedua, jika diceritakan oleh dua orang pengikut Nabi, dan 

ketiga, jika diceritakan oleh banyak orang.” 

                                                 
259 Shahih Bukhâri, Kitâb Fadha’il al-Shahâbah, Bab Fadha’il Ashhab an Nabi 

x
, juz 3, hal. 6, no. Hadits 

3650. 

260 Abû Hamid al-Ghazali, loc.cit.; al-Khatîb, loc.cit 
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Di sini, jelas bahwa tuduhan Riffat sama sekali tidak benar. Ia tampak tidak 

jujur dalam beberapa masalah ketika sikap emosional mengalahkan 

rasionalitasnya. Ini adalah salah satu tabiat perempuan yang dilakukan tapi 

tidak diakuinya. 

Hadits ini telah terbukti keshahîhannya karena ia diriwayatkan oleh Bukhâri 

dan Muslim dalam dua kitab Shahîh nya. Tak satupun Ulama yang mengatakan 

hadîts ini dha’if. Tapi, hadîts ini butuh pemahaman lebih teliti hingga tidak 

bertentangan dengan sikap Islâm terhadap perempuan.

Salah Paham Tentang Hadits “Wanita, Keledai Dan Anjing 

Memutuskan Shalat” 

Wardah Hafidz seorang peneliti wanita Indonesia, 261 menulis makalah 

berjudul “Misogyny Dalam Fundamentalisme Islâm.” Ia mengungkapkan 

kegerahannya melihat fenomena perkembangan Islâm di Indonesia yang 

ditandai, misalnya, dengan tersebarnya jilbab di kalangan kaum remaja, pelajar 

dan mahasiswi. 

Tampaknya Wardah, seperti umumnya kaum perempuan, telah 

terpengaruh kebudayaan Barat yang mengajak perempuan menanggalkan 

jilbabnya, pergaulan dan kebebasan dari seluruh ikatan agama dan tradisi 

Islâm. Wardah merasa gerah melihat gejala ber-Islâm yang tumbuh sangat 

cepat ini di kalangan remaja muslim. 

Wardah menuduh pakaian muslimah yang saat ini banyak tersebar 

merupakan simbol fundamentalisme Islâm. Ia menganggapnya sebagai 

kemunduran dibanding tahun 50-an, ketika perempuan Indonesia memakai 

pakaian tradisional kebaya yang digambarkan sebagai pakaian sempit dan tipis 

                                                 
261 Wardah Hafiz, peneliti Indonesia, meraih gelar Master dalam Sociologi dari Universitas Indiana, Amerika. 

Tampaknya ia tidak memiliki latar belakang Ilmu-ilmu KeIslâman yang memadai. Ia tergolong salah seorang 

yang paling keras menyerang fenomena-fenomena Islâm yang berkembang di tengah mahasiswi-mahasiswi 

Muslimah di Indonesia. Ungka-pan kata-katanya terkesan kasar, kurang etis, dan tak menghargai pendapat 

orang yang berbeda dengannya sehingga meruntuhkan nilai tulisan-tulisannya dari standar–standar penelitian 

ilmiah. Makalahnya tersebut dimuat dalam jurnal “ULUMUL QUR’AN,” no 3, vol 4, tahun 1993. 
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dengan selendang di kepala tanpa harus menutup kepala dan lehernya. Saat 

ini perempuan justru berpakaian longgar dan menutup seluruh badannya 

dengan jilbab yang menutup kepala dan dada dengan rapat. 

Selanjutnya ia menuding bahwa ada beberapa hadîts yang menghina 

perempuan, dan menganggapnya sebagai hadîts lemah. Ia menulis; 

“Namun sampai saat Nabi wafat pengaruh budaya Arabia pra-Islâm yang 

misoginik –ditunjukkan oleh kebiasaan membunuh bayi perempuan sebagai 

barang warisan- ternyata masih sangat kuat. Hadits-hadîts dha`if berikut 

menggambarkan hal tersebut. 

1. Dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Nabi x bersabda, “Jika anjing, 

keledai, dan perempuan melintas di depan seseorang yang sedang ber-

sembahyang sehingga menghalanginya dari kiblat, maka batallah sem-

bahyangnya.” 

2. Abdullah Ibn ‘Umar (anak Umar Ibn al-Khattab, khalifah kedua) 

mendengar Nabi x berkata: “Saya memandang surga, dan saya lihat 

bahwa mayoritas penghuninya adalah orang-orang miskin. Saya me-

mandang neraka, dan saya melihat bahwa mayoritas penghuninya adalah 

perempuan.”262 

Diskusi 

Hadits pertama yang dianggap Wardah sebagai hadîts lemah, yang benar 

adalah sebagai berikut: Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah x bersabda, 

“Shalat itu terputus oleh wanita, keledai dan anjing. Dan tinggallah hal itu 

seperti seukuran ekor kenderaan.”263 

Dari segi sanad, keshahîhan hadîts ini tidak lagi diragukan, karena 

diriwayatkan Imâm Muslim. Tuduhan bahwa hadîts ini lemah tanpa 

menjelaskan illat (cacat)nya, tak dapat diterima karena tak menyertakan bukti. 

Pengertian hadîts yang membuat Wardah berkesimpulan bahwa ini hadîts 

dha’if dan menghina perempuan sebenarnya tidak seperti ia pahami. Bagi 

orang yang membaca hadîts dan mengambil kesimpulan dari redaksinya 

                                                 
262 Ibid.   

263  Shahîh Muslim, juz 1, hal 366, no. Hadits 266. 
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secara tekstual tanpa menyimak keterangan para ahli Fiqh tentang hadîts itu, 

mungkin saja terjebak pada kesimpulan ini. 

Peluang ini menjadi lebih besar bagi mereka yang menyimpan sakit hati dan 

kebencian dalam memahami agama ini. Mereka mengintai celah dalam ajaran 

Islâm untuk membesar-besarkannya sebagai cacat. Mereka menggunakannya 

sebagai jalan untuk memuluskan skenario menghancurkan Islâm. 

Sebaliknya, orang yang membacanya dengan teliti dan dengan hati yang 

bersih dari prasangka serta mempelajari pandangan para Ulama tentang 

hadîts ini, ia akan mampu memahami hadîts ini dengan benar. 

 

Komentar ‘Aisyah 

Wardah bukanlah orang pertama yang mengkritik hadîts ini, karena makna 

harfiahnya seolah menyamakan perempuan dan hewan. Hadits-hadîts 

semacam ini memang selalu diintai kaum sekular dan musuh-musuh Islâm, 

untuk dijadikan senjata menyerang Islâm dan Sunnah. 

Sebenarnya ‘Aisyah telah melakukan konfirmasi empat belas abad lalu. 

‘Urwah Ibn Zubair mengisahkan konfirmasi ‘Aisyah ini, di mana ia meriwayat-

kan dari beliau. “Apa saja yang dapat memutuskan shalat seseorang?” Kami 

jawab: “Perempuan dan keledai.” Ia mempertanyakan, “Jadi, kalau begitu, 

perempuan adalah binatang buruk. Tahukah kalian bahwa aku pernah ber-

baring melintang di hadapan Rasul n seperti melintangnya jenazah dan beliau 

sedang shalat?”264 

Dalam riwayat lain kritiknya tampak lebih jelas, “Kalian telah menyamakan 

kami dengan keledai dan anjing. Demi Allâh, aku telah melihat Rasulullah x 

shalat dan aku berbaring di atas tempat tidur, posisiku adalah di antara beliau 

dan kiblat.” 

Hal ini membuat A’isyah radhiyallahu anha tidak memakai hadîts ini, karena 

menurutnya bertentangan dengan hadîts yang lebih kuat dari hadîts Abu 

Hurairah yang terdahulu, khususnya ia sendiri yang mengalami peristiwa itu. 

Nawawi berkata, “Aisyah dan para Ulama sesudahnya berargumentasi bahwa 

                                                 
264 Shahîh Bukhâri, juz 1, hal. 179, no. Hadits 514; Shahîh Muslim, juz 1, hal. 366, no. Hadits 514; Shahîh 

Muslim, juz 1, hal. 366, no. Hadits 269.  
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wanita tidak termasuk faktor yang memutuskan shalat seorang lelaki. Hadits ini 

menunjukkan bolehnya seseorang shalat dan ketika ada wanita lewat di 

depannya.”265 

Perbedaan antara kedua hadîts ini menyebabkan para Ulama berbeda 

pendapat terhadap masalah ini. Sebagian mereka mengambil hadîts Abu 

Hurairah. Sebagian lagi mengambil pendapat Aisyah. Imâm Nawawi berkata, 

“Para Ulama berbeda pendapat seputar hadîts ini. Sebagian mereka 

berpendapat, bahwa shalat terputus oleh wanita, keledai dan anjing.”266 

Mayoritas Ulama memandang hal ini tidak membatalkan shalat. Dalam kitab 

“Syarah Shahîh Muslim” disebutkan, “Malik, Abu Hanifah, Syafi’i dan mayoritas 

Ulama dari kalangan salaf (terdahulu) dan khalaf (belakangan) berpendapat, 

bahwa shalat tidak batal karena melintasnya salah satu dari ketiga faktor di 

atas, ataupun yang lainnya. Mereka menginterpretasikan bahwa makna 

“terputus” dalam hadîts adalah kurangnya nilai shalat karena hati sibuk dengan 

hal ini, dan tidak berarti membatalkannya.”267 

Terdapat pendapat lain, yaitu dugaan bahwa hukum ini di-naskh-kan 

(dihapuskan). Imâm Nawawi berkata, “Sebagian mereka berpendapat bahwa 

hadîts ini dinaskh (dihapus) oleh hadîts lain, yaitu ‘Shalat seseorang tidak 

terputus oleh sesuatu apapun, dan hindarilah sekuat tenaga kalian.’ Ini tak 

dapat diterima, karena naskh hanya digunakan bila hadîts-hadîts yang ada tak 

bisa ditafsirkan atau dikompromikan. Selain itu, hadîts ‘Shalat seseorang tidak 

terputus oleh sesuatu’ adalah lemah.”268 

Sebagian Ulama memandang makruh shalat menghadap wanita, kecuali 

Nabi x karena khawatir menjadi fitnah dan menyibukkan hati dengan 

memandangnya. Khusus bagi Nabi x, beliau terbebas dari hal-hal seperti ini. 

Hal lainnya, bahwa shalat beliau berlangsung malam hari dan dalam suasana 

gelap karena rumah masa itu tidak mempunyai lampu.”269 

                                                 
265  An- Nawawi, “Syarah Shahîh Muslim,” op.cit., juz 4, hal 475.  

266  Op.cit., hal. 473.  

267 Op.cit., hal. 474. 

268 Ibid   

269 Op.cit., hal. 475. 
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Dengan demikian, tampak pengertian hadîts ini, sesuai sikap mayoritas 

Ulama, bahwa maksud ‘putus’ di sini bukan batal, tapi kurangnya nilai shalat 

karena pikiran yang terganggu. Tidak pantas kita terburu-buru melemahkan 

satu hadîts karena bertentangan dengan perasaan dan keinginan kita, atau 

menuduhnya menghina perempuan seperti dilakukan Wardah Hafiz. 

 

Seputar Hadits “Kebanyakan penghuni neraka adalah 

wanita” 

Hadits kedua yang ditolak Wardah yang dianggapnya mengandung 

kebencian terhadap perempuan, dan dituduhnya lemah adalah riwayat Ibnu 

Abbas ., bukan Abdullah Ibn ‘Umar , seperti dikutip Wardah. Hal ini lagi-

lagi menunjukkan Wardah keliru dan gegabah. Rasulullah x bersabda, “Aku 

menengok surga maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum 

faqir. Kemudian aku menengok neraka, maka kulihat kebanyakan penghuninya 

adalah kaum perempuan.”270 

Sebenarnya, hadîts ini juga diriwayatkan melalui jalur lain yaitu, Imron Ibn 

Hushain, ia mengatakan: Rasulullah x bersabda: “Aku menengok ke neraka, 

maka kulihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kemudian aku 

menengok ke syurga, maka kulihat mayoritas penghuninya adalah kaum 

miskin.”271 

Berarti, hadîts ini diriwayatkan melalui dua jalur. Pertama, melalui Imron Ibn 

Hushain. Kedua, melalui Abdullah Ibn Abbas . Adapun jalur pertama, juga 

diriwayatkan dari dua jalur lain. Pertama, melalui Abu Raja’ Al Atharidy dari 

Imran. Kedua, dari Mutharrif dari Imran. 

                                                 
270  Shahîh Muslim, Kitâb az-Zikr wad-Du‘a wat-Taubah wal Istighfar, Bab Aktsar Ahlil Jannah al-Fuqara’, 

wa aktsar Ahlin Nar an-Nisa’, juz 4, hal 2096, no. Hadits 2736; Sunan Tirmizi, Kitâb Shifât Jahannam, Bab 

Ma Ja’a anna Aktsar Ahlin Nar an-Nisa’, juz 4, hal. 715, no. Had-its 2602; Musnad Ahmad, juz 1, hal 234, 

359, dan juz 4, hal. 429.  

271 Shahîh Bukhâri, Kitâb Bad’i al-Khalq, Bab Ma Ja’a fi Shifah al-Jannah, juz 2, hal. 431, no. Hadits 3241; 

Kitâb an-Nikah, Bab Kufran al-‘Asyir, juz 3, hal 388, no. Hadits 5198; Kitâb ar-Riqaq, Bab Fadhl al Faqr, 

juz 4, hal. 182, no. Hadits 6449; Bab Shifah al Jannah wan Nar, no. Hadits 6546; Sunan Tirmizi, juz 4, hal. 

716, no. Hadits 2603. Berkata Abû Isa, Hadits ini adalah Hasan Shahîh; Musnad Ahmad, juz 4, hal. 429. 
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Jalur Ibnu Abbas diriwayatkan dari Abu Raja’ Al Utharidy dari Ibnu Abbas 

dan dimuat oleh Bukhâri dan Muslim dalam kitab Shahîh mereka, seperti 

halnya Imâm Ahmad dalam Musnadnya. 

Riwayat lain yang menegaskan makna hadîts itu, di antaranya adalah 

riwayat Abdullah Ibn Abbas , bahwa Rasulullah x bersabda, “Aku melihat 

sorga. Lalu aku memakan setangkai buah-buahannya, jika kalian 

mendapatinya, maka kalian akan memakannya selama dunia masih ada. Aku 

diperlihatkan neraka, maka aku tidak melihat pemandangan yang lebih buruk 

dari hari itu. Aku melihat kebanyakan penduduknya adalah wanita. 

Para sahabat bertanya, ‘Karena apa wahai Rasulullah?’ Rasulullah x 

menjawab, ‘karena kekufurannya.’ Beliau ditanya, ‘Apakah mereka kafir 

terhadap Allâh? Rasulullah x menjawab, ‘Mereka mengingkari suami, dan 

mengingkari kebaikan, jika kalian berbuat baik padanya selama setahun 

penuh, lalu ia melihat darimu sesuatu (keburukan) satu kali, ia akan berkata, 

‘Aku tidak melihat kebaikanmu sama sekali.’”272 

Terdapat hadîts lain yang diriwayatkan Abu Sa‘id Al Khudry, ia berkata, 

Rasulullah x bersabda, “Wahai sekalian wanita, bersedekahlah, karena aku 

diperlihatkan bahwa kaum kalian adalah kebanyakan penghuni neraka. 

Mereka bertanya, “Karena apa wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Kalian 

sering sekali melaknat dan mendurhakai suami. Aku tidak melihat kekurangan 

akal dan agama yang hilang dari otak pria yang kokoh dari salah seorang 

kalian. Mereka bertanya, “Dan apakah kekurangan agama dan akal kami wahai 

Rasulullah?” Beliau bersabda, “Bukankah kesaksian seorang perempuan 

setengah dari kesaksian seorang pria?” Mereka menjawab, “Betul.” Beliau 

berkata, “Itulah kekurangan akalnya.” Bukankah jika ia haidh, ia tidak shalat 

dan puasa?” Mereka menjawab, “betul.” “Itulah kekurangan agamanya.”273 

Jelaslah di sini bahwa hadîts ini Shahîh dan tidak perlu diragukan lagi. 

Diskusi 

Jika memahami hadîts ini dengan paradigma Barat, kita bisa terjebak dalam 

salah paham, seperti dialami kaum sekuler. Tuduhan bahwa Islâm membenci 

                                                 
272  “Shahîh Bukhâri,” Kitâb al Kusuf, Bab Shalat al Kusuf Jama`atan, juz 1, hal. 331-332, no. Hadits 1052. 

273 Op.cit., Kitâb al-Ha’idh, Bab Tarku al Ha’idh ash Shoum, juz 1, hal. 115, no. Hadits 304. 
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dan menghina wanita, dilatari oleh pemahaman bahwa hadîts ini bertentangan 

dengan akal mereka. 

Sebab, bagaimana mungkin kita menghukum kaum wanita bahwa mereka 

adalah penghuni terbanyak neraka, padahal mereka diciptakan seperti yang 

lainnya tanpa dosa. Tapi, tidak demikian adanya. Hadits tersebut haruslah 

dipahami dengan baik, hati-hati, sembari mengumpulkan riwayat-riwayat yang 

semakna agar dapat dipahami dengan baik. 

Seperti disebutkan Ustadz Abdul Halim Abu Syuqqah, kita perlu 

merenungkan hadîts dengan mengacu pada dua hal berikut, yaitu: 

Pertama, apakah makna yang terkandung dalam hadîts ini? Apakah 

kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan dikarenakan naluri 

kejahatan mereka lebih dominan daripada laki-laki? Jika benar demikian, 

seharusnya mereka tidak dimintai pertanggungan jawab atas perbuatan 

jahatnya. Kenyataannya hadîts menegaskan bahwa mereka bertanggung 

jawab dan dihukum berdasarkan perbuatan mendurhakai suami dan 

mengingkari kebaikannya. 

Ada benarnya apa yang dikatakan oleh al-Hâfidz Ibnu Hajar, “Terdapat bukti 

dalam hadîts Jabir yang menunjukkan bahwa perempuan yang dilihat di neraka 

adalah perempuan yang memiliki sifat-sifat tercela seperti yang telah disebut. 

Lafaznya, “Kebanyakan yang aku lihat di dalamnya adalah perempuan-

perempuan yang berkhianat jika diberi amanah, pelit jika dimintai, ngotot jika 

meminta dan tidak berterima kasih jika diberi.”274 

Ini masih terkait dengan potongan kedua Hadits tersebut, di mana 

Rasulullah x bersabda, “Aku melihat sorga maka aku melihat kebanyakan 

penghuninya adalah kaum faqir” Kenapa sedikit jumlah orang kaya? Ini 

disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri dengan mencari harta haram atau 

membelanjakannya pada yang haram, kikir dan tidak mempergunakannya 

dalam kebaikan.275 

Kedua, apa manfaat atau pelajaran yang dapat kita petik -sebagai kaum 

muslimîn, baik pria maupun wanita- dari hadîts ini? Bagaimana perempuan 

melindungi dirinya dari api neraka? Mereka dapat melindungi diri dengan tidak 

                                                 
274 Dinukil dari Abû Syuqqah, op.cit., juz 1, hal. 273. 

275 Loc.cit. hal. 273-274. 
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mendurhakai suami. Bagaimana mereka menghindari sikap itu? Yaitu, melalui 

pembinaan takwa dan ketaatan pada Allâh dapat membersihkan hati mereka. 

Kemudian mengingat sabda Rasulullah x ketika mereka digoda oleh syaithan. 

Jika mereka dikalahkan dan jatuh dalam kemaksiatan, mereka harus meminta 

ampun dan bersedekah seperti diajarkan Rasulullah x.276 

Dengan demikian, jelaslah makna yang benar dari kedua hadîts ini. Tidak 

seperti dugaan Wardah bahwa hadîts ini merupakan penghinaan dan 

pelecehan terhadap perempuan. Sama sekali tidak. Islâm yang memuliakan 

wanita - tidak seperti umat-umat sebelumnya - mustahil berisi ajaran yang 

menghina dan merendahkannya. 

Segala upaya kaum sekuler melemahkan hadîts-hadîts, dengan mencela 

dan meragukannya tanpa bukti, termasuk skenario menghancurkan sunnah. 

Hal ini dilakukan karena Sunnah merupakan sumber kedua Islâm, yang 

memuat penjelasan dan keterangan apa yang terdapat dalam Al-Qur’an. Jika 

Al-Qur’an tidak memiliki penjelasan atau dasar memahaminya, mereka 

menafsirkan ayat-ayat ini sekehendak hati mereka. 

Sebagai penutup bab ini, kami ingin menekankan bahwa inti persoalan 

adalah sikap kaum sekularis dan murid-murid kaum orientalis ialah bahwa 

mereka menganalogikan dan mengukur Islâm dengan peradaban Barat yang 

telah mengalami krisis nilai-nilai kemanusian. 

Apa saja yang sesuai dengan peradaban Barat dari agama-agama Timur, 

khususnya Islâm, maka itu layak diambil, dan yang bertentangan harus 

ditinggalkan. Dan, Islâm memiliki banyak perbedaan dengan peradaban 

materialisme Barat yang melandasi peradaban Eropa, khususnya soal 

perempuan. 

Peradaban Barat memandang perempuan sebagai salah satu alat produksi 

dan komoditas serta mengukurnya sebagai materi. Barat berusaha 

mengeliminasi perempuan dari semua etika dan kewajiban yang ditetapkan 

Allâh. Islâm berupaya keras menjaga dan memuliakannya dengan tatanan 

etika dan hukum. Barat membenci semua ini karena dinilai menghalangi 

mereka mencapai targetnya menjadikan perempuan sebagai komoditas. 

                                                 
276 Ibid.  
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Segala yang bertentangan dengan pandangan Barat dari ajaran-ajaran 

Islâm tentang perempuan, dipandang aneh dan ditolak kaum sekularis. Barat 

mengkampanyekan agar wanita menanggalkan hijabnya, bergaul bebas 

antara pria dan wanita serta emansipasi dari segala macam bentuknya. 

Mereka mendorongnya menuju pergaulan dan seks bebas, bahkan dengan 

sesama wanita sekalipun, seperti yang diputuskan dalam Konperensi 

Kependudukan dan Wanita di Peking277 beberapa tahun lalu. 

 

 

                                                 
277 Pada tahun 1995 yang lalu, tepatnya tanggal 4 sampai dengan tanggal 15 September telah 

diselenggarakan Komperensi Internasional tentang perempuan di Peking, China. Komperensi itu 

diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tercatat Al-Azhar dan Badan-badan Islâm di 

berbagai negara-negara Islâm menentang keras agenda yang dia-jukan ke sidang komperensi itu. Karena 

agenda dan program tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islâm dan agama-

agama Samawi secara umum. Seperti dimaklumi, bahwa komperensi itu dilaksanakan untuk 

meligitimasi penyimpan-gan-penyimpangan moral, hubungan seksual bebas, dan kelainan-kelainan seks 

yang tersebar luas di Eropa dan Amerika dengan mengatasnamakan “hak-hak asasi perempuan.” 

Sebelumnya pihak penyelenggara merasa gagal merealisasikan target-targetnya pada komperensi 

kependudukan di Kairo pada tahun 1994. Hal itu disebabkan karena tantangan yang luar biasa deras dari 

Ulama-Ulama Islâm di berbagai pelosok dunia. Juga protes yang ditujukan oleh sebagian besar peserta 

yang hadir sebagai wakil dari negara-negara Islâm dalam komperensi itu, apalagi tempat komperensi 

tersebut dilaksanakan adalah kota Kairo. Tampaknya, pihak Barat ingin mengganti kegagalan mereka di 

Kairo itu pada komperensi Peking untuk mewujudkan impian mereka dalam melegitimasi peny-

impangan moral dengan mengatasnamakan ‘hak-hak perempuan’. Disebutkan, di Kairo, enam Ulama 

dan tokoh Islâm berskala Internasional menyebarkan release kepada kaum perempuan di seluruh dunia 

beberapa hari menjelang komperensi di buka. Isinya ialah menegaskan pandangan Islâm tentang 

persamaan lelaki dan perempuan dalam berbagai aspek duniawi dan agama. Pesan itu menyebutkan 

bahwa persamaan tidak berarti setara dan identik. Justru Islâm memandang hal itu merupakan 

penganiayaan terhadap perem-puan, bila kedua jenis anak Adam itu dianggap sama persis. Pesan itu juga 

mengisyarat-kan akan perhatian Islâm yang tinggi terhadap keluarga ‘kecil’ dan keluarga ‘besar’. Dan 

yang dimaksud dengan ‘keluarga’ dalam pandangan Islâm adalah suami dan istri yang diikat oleh tali 

pernikahan yang sah. Istri, sebagaimana halnya suami, berhak melaku-kan perjalanan mengelilingi bumi, 

bersaham dalam membangun alam dan memajukan masyarakat. Keenam tokoh tersebut ialah: Syekh 

Muhammad al-Ghazali, Syekh Yusuf al-Qardhawi, ‘Abd al-Halîm Abû Syuqqah, Muhammad Imarah, 

Fahmi Huweidi, dan Prof. Mu-hammad Salim el-Awwa. Lihat surat kabar ‘Asy Sya`ab’ no. 974, tanggal 

2 Rabi`ul Al-Akhîr 1416 H.; ‘al-`Alam al-Islâmi,’ Saudi Arabia, no. 1419, tanggal 2 Rabi`ul Al-Akhîr 

1416  
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BAB III 

Gerakan Ingkar Sunnah 

dan Reaksi Ulama 

 

Sekilas  telah  dijelaskan,  bahwa  usaha  menghancurkan Sunnah datang 

dari bermacam arah dengan pola beragam. Bila satu pendekatan gagal, 

pendekatan lainnya diharapkan berhasil. Untuk kondisi masyarakat Indonesia 

yang punya tingkat pemaha-man berbeda, satu metode mungkin cocok bagi 

sebagian masyarakat, na-mun tidak pas untuk masyarakat lainnya. Untuk 

itulah, para penentang Sun-nah itu merancang serangan secara bervariasi. 

Jika pola yang diulas sebelumnya bercorak ilmiah dan dikemas aka-demik, 

pola lain adalah menyebarkan kesesatan dan kebohongan seputar Sunnah 

dengan menggunakan logika dangkal. Sasaran gerakan ini adalah kalangan 

awam umat Islam. Serangan semacam ini datang dari gerakan Ingkar Sunnah 

yang kurang jelas asal-usulnya. 

 

Kelompok-Kelompok Ingkar Sunnah 

Jika kita perhatikan lebih jauh, ajaran gerakan Ingkar Sunnah dapat dibagi 

pada tiga kelompok: 

Pertama : Mengingkari Sunnah secara mutlak 

Kedua : Mengingkari Sebagian sunnah 

Ketiga : Mengingkari Sunnah yang terputus sanadnya 

Penulis akan membahas ajaran tiga kelompok ini dengan menyertakan 

jawaban beberapa Ulama Indonesia. 

Ahmad Husnan dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) patut 

mendapat apresiasi positif ketika menjawab arus pergerakan ini, dengan 

menulis buku berjudul “Gerakan Ingkar Sunnah dan Jawabannya”. 



Sunnah di Bawah Ancaman 148 

 

Dalam buku ini Ahmad mengumpulkan ajaran yang dianut gerakan Ingkar 

Sunnah, membahas dan menjawabnya secara ilmiah. 

A. Mengingkari Sunnah Secara Mutlak 

Di Indonesia terdapat kelompok yang mengklaim diri sebagai ‘pengikut Al-

Qur’an’. Mereka hanya menerima Al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam dan 

menolak Sunnah secara mutlak. Jama’ah ini dikenal di kalangan umat Islam 

dengan nama Jama’ah Ingkar Sunnah yang dipimpin oleh seorang yang 

bernama Muhammad Irham Sutarto. 

Tanpa tahu banyak tentang latar belakangnya, umat Islam dikejutkan 

dengan munculnya tokoh ini dengan ajaran anehnya. Tokoh ini memberikan 

pelajaran agama di beberapa desa di Jawa Tengah, Tasikmalaya di Jawa Barat 

dan beberapa daerah pinggiran Jakarta. Ajarannya disampaikan dalam majlis 

ta’lim yang dihadiri penduduk setempat. Di Jawa Barat, pemimpin mereka 

dikenal bernama Abdurrahman, dan di Jakarta dikenal dengan nama Teguh 

Essa. 

Dari aktifitasnya, gerakan ini tampak memiliki program terencana dalam 

menyebarkan dakwahnya. Beberapa pemuda muslim berhasil mengungkap 

bahwa pengikut jama’ah ini memiliki percetakan dan penerbitan khusus yang 

mencetak buku dan buletin mereka. 

Kegiatan lainnya adalah penyebaran ribuan kaset rekaman dan diskusi 

berkala. Mereka menerbitkan tiga belas buku yang memuat ajarannya, bahkan 

“Tafsir Al-Qur’an” yang ditulis seorang tokoh mereka dalam dua jilid. Tentunya, 

tafsir ini memuat ajaran menyimpang dengan menafsirkan Al-Qur’an menurut 

hawa nafsunya. 

Melihat ajarannya yang asing, aneh dan tidak dikenal dalam Islam, 

sebagian umat mengadukannya pada pihak berwenang. Selanjutnya, para 

Ulama melaksanakan kewajiban membela agamanya dari penyimpangan 

dengan menerangkan kepalsuan, kebohongan dan kesesatan jama’ah ini. 

Beberapa ajaran jama’ah ini antara lain; 

1. Ketaatan pada Allâh adalah wajib, tetapi Allâh  tidak bisa terlihat oleh 

manusia. Taat pada Rasul adalah juga wajib, tetapi Rasul telah meninggal 

dunia. Karena itu, tak ada cara taat kepada Allâh dan Rasul dalam arti 

yang sebenarnya. 
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2. Allâh  mengajarkan Al-Qur’an pada Rasul dan Rasul mengajarkannya 

kepada manusia. Karena itu, Al-Qur’an merupakan satu-satunya risalah 

yang dapat dipercaya dan masih tersisa, karena perkataan Rasul telah 

berbaur dalam firman Allâh . Sehingga, dengan demikian, Sunnah tidak 

lagi dibutuhkan. 

3. Penjelasan makna Al-Qur’an sudah terdapat dalam Al-Qur’an, sehingga 

penjelasan Sunnah tidak lagi dibutuhkan. Setiap penjelasan Al-Qur’an dari 

luar Al-Qur’an termasuk hawa nafsu. Sunnah termasuk dalam ka-tegori ini 

sehingga tak bisa menjadi hujjah. 

 

Jawaban Ustadz Ahmad Husnan

Para Ulama Indonesia telah membantah ajaran-ajaran ini, membong-kar 

kedok dan menggagalkan usaha mereka. Pemerintah Indonesia bahkan 

mengambil sikap tegas terhadap jama’ah ini, berdasarkan keberatan yang 

diajukan Majlis Ulama Indonesia (MUI). 

Dalam pengantarnya, Ahmad Husnan secara jelas menyatakan bahwa 

target ajaran itu tidak sekedar meruntuhkan Sunnah, sebagaimana yang ter-

lihat oleh sebagian kalangan. Gerakan ini bahkan berbahaya dan mengan-

cam aqîdah umat, karena jelas-jelas menyimpang dari aqîdah yang benar. 

Gencarnya jama’ah ini dalam menyebarkan ajarannya tidak mustahil akan 

menimbulkan kegelisahan kaum muslimîn di kemudian hari, jika kekua-tannya 

dan pengikutnya semakin bertambah banyak.278 

 

Masalah Ghaibnya Allâh Dan Wafatnya Rasul 

Untuk mecari pembenaran atas sikap mereka mengingkari Sunnah secara 

mutlak, kelompok ini berangkat dari dua pokok pikiran; bahwa Allâh  tidak 

terlihat oleh kita dan bahwa Rasul telah wafat. Konsekwensinya, tidak ada 

ketaatan kepada Allâh dan Rasul dalam arti yang sesungguhnya. 

                                                 
278   Ahmad Husnan, “Gerakan Inkar Sunnah dan Jawabannya,” Penerbit Media 

Dakwah, Jakarta, cet. Pertama, 1402 H./1981 M., hal. 9. 
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Ahmad Husnan menjawab bahwa pemikiran aneh ini berakar dari pemikiran 

dangkal pengikutnya dan dijadikan alat menyerang kalangan awam umat 

Islam. 

Dalam menjawab, Ahmad mengajukan pertanyaan retoris, “Apakah syarat 

mentaati perintah, yang memerintahkan harus orang yang dapat dilihat?279 

Kemudian dilanjutkannya dengan menulis: “Jika syarat ini benar, maka 

Rasul n tidak pula mampu menunaikan ketaatannya kepada Allâh , sebab 

Allâh  juga tidak terlihat oleh mata Rasulullah x Maka, siapa yang mampu 

menunaikan ketaatan kepada Allâh  dalam arti yang sebenarnya 

sebagaimana yang mereka klaim?280 

Ahmad mengajak mereka melihat aturan hukum dan undang-undang yang 

diterapkan di berbagai negara di dunia. Dalam undang-undang itu, semua 

objek hukum mematuhinya dalam arti yang sesungguhnya, tanpa mereka 

ketahui siapa orang yang membuatnya kali pertama.281 

Di sini terbukti bahwa keharusan melihat secara langsung pihak yang 

mengeluarkan perintah -sebagai syarat melaksanakan perintah- sama sekali 

tidak berdasar. 

Berkaitan dengan ketaatan pada Allâh  dan Rasul-Nya yang tidak dapat 

dilihat, Ahmad menulis; “Dan telah dimaklumi bahwa Allâh  tidak dapat dilihat 

dan Rasul n telah wafat, tetapi apakah semua itu mengakibatkan pembedaan 

antara Allâh  dan Rasul-Nya dalam ketaatan? Bukankah ketaatan itu dalam 

arti yang sebenarnya diketahui dari kesiapan manusia untuk mentaati perintah-

perintah Allâh . dan Rasul-Nya dalam Al-Qur’an dan Sunnah?”282 

Di sini tampak kekeliruan pendapat jama’ah ini, karena tak memiliki ala-san 

dan hujjah secara ilmiah. Dengan pendekatan akal, pandangan ini adalah 

logika yang lemah dan mengada-ada. Bahkan dalil akal (aqli) dan dalil syariat 

(naqli) sama-sama menunjukkan bahwa ketaaatan kepada Allâh  dan Rasul- 

Nya itu tanpa syarat. Maka ghaib dan wafat itu tidak dapat dijadikan sebagai 

dalil memisahkan antara Allâh  dan Rasul-Nya x dalam soal ketaatan.283 

                                                 
279 Op.cit., hal. 10. 

280 Ibid. 

281 Ibid. 

282 Ibid. 

283 Ibid. 
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Sebagai tambahan atas jawaban Ahmad Husnan, penulis katakan, jelas 

bahwa hal ini adalah seruan kekufuran. Kelompok ini seperti ini mengajak 

orang mengingkari dan berpaling dari Allâh  dan Rasul dengan logika yang 

kacau dan kerangka berpikir yang tidak benar. 

Kekafiran adalah konsekwensi logis dari pernyataan itu, karena orang yang 

mengingkari Sunnah berkeyakinan bahwa tak ada cara taat kepada Allâh  

dan Rasul dalam arti sebenarnya. 

Dengan demikian, tidak ada alasan melaksanakan ketaatan, karena akan 

sia-sia yang tidak ada gunanya. Ini adalah kekufuran dan pemahaman keliru. 

 

HANYA AL-QUR’AN? 

Kelompok ini menyatakan bahwa Allâh  mengajarkan Al-Qur’an pada 

Rasul, dan Rasul mengajarkannya kepada manusia, sehingga Al-Qur’an ber-

sifat abadi. Yang mereka maksud adalah, bahwa yang menjadi dasar dalam 

Islam, berdasarkan kenyataan ini, hanyalah Al-Qur’an. Sebab, Allâh tidak 

terlihat oleh mata dan Rasul telah wafat. 

Kelompok awam umat Islam yang tidak jeli dan tidak cermat dalam melihat 

pandangan dan kesimpulan ini bisa jadi membenarkannya. Cara berpikir ini 

sepintas seolah-olah benar, namun sangat jauh dari realitas yang ada.284 

Bahkan, kelompok ini berusaha lari dan mengingkari kenyataan, seperti 

ditulis Ahmad dengan nada bertanya; 

“Bukankah Sunnah juga ada di antara kita? Siapa yang bisa memungkiri 

keberadaannya? Dan apakah semua yang termuat dalam buku-buku pop-uler 

seperti Shahîh Bukhâri, Muslim, Sunan Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i dan 

Ibnu Majah bukan merupakan Sunnah Nabi?”285 

 Kemudian ia menegaskan kesimpulan bahwa orang yang menelaah 

Sunnah dengan jujur, akan sampai pada suatu kesimpulan, yaitu mengakui 

keberadaan Sunnah tanpa rasa ragu. Ia menulis; 

“Jika mereka jujur dan obyektif dalam penelitian, maka seharusnya mereka 

sampai –melalui pengetahuan mereka pada buku-buku tersebut-pada satu 

                                                 
284 Ibid. 

285 Ibid. 
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kesimpulan yaitu bahwa semua yang termuat dalam buku-buku tersebut adalah 

Sunnah itu sendiri, dan bukan mitos sebagaimana yang diklaim oleh jama’ah 

tersebut.286 

 

Sunnah Nabi Adalah Realita Sejarah 

Sebagai tambahan ingin penulis tegaskan bahwa Sunnah adalah reali-tas 

sejarah yang nyata, bukan asumsi atau hipotesa sebuah percobaan. 

Jama’ah ini mengatakan bahwa Sunnah harus dipungkiri, dan ini adalah hal 

yang tidak bisa diterima akal sehat. Orang yang mengatakan hal itu, bisa jadi 

waras, sadar, dan mampu memahami masalah dan memikirkannya, atau 

sebaliknya. Jika tidak, pembicaraan ini menjadi tidak perlu. 

Jika termasuk kelompok pertama, maka penulis katakan; amat sulit bagi 

akal dan panca indra untuk mengingkari realitas sejarah. Sebab, realitas 

sejarah dapat dimengerti orang yang melihatnya dan untuk mempercayainya 

tidak memerlukan bukti. Semua orang yang melihat Sunnah secara langsung 

meriwayatkannya kepada yang lain. Sunnah adalah realitas sejarah yang 

terbaca oleh panca indra dan diriwayatkan bersambung dari generasi ke 

generasi. 

Terhadap kelompok yang berani mengingkari Sunnah penulis ingin 

tegaskan dua hal; pertama bahwa mereka tak memiliki satu argumentasipun 

sebagai dasar sikap penolakannya. Kedua, ketika tak dapat menunjukkan 

satupun alasan, mereka akan beralih meragukan beberapa ajaran dalam 

Sunnah; yaitu masalah-masalah ushul (pokok) atau aqa’id (keyakinan). 

Mereka mengingkari, misalnya, hadîts yang berkaitan dengan hal-hal ghaib; 

karena, menurut mereka, hal itu hanyalah mitos dan cerita fiktif yang tidak 

dapat diterima akal dan logika. Masalah ini akan penulis ketengahkan dalam 

bahasan berikut. 

Tujuan mereka adalah meruntuhkan Sunnah yang pada gilirannya akan 

menghancurkan Islam. Hal itu telah diungkap oleh Ahmad Husnan; 

“Sebenarnya kita dapat mengetahui lewat cara-cara/tipu muslihat yang 

mereka gunakan, bahwa mereka itu menjadikan Sunnah sebagai sasaran, 

dengan meruntuhkan dan menghancurkannya, mereka berkata: Sesung-

                                                 
286 Op.cit., hal. 11. 
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guhnya Al-Qur’an saja yang abadi. Kemudian setelah itu mereka bermaksud 

menghancurkan bangunan Islam secara keseluruhan.287 

 

Tafsir Ingkar Sunnah Adalah Hawa Nafsu 

Jama’ah ini meyakini bahwa setiap penjelasan dari luar Al-Qur’an adalah 

hawa nafsu termasuk Sunnah. Naudzubillah. 

Terkait dengan hal ini Ahmad Husnan menulis: 

“Sebelum kami menjawabnya, muncul sebuah pertanyaan, Hawa nafsu 

manakah yang lebih pantas untuk diikuti dalam agama ini?288 

Ia kembali melanjutkan bahasan dengan menulis: 

“Jika setiap penjelasan yang datangnya dari luar Al-Qur’an adalah hawa 

nafsu termasuk Sunnah, sedangkan hawa nafsu itu tidak boleh dijadikan dasar 

dalam agama, maka seharusnya Al-Qur’an tidak ditafsirkan oleh siapa-pun, 

dan tidak pula dijelaskan makna-maknanya, termasuk di dalamnya oleh 

jama’ah Ingkar Sunnah sendiri. Karena setiap penjelasan dan tafsir yang dike-

mukakan oleh orang yang menjelaskan itu sudah barang tentu, termasuk 

dalam wilayah hawa nafsu. Jika Al-Qur’an tidak ditafsirkan dan tidak dijelas-

kan makna-maknanya, maka kemungkinan besar Al-Qur’an tidak dipahami 

oleh sebagian besar manusia, khususnya yang bukan orang Arab karena 

mereka tidak memahami bahasa Arab.”289 

Ahmad Husnan menyatakan bahwa kelompok ini tidak jujur dalam sikap dan 

tidak konsisten pada rangka pikir yang mereka buat sendiri. Ia menulis: 

Yang aneh dalam hal ini bahwa Jama’ah Ingkar as-Sunnah sendiri 

menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an sesuai dengan pandangan 

dan selera mereka. Padahal seharusnya hal itu termasuk dalam lingkup hawa 

nafsu sebagaimana yang mereka yakini, tetapi mereka tidak mengatakan hal 

itu, karena hawa nafsu dalam pandangan mereka adalah setiap penjelasan Al-

Qur’an yang datang dari selain golongan mereka. Apakah pemikiran seperti ini 

dapat diterima dan logis? Saya yakin bahwa jawabannya pasti: Tidak! Karena 

                                                 
287  Op.cit., hal. 11. 

288   Op.cit., hal. 13-14. 

289   Ibid. 
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hal itu merupakan sikap yang tidak jujur, mereka tidak mempunyai kepentingan 

selain membela pandangan dan pemahaman mereka saja.290 

Kemudian ia menambahkan: 

“Dan di lain segi, andaikan kita mengakui –berdasar asumsi dan dialektik- 

bahwa setiap penjelasan yang datang dari luar Al-Qur’an adalah hawa nafsu, 

maka hawa nafsu mana yang kita pilih, apakah hawa nafsu yang be-rasal dari 

Rasulullah n ataukah hawa nafsunya Jama’ah Ingkar as-Sunnah? Saya yakin 

bahwa orang beriman yang sadar akan makna iman pada Rasul tidak akan 

punya pilihan selain mengatakan bahwa ‘hawa nafsu’ yang berasal dari Rasul 

adalah yang lebih utama walaupun kita sebenarnya tidak sependapat dengan 

mereka bahwa apa yang berasal dari Rasul itu termasuk dalam makna hawa 

nafsu. Tetapi kita meyakini bahwa penjelasan Rasul x itu adalah Sunnah yang 

menjelaskan Al-Qur’an yang kita jadikan dasar dalam agama.”291 

Dengan sangat bagus, Ahmad membantah pendapat kelompok yang 

menyimpang ini, ketika menulis: 

“Kemudian di sisi lain, mungkin kita bisa sepakat dengan jama’ah tersebut 

atas dasar bahwa setiap penjelasan yang datang dari Jama’ah Ingkar as-

Sunnah adalah hawa nafsu yang harus ditolak, khususnya pendapat-pen-

dapat yang menghendaki lenyapnya Sunnah. Hal itu disebabkan tuduhan 

mereka bahwa hadîts-hadîts Rasul x hanyalah merupakan hikayat/mitos. 

Semua pendapat ini merupakan hawa nafsu belaka.”292 

Terakhir, Ahmad meringkas menjawabnya dengan menulis: “Kesimpulan 

dari pembahasan masalah ini, bahwa setiap penjelasan yang terdapat dalam 

Al-Qur’an dan hadîts-hadîts yang berasal dari Rasul x yang menjelaskan Al-

Qur’an, semuanya mungkin dapat dijadikan dasar dan hujjah dalam hukum 

Islam. Dan sebaliknya bahwa setiap penjelasan yang berasal dari Jama’ah 

Ingkar as-Sunnah adalah bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah yang 

wajib ditinggalkan. Dengan demikian kita berdiri di atas hukum-hukum yang 

ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah.293 

 

                                                 
290  Ibid. 

291  Op.cit., hal. 14. 

292  Ibid. 

293  Op.cit., hal. 14-15. 
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Pendapat penulis 

Membantah pandangan kelompok ini, cukup penulis katakan, bahwa orang 

yang mengingkari Sunnah, sebagian atau keseluruhannya dan berkeyakinan 

bahwa Al-Qur’an cukup tanpa Sunnah, berarti melanggar Al-Qur’an itu sendiri. 

Sebab, Allâh . mewajibkan kita mengikuti Nabi huku-mnya dan taat pada 

perintahnya tanpa ragu-ragu. 

Jika mereka mengingkari Sunnah Rasul-Nya x, artinya mereka menolak 

ketaatan pada Rasul yang diwajibkan Allâh dalam Al-Qur’an al-Karim secara 

jelas. Ini berarti, bahwa mereka tidak beriman pada Al-Qur’an al-Karim karena 

telah melanggar perintahnya. 

 

Zionisme Dalam Paham Ingkar Sunnah 

Yang menarik adalah adanya kaitan pemikiran kelompok ini dengan Zi-

onisme. Pengaruh ini memperkuat dugaan, bahwa, walau tampil atas nama 

agama dengan jargon “Hanya Al-Qur’an”, jama’ah ini adalah afiliasi Zionisme, 

setidaknya di tingkat pemikiran. 

Dalam beberapa pemikirannya terdapat ungkapan yang membela Yahudi, 

mencemarkan simbol Islam, serta merekayasa tuduhan terhadap umat dan 

tokoh Islam. Semua ini mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa, secara 

langsung atau tidak, Yahudi dan Zionisme Internasional berada di belakang 

setiap usaha menghancurkan dan memperburuk citra Islam. 

Maha Benar Allâh   yang berfirman: 

 ۇے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇ

Artinya: “Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya 

terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-

orang musyrik”. (al-Ma’idah: 82) 

Beberapa ajaranya yang bernuansa Zionisme adalah: 

 Bahwa masijd al-Aqsha tidak termasuk tempat suci umat Islam. 

 Di Palestina tidak terdapat tempat suci umat Islam, hanya di Mekkah saja. 

 Rasul sama sekali tak pernah menghadap ke arah Baitul Maqdis dalam 

shalatnya, beliau hanya menghadap ke arah Utara. 
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 Palestina adalah tanah orang Israel. Seharusnya umat Islam 

mengosongkan dan memberikannya pada Israel. 

 Mesir termasuk tanah milik Israel yang diduduki oleh orang-orang Arab 

secara tidak sah. 

 Umar bin Khaththab telah berbuat zalim ketika ‘merampas’ tanah Palestina 

dari orang-orang Israel.294 

Semua pandangan ini merupakan kebohongan tanpa satu bukti apapun, 

baik dari syariat maupun sejarah. Kelompok ini tak mampu menunjukkan bukti 

sejarah bahwa Israel berhak atas tanah Palestina, apalagi Mesir. 

Penulis yakin pembaca sepakat bahwa ini adalah pemikiran Zionis murni 

yang disusupkan ke tubuh umat. Mengatasnamakan Islam sebagai tameng, 

misalnya lewat jargon para pengikut Al-Qur’an, mereka menyebarkan racun 

dalam tubuh umat. Dan ironisnya, sebagian umat Islam terpengaruh dan 

mendukung jamaah ini. 

Selain yang telah penulis sebutkan, masih terdapat ajaran yang lebih keji 

dan menggetarkan kulit orang-orang yang beriman pada hari akhir. 

 

Reaksi Ulama 

Umat menyadari bahaya gerakan ini dan tidak memberinya kesempatan 

tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Saat aroma gerakan 

ini tercium, tampillah barisan pemuda muslim untuk membongkar 

kepalsuannya dalam wadah Forum Pemberantasan gerakan Ingkar Sunnah. 

Lembaga ini bertugas menyiapkan dan mempelajari berbagai sarana dan 

program gerakan ini berikut pemikiran yang membahayakan, baik pada tataran 

politik, hukum dan agama.295 

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang didirikan pemikir besar 

Islam Allah yarham Muhammad Natsir, memainkan peran amat besar dalam 

menentang gerakan-gerakan anti Islam seperti Kristenisasi, Ahmadiyah, 

Qadiyaniyyah, Ingkar Sunnah ataupun yang lainnya. 

                                                 
294    Muhammad Amin Jamaluddin, Makalah berjudul, “Pokok-pokok ajaran 

Jama’ah Inkar Sunnah.” hal. 10. 
295   Op.cit., hal. 12-14. 
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Lembaga Forum Pemberantasan Ingkar Sunnah terbentuk di bawah 

pengawasan dan koordinasi dewan ini. Orang yang mengamati upaya keras 

umat membela Islam di negeri ini, tahu persis bahwa Muhammad Natsir dan 

DDII berperan besar dan patut mendapat apresiasi. Ia merupakan benteng 

kokoh menghadapi berbagai arus yang berusaha keras untuk melenyapkan 

agama ini. 

Usaha serupa juga datang dari organisasi Persatuan Islam (PERSIS) 

melalui majalahnya yang terkenal Al-Muslimun. Publik Islam menyaksikan 

usaha keras majalah ini dalam menjawab semua keragu-raguan terhadap 

Islam di negeri ini. 

Majlis Ulama Indonesia (MUI) juga bersikap tegas terhadap pemikiran sesat 

kelompok Ingkar sunnah ini. MUI mengeluarkan fatwa bahwa kelompok ini 

sesat, menyesatkan dan keluar dari Islam. 

Penolakan serupa datang dari Pemerintah Indonesia hingga layak 

mendapat penghargaan dan ungkapan terima kasih. Ketika mengomentari 

tentang jama’ah ini, Menteri Agama mengatakan, Kelompok itu adalah 

golongan yang ingin memperburuk citra Islam sama seperti model Partai 

Komunis Indonesia (PKI) yang terlarang. 

Pernyataan menentang jama’ah ini datang dari para Ulama Indonesia. 

Berdasarkan rekomendasi berbagai panitia khusus, melalui Surat Keputusan 

Kejaksa Agung nomor 169/J.A/9/1983 Republik Indonesia, Pemerintah 

melarang penyebaran ajaran yang dikembangkan oleh Abdurrahman dan 

pengikutnya di Jama’ah Ingkar Sunnah dan melarang beredarnya manuskrip 

yang ditulis Muhammad Arham Sutarto. 

Dua tahun kemudian, tepatnya pada 1985, Kejaksaan Agung melarang 

beredarnya buku-buku karangan Nazwar Syamsu dan Dalimi Lubis, dua 

penulis kelompok ini. Saat yang sama, buku tafsir mereka juga dihentikan 

peredarannya. 

 

Pokok-Pokok Ajaran Ingkar Sunnah 

Di kalangan Ingkar Sunnah terdapat pemahaman yang lebih buruk dari 

yang telah disebutkan sebelumnya, antara lain: 
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1. Al-Qur’an adalah kalam Allâh   sekaligus kalam Rasul. Mentati ajaran Al-

Qur’an berarti taat pada Allâh   dan Rasul. Inilah makna taat kepada 

Allâh  dan Rasul yang benar. 

2. Tugas Rasul adalah menyampaikan Al-Qur’an dan mengajarkannya 

kepada umat manusia, bukan memberi penjelasan dan membawa hukum-

hukum baru yang dikenal dengan nama Sunnah atau Hadits. 

3. Apa yang dikenal sebagai Hadits atau Sunnah Nabi hanyalah dongeng 

yang diriwayatkan secara lisan. Hal ini juga telah dilontarkan sebagai 

pemikiran oleh sebagian orang yang hidup antara tahun 180 hingga tahun 

200 H setelah wafatnya Rasul. 

4. Rasul tidak memiliki hak dalam penentuan hukum, dengan dalil firman 

Allâh , “Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu.” 

(Ali `Imran: 128) 

Berikut ini adalah jawaban dan bantahan terhadap ajaran di atas. 

Pertama 

Tuduhan bahwa Al-Qur’an adalah kalam Allâh  dan Rasul tidak benar dan 

tidak memiliki alasan sama sekali. Hal ini tak pernah diungkapkan oleh 

siapapun sebelumnya. Al-Qur’an adalah kalam Allâh  yang diwahyukan 

kepada Muhammad x sebagai wahyu. Sedangkan kalam yang berasal dari 

Rasul adalah Sunnah. 

Perbedaan keduanya tampak jelas, bahkan bagi kalangan yang awam 

tentang ajaran Islam. Bentuk kalimat Al-Qur’an berbeda dengan bentuk kalimat 

hadîts. Anehnya, kelompok Ingkar Sunnah tidak dapat membedakan antara 

keduanya. 

Allâh  mewajibkan umat Islam untuk mentaati Sunnah, sebagaimana 

kewajiban mentaati Al-Qur’an. Allâh  berfirman: 

 ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ

Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa 

yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.” (Qs. Al Hasyr: 7) 

Mentaati Al Qur’an tanpa mentaati Sunnah, adalah sebuah kemustahilan. 

Sebab, mengingkari Sunnah sama artinya dengan tidak taat kepada Allâh  

dan melanggar ajaran Al-Qur’an. 
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Taat kepada Allâh  dan Rasul bermakna menerapkan Al-Qur’an dan 

Sunnah secara bersamaan. Di sini terlihat bahwa ajaran jama’ah itu, tidak 

benar dan tidak perlu dipedulikan, karena berangkat dari ketidaktahuan tentang 

prinsip-prinsip ajaran Islam. 

Kedua 

Jama’ah Ingkar as-Sunnah mengklaim bahwa tugas Rasul hanyalah 

menyampaikan dan mengajarkan Al-Qur’an kepada manusia. Rasul tidak 

berhak menjelaskan Al-Qur’an, apalagi membuat hukum-hukum dalam bentuk 

Sunnah. 

Andai kelompok Ingkar Sunnah menganggap dirinya berpegang teguh pada 

Al-Qur’an tanpa mengamalkan Sunnah, berarti mereka mengimani sebagian isi 

Al-Qur’an dan mengingkari sebagian yang lain. 

Yaitu ketika mereka mengklaim bahwa Rasul hanya bertugas 

menyampaikan dan bukan menjelaskan. Padahal, tugas Rasul untuk 

menjelaskan telah dijelaskan Al-Qur’an secara tegas dan jelas. Ini dimuat 

dalam firman Allâh : 

 ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٿ
Aritnya: “Dan Kami turunkan Ad-Dzikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau 

menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka” (Qs. 
an-Nahl:44) 

 
Berdasarkan ayat ini, menyampaikan, memberi peringatan, memberi kabar 

gembira adalah bagian tugas pokok Rasul, di samping menjelaskan detail, 

pengecualian, atau pembatasan keterangan umum dalam Al-Qur’an. 

Lebih dari itu, beberapa hukum diterapkan berdasarkan Sunnah dan tidak 

terdapat dalam Al-Qur’an. Semuanya adalah wahyu Allâh , karena Rasul 

hanya berbicara berdasarkan wahyu. Ucapan Rasul tidak bersifat sia-sia tidak 

pula berasal dari hawa nafsu. Allâh  berfirman: 

 ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  
Aritnya: “dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut 

keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan 

(kepadanya).” (Qs. an-Najm: 3-4) 
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Ditinjau dari segi amaliah dan pelaksanaan syariat, banyak sekali ke-

wajiban yang tidak bisa dilaksanakan tanpa merujuk pada Sunnah. Contoh 

yang terdekat adalah tata cara shalat. Jumlah shalat sehari semalam, rakaat, 

waktu, tata cara, syarat-syarat, hal-hal yang membatalkan dan lainnya, tak bisa 

diketahui tanpa merujuk pada Sunnah berwenang menjelaskan rincian dan 

teknisnya. 

Dalam masalah ini, Al-Qur’an tidak menjelaskan rincian di atas, tetapi hanya 

memuat perintah. Allâh berfirman: 

“Dan dirikanlah shalat.” 

Apakah masing-masing kita akan menciptakan tata cara shalat sendiri? Jika 

dibolehkan, hal ini akan menciptakan kekacauan sehingga agama akhirnya 

akan dikendalikan hawa nafsu. Ini mustahil dapat diterima. Hal yang sama 

berlaku terhadap kewajiban syariat lainnya. 

Lebih jauh, jika dipikir dengan logika dan akal sehat, tuduhan ini sebenarnya 

lemah. Sebab, setiap misi kenabian dari Allâh  selalu memerlukan utusan 

yang bertugas menyampaikan dan memberi penjelasan pada manusia yang 

memiliki pemahaman manusia beragam. Hal ini wajar dan tidak mungkin 

dipungkiri oleh akal sehat. 

Bila bukan Rasul, siapa yang memberi penjelasan tentang ajaran ini? Tugas 

Rasul adalah sebuah keniscayaan. 

Apakah tiap orang diberi wewenang untuk menjelaskan padahal Rasul ada 

di tengah mereka? Ini tidak dapat diterima akal sehat dan syari’at, ka-rena 

menimbulkan akibat buruk yang tak diinginkan. Jika Allâh  menugaskan 

Rasul memberi menjelaskan, hal itu logis karena ia lebih paham tentang Al-

Qur’an dan misi yang diembannya. 

Para sahabat. generasi awal umat ini punya pengalaman dengan seba-gian 

ayat Al-Qur’an yang tidak bisa dipahami dan dilaksanakan tanpa penje-lasan 

Rasul. 

Allâh  berfirman: 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ
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Aritnya: “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman 

mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman 

dan mereka mendapat petunjuk.” (Qs. al-An’âm: 82). 

Para sahabat tidak mampu memahami makna kata adz-dzulmu dalam ayat 

ini hingga mereka merasa putus asa. Mereka mengungkapkan kegundahannya 

dengan berkata, “Siapa di antara kita orang yang tidak berbuat zalim. Nabi 

menyelamatkan mereka dari rasa putus asa ini ketika menjelas-kan bahwa 

makna kata adz-dzulmu (kezaliman) dalam ayat ini adalah syirik.”296 

 

Ketiga 

Tuduhan Hadits hanyalah dongeng yang diriwayatkan secara lisan hanya 

mungkin muncul dari orang yang tidak mengerti tentang Hadits Nabi, sekalipun 

amat sederhana. 

Sebuah Hadits Shahîh yang termuat dalam kitab hadîts kita yakini berasal 

dari Nabi dan diriwayatkan secara bersambung dari generasi ke generasi, 

secara lisan maupun tulisan. Hal itu telah diuraikan pada bab pertama. Telah 

disimpulkan. bahwa Hadits diriwayatkan secara tertulis, lisan dan hafa-lan 

sejak zaman Nabi. 

Terkait dengan hadîts palsu, masalahnya sudah jelas. Para Ulama hadîts 

mengawalnya dari bahaya kebohongan dan pemalsuan. Dan kitab-kitab yang 

membahas masalah ini cukup banyak. Para ahli hadîts telah mendeteksi 

hadîts-hadîts palsu dan meletakkan kaidah demi mencegah penyusu-pannya 

ke dalam Hadits Nabi. 

Pengikut jama’ah Ingkar Sunnah tampaknya tidak mengerti soal ini. 

Seharusnya, mereka belajar dasar-dasar agama, agar tidak menjadi korban 

Yahudi dan musuh-musuh Islam akibat ketidaktahuannya. 

Keempat 

Termasuk hal yang naif dan memprihatinkan, bahwa kelompok Ingkar 

Sunnah mengklaim bahwa Rasul tidak memiliki wewenang dalam urusan 

agama. Pandangan keliru ini menurut mereka didasarkan pada firman Allâh : 

                                                 
296   Rif‘at Fauzy, Tautsîq al-Sunnah fil Qarni ats-Tsani al-Hijri, op. cit., hal . 24-25. 
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 ہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  

Artinya: “Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad) apakah Allah menerima 

tobat mereka, atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang 

zalim.” (Qs. Ali ‘Imran: 128) 

Tampaknya, kesesatan ini berasal dari ketidaktahuan tentang makna Al-

Qur’an dan keengganan mereka merujuk kitab tafsir dan komentar para Ulama, 

agar sampai pada pemahaman yang benar. Jika mau merujuk pada kitab tafsir 

apa saja yang dapat dijadikan dasar, atau sababul nuzul (latar belakang 

turunnya ayat), mereka akan tahu bahwa maksud dari ayat itu tidak-lah seperti 

yang mereka pahami. 

Bahkan, jika ayat ini dibaca secara lengkap, tanpa dipotong, jelas bahwa 

kata urusan dalam ayat ini tidak berarti semua urusan agama, seperti yang 

mereka pahami. 

Akan tetapi, maksud urusan pada ayat itu adalah urusan memberi petunjuk 

manusia kepada jalan kebenaran. Ini merupakan hak prerogatif Allâh  dan 

tidak dimiliki hamba manapun. 

Mengenai kata urusan ini, Ibnu Katsir menulis: 

“Kata ini menunjukkan bahwa keputusan di dunia dan akhirat hanyalah 

wewenang Allâh  semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dalam hal ini 

Muhammad bin Ishaq berkata: Tidak ada campur tanganmu sedikitpun 

terhadap hamba-hamba-Ku, kecuali yang telah Kuperintahkan kepadamu 

untuk mereka.”297 

Ini semakna dengan firman Allâh : 

 ڍچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
 

Artinya: “Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka 

mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang 

Dia kehendaki.” (Qs. Al Baqarah: 272) 

Dan firman-Nya: 

                                                 
297 Abû al-Fida Ismail Ibnu Katsir al-Qurasyi (774 H.), “Tafsîr Al-Qur’an al-

`Azhîm,” Dârul Ma’rifah, Beirut, 1403 H., juz 1, hal. 402. 
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   ڳک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ

Artinya: “Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk 

kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang 

yang Dia kehendaki” (Qs. Al Qashash: 56) 

Sababun nuzul ayat ini bisa membantu kita sampai pada pemahaman yang 

benar. Diriwayatkan dari Anas , bahwa Nabi pada perang Uhud terluka; gigi 

gerahamnya patah dan mukanya robek hingga darah mengalir pada wajahnya. 

Beliau berkata, “Bagaimana suatu kaum bisa menang, sedang mereka 

memperlakukan Nabi mereka seperti ini, padahal ia menyeru mereka kepada 

Allâh .” 

Maka Allâh  menurunkan ayat: 

 ہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   

Artinya: “Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad) apakah Allah menerima 

tobat mereka, atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang 

zalim. ” (Qs. Ali ‘Imran: 128) 

Dalam riwayat Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa setelah Rasul x 

bangkit dari ruku’ pada rakaat terakhir shalat Subuh, ia mendengar beliau 

berdo’a Ya Allâh  laknatlah fulan, fulan dan fulan. 

Setelah mengucapkan sami’allahu liman hamidah, rabbana wa lakal-hamd 

lalu, Allâh menurunkan ayat: 

Artinya: “Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu.298 

Di sini jelas bahwa tafsir Jama’ah Ingkar Sunnah tidak berdasar pada Hadits 

Shahîh dan keterangan ahli tafsir. Penafsiran ini berasal dari hawa nafsu 

mereka, dan karenanya tidak perlu diperhatikan.

Di Balik Gerakan Ingkar Sunnah 

Jika dicermati lebih lanjut, terjebaknya kelompok Ingkar Sunnah ini, 

bermuara pada dua sebab penting: 

                                                 
298   Shahîh Bukhâri, op.cit., Kitâb al-Maghazy, Bab ‘Laysa laka minal-Amri 

Syai’un Aw Yatuba `Alaihim Aw Yu`azzibahum…’, juz 3, hal. 107. 
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Pertama, ketidaktahuan mereka tentang hal-hal yang bersifat pokok dan 

prinsip dalam ajaran Islam. Dan ini merupakan kondisi mayoritas umat Islam, 

khususnya negeri yang jauh dari tempat diturunkannya Islam. Kebanyakan 

mereka memeluk Islam karena keturunan dan ikut-ikutan, bukan ber-dasarkan 

pemahaman dan kesadaran. 

Akibatnya, mereka tak berdaya ketika digempur arus pemikiran yang 

menyimpang dan terpedaya oleh usaha kelompok luar Islam yang gencar 

menyebarkan misinya. Berapa banyak berita tentang umat; tentang murtadnya 

sebuah desa atau satu wilayah, hanya dengan usaha atau satu dua orang 

penginjil. 

Hal ini bukan semata faktor kemiskinan, tapi juga akibat ketidaktahuan. Ini 

merupakan musibah umat, namun sangat sedikit yang menyadarinya. 

Kedua, Para pimpinan dan penggerak jama’ah sesat ini telah terjangkiti 

penyakit kesombongan yang dulu menjangkiti Iblis. Mereka menganggap diri 

lebih mampu memahami maksud ayat dan tafsir Al-Qur’an dibanding Rasul 

yang menerima wahyu. 

Pada salah satu pertemuan, seperti diungkap Ahmad Husnan, seorang 

pembicara mereka menerangkan makna dan tafsir ayat Al-Qur’an dengan akal 

dan hawa nafsunya. Ia menolak penjelasan Sunnah dan menjadikannya bahan 

tertawaan.299 

Semua ini bertujuan menghancurkan Islam karena Sunnah merupakan 

sumber kedua ajaran Islam dan memuat cukup banyak hukum. Tak seorang 

muslimpun bisa melaksanakan kewajiban agama dengan benar tanpa Sunnah. 

Jika sukses dalam misi ini, berarti mereka berhasil menghancurkan Islam. 

Tetapi, kenyataannya teramat jauh dari harapan mereka. Allâh tidak akan 

tinggal diam terhadap tipu daya mereka. Umat Islam yang ikhlas tak akan 

membiarkan gelombang penyimpangan ini membesar. Di antara mereka tampil 

barisan pejuang yang terpanggil membela agamanya. 

 

Kampanye Snouck Hurgronje 

Ahmad Husnan mensinyalir bahwa peletak dasar gerakan penghancur ini 

adalah penginjil dan orientalis Belanda Snouck Hurgronje. Dialah perintis 

                                                 
299  Ahmad Husnan, op.cit., hal. 45. 
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upaya menghancurkan Islam pada umumnya dan Sunnah Nabi secara khusus 

di negeri ini, 300  dengan cara mengubah makna Islam yang luhur serta 

melakukan perang pemikiran terhadap kaum muslimîn. Ini adalah analisa yang 

tajam dengan pemahaman masalah dalam pola hubungan yang utuh. 

 

B. Mengingkari Sebagian Sunnah 

Kelompok kedua dalam Ingkar Sunnah bersikap menerima dan 

mengamalkan Sunnah dalam masalah ibadah, muamalah, nikah dan lainnya. 

Tetapi, mereka mengingkari sunnah berkaitan dengan hal ghaib, karena, 

menurut mereka, hal itu tidak masuk akal. Misalnya hadîts-hadîts tentang Isra’ 

dan Mi’raj, tentang apa yang disaksikan Nabi pada malam itu.301 

Ahmad Husnan menjawab masalah ini dengan menulis: 

Kami tidak mendapatkan dalil yang membenarkan pendapat mereka ini, 

hingga mereka dapat membeda-bedakan di antara hadîts-hadîts yang berasal 

dari sumber yang satu, yaitu Rasulullah x.302 

Kemudian ia melanjutkan: 

Ada yang mengklasifikasikan bahwa Al-Qur’an adalah dalil qath’i (pasti) 

dan sunnah itu dzanni (mengandung dugaan), berdasar hal ini kami 

katakan: Apakah setiap sunnah itu dzanni? Bagaimana jika ada hadîts-

hadîts tentang hal-hal ghaib diriwayatkan secara mutawâtir (bersambung 

dengan jumlah yang meriwayatkan banyak), apa itu tergolong qath’i atau 

dzanni? Yang ingin kami tekankan di sini adalah, bahwa akal tanpa iman 

akan mendorong pemiliknya pada sikap bertanya-tanya dan berpikir dalam 

hal yang tak ada ujung-nya (membingungkan). Tetapi akal yang disertai 

dengan keimanan hingga batas tertentu akan mengambil sikap tawaqquf 

(berhenti membahas) mana kala ia tidak mampu membicarakan hal-hal 

yang ghaib tersebut. Karena ia telah benar-benar merasa yakin bahwa akal 

itu memiliki batas-batas tertentu yang tidak dapat ia jangkau.303 

                                                 
300   Op.cit., hal. 46. Lihat Ahmad Husnan, op.cit., hal. 31. 
301   Lihat Ahmad Husnan, op.cit., hal. 31. 

302   Ibid. 

303  Ibid. 



Sunnah di Bawah Ancaman 166 

 

Ahmad Husnan menegaskan, bahwa harus dibedakan dua hal; sesuatu 

yang tak mampu dipahami akal dan sesuatu yang tak masuk akal.304 

Syi’ah Di Indonesia Dan Usaha Mengaburkan Makna Sunnah 

Sekelompok orang mengingkari, menyebarkan keraguan tentang 

keshahîhan hadîts dan menuntut peninjauan kembali, walaupun terdapat 

dalam kitab Shahîh Bukhâri dan Muslim. Mereka menggunakan tema-tema 

perselisihan pendapat para Ulama dahulu maupun sekarang, misalnya 

mengkritik kandungan hadîts. 

Jika para Ulama dahulu berbicara mengenai kandungan hadîts dengan 

tujuan membersihkan dan menjaganya dari berbagai kebohongan, para musuh 

Sunnah berbicara hal serupa untuk mengaburkan, meruntuhkan dan 

menghilangkan kepercayaan terhadap Sunnah. 

Pendekatan ini antara lain digunakan oleh pengikut aliran Syi’ah, sebuah 

gerakan yang tumbuh di tengah masyarakat Indonesia yang beraqidah Sunni 

(Ahlus-Sunnah), pasca revolusi Iran. Aktivitas kelompok ini menimbulkan 

kegelisahan umat, karena menggunakan cara paksaan dalam menyebarkan 

dakwahnya. Akibatnya, terjadi benturan dan bentrokan antara umat Islam 

dengan para pengikut aliran ini di beberapa wilayah. 

Masyarakat Indonesia sebenarnya tidak mengenal aliran dan ajaran syi’ah 

sebelum berdirinya negara Iran, pasca tumbangnya pemerintahan Syah –yang 

pro Amerika- tahun 1978 M. Sebagian pemuda yang punya semangat 

beragama yang tinggi tertipu bahwa syi’ah adalah solusi tunggal menghadapi 

hegemoni Barat atas dunia Islam. Kesuksesan menumbangkan diktator Syah 

Iran, membuat mereka mereka takjub pada kelompok ini. 

Kalangan aktivis dakwah Islam tahu bahwa, awalnya, pemerintah Iran 

mengangkat simbol Islam dan mengorbitkannya sebagai alternatif pengganti 

sistem Barat yang diterapkan banyak negara Islam pada waktu itu. Secara 

umum, sebenarnya kita sepakat dan mendukung gagasan ini. 

Persoalannya, kampanye itu tidak bertahan lama karena Iran lebih 

dibangun atas dasar aliran Syi’ah, bukan ajaran Islam seperti pertama kali 

diteriakkan. Mereka mempengaruhi dunia Islam untuk bergabung dengan 
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mengumpulkan pemuda-pemuda muslim dan memberikan dukungan dana 

lewat beasiswa pendidikan dan kaderisasi untuk menjadi pembawa misi al-iran 

ini di tengah masyarakat Islam. 

Kelompok syi’ah mengklaim bahwa mereka masuk ke Indonesia sejak 

beberapa abad silam, tetapi tak didasari bukti sama sekali. Masyarakat 

Indonesia tidak pernah dikenal menjadi pengikut aliran Syi’ah sejak masuknya 

Islam ke negeri ini. Ajaran yang populer dalam aqidah adalah mazhab Asy’ari 

dan dalam fiqh adalah mazhab Syafi’i. Jika benar terdapat pengikut aliran 

Syiah, tentu akan dikenal luas oleh masyarakat muslim di Indonesia. 

Pada beberapa fase masuknya Islam di negeri ini, corak ajaran Sufi 

memang cukup dominan di kalangan juru dakwah dan Ulama terkenal. Tetapi, 

dapatkah diklaim bahwa sufi adalah Syi’ah. Menurut penulis, di sinilah letak 

kesalahan Syi’ah, ketika mengklaim bahwa para da’i sufi yang pertama adalah 

penganut aliran Syi’ah.305 

Anggapan ini dikarenakan adanya kemiripan antara sufi dan aliran syiah 

dalam beberapa hal, misalnya memuji Ahlul Bait. Tapi, sikap berlebihan dan 

proporsional jelas berbeda. Apakah kaum sufi yang memuji Ahlul Bait bisa 

dijadikan bukti bahwa mereka pengikut syi’ah, padahal aqidah mereka jelas-

jelas Ahlus Sunnah bermadzhab Syafi’i? 

Apakah kita dapat menganggap setiap orang yang memuji keluarga Nabi 

dan mengakui keistimewaan mereka sebagai Syi’ah? 

Ini adalah tuduhan palsu dan klaim yang sama sekali tidak benar. 

 

Bahaya Syi’ah 

Aliran Syi’ah sebenarnya tak kurang berbahaya terhadap umat Islam 

Indonesia dibanding faham sekuler. Bahkan, antara keduanya terdapat kerja 

sama dalam beberapa kasus dan peristiwa di wilayah ini. Mereka memiliki 

beberapa penerbitan yang mencetak buku-buku dan majalah sebagai wadah 

menyebarkan pemikiran, membela kepentingan, sekaligus menyerang Ahlus 

Sunnah. 

                                                 
305 Lihat laporan “Sejarah Syi`ah di Indonesia” ditulis oleh Muhammad Asad 

Syihab, Majalah 
“Ahlul Bait” terbit di London, cetakan bahasa arab, edisi 30, bulan Shafar 1416 H/Juli 1995 M, hal. 8. 
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Mereka mendekati tokoh-tokoh Islam terkenal -yang tak begitu peduli pada 

siapa di belakang penerbit ini- dan menerbitkan karya mereka. Mereka juga 

menerjemahkan beberapa buku karya Ulama Ahlus Sunnah yang sesuai 

dengan tujuan dan kepentingan mereka, seperti buku “Sunnah Nabi antara 

Ulama Fiqh dan Ulama Hadits” karya Syekh Muhammad al-Ghazali. 

Orang yang mencermati buku ini akan mendapatkan sejumlah hadîts 

Shahîh yang dikritik oleh Syekh Muhammad al-Ghazali yang tidak pernah 

dibicarakan oleh Ulama fiqh dan hadîts sejak dahulu. Buku ini menuai berbagai 

kritik dan bantahan dari sejumlah Ulama Ahlus Sunnah sehingga kebenaran 

itu kembali pada asalnya. 

Tetapi, mereka mengabaikan semua tanggapan ini dan memanfaatkan 

buku tersebut untuk maksud buruk. Mereka berteriak, Nah, buku ini ditulis oleh 

seorang ilmuwan Ahlus Sunnah dan memuat keraguan terhadap hadîts Shahîh 

yang kalian agung-agungkan. Bagaimana menurut anda? 

Sebagai jawaban, penulis katakan bahwa Syekh Muhammad al-Ghazali 

adalah seorang da’i dan Ulama besar yang banyak berjasa membela Islam. 

Beliau lama berkecimpung dalam dunia dakwah, namun bisa saja berbuat 

kesalahan. 

Beliau menggunakanpemikiran Islam untuk menganalisa Sunnah. Menurut 

penulis, di sinilah letak kesalahannya. Pemikiran Islam seharusnya berasal dari 

kajian Al-Qur’an dan Sunnah dan bukan sebaliknya. Perlu ditegaskan, bahwa 

pemikiran yang tidak sesuai Al-Qur’an atau Sunnah tidak perlu diperhatikan. 

Sebab, pemikiran berasal dari akal manusia yang berpo-tensi mengalami 

kesalahan. 

 

Hadits “Kalian Lebih Tahu Tentang Urusan Dunia” 

Salah seorang di antara mereka melontarkan keraguan pada hadîts Shahîh 

riwayat Muslim tentang penyerbukan korma. Alasannya, hadîts ini tidak sesuai 

dengan logika. Adanya keraguan terhadap hadîts ini berdasarkan pada tiga 

hal, yaitu;306 

1. Bagaimana mungkin Nabi x tidak paham tentang penyerbukan korma, 

padahal ia hidup di tengah masyarakat yang menanam pohon korma lebih 

                                                 
306 Jalâl al-dîn Rahmat, “ISLAM AKTUAL,” Penerbit Mizan, Bandung, cet. Keempat, Mei 1992, hal. 165-166. 
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dari lima puluh tahun. Seolah-olah Nabi x menyaksikan proses ini untuk 

pertama kali di Madînah al-Munawwarah. 

2. Pernyataan ketidaktahuan Nabi x soal penyerbukan korma, 

mengisyaratkan bahwa beliau menyuruh sesuatu yang tidak diketahuinya, 

dan ini mustahil dilakukan seorang Nabi. Padahal, Aisyah radhiyallahu 

anha. berkata, bahwa akhlak beliau adalah Al-Qur’an, dan Allâh  

berfirman: “Dan janganlah kamu ikuti apa yang tidak kamu tahu.” (al-Isra’: 

36) 

3. Hadits ini secara tegas memisahkan urusan dunia dan agama dan 

sekaligus argumen kuat bagi sekulerisme. Berdasar hadîts ini, masalah 

bank, politik, peraturan keluarga dan lainnya tidak ada kaitannya dengan 

Sunnah, karena masalah itu adalah urusan dunia. 

Kesimpulan ini didasarkan pada matan hadîts tanpa memperhatikan 

sanadnya. 

 

Tuduhan dan Jawaban 

Sebelum menjawab tuduhan ini, perlu disadari bahwa untuk memahami 

Sunnah secara benar, kita harus memperhatikan situasi khusus dan latar 

belakangnya. Untuk sampai pada pemahaman yang benar, kita harus tahu 

konteksnya tersebut, sehingga hadîts tidak menjadi objek asumsi dan dugaan 

yang bias dari maksud sebenarnya.307 

Dalam fungsinya, Sunnah banyak memberi solusi yang bersifat rinci, detail 

dan teknis yang tidak ditemukan dalam Al-Qur’an. Di sini harus dibedakan 

antara ketentuan khusus dan umum, yang sementara dan permanen, serta 

parsial dan universal. Masing-masing bagian memiliki hukumnya sendiri. 

Yang tak boleh diabaikan adalah konteks dan latar belakang yang sangat 

membantu untuk mendapatkan pemahaman yang benar. 

Hadits penyerbukan korma diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahîh-

nya dari ‘Aisyah dan Anas: bahwa Nabi x melewati suatu kaum yang sedang 

melakukan penyerbukan, lalu beliau bersabda: “Seandainya kalian tidak 

melakukannya maka ia akan berbuah baik. Kemudian muncullah buahnya 

(setelah penyerbukan) menjadi buah yang jelek. Lalu pada hari panen, Nabi 

                                                 
307 Dr. Yusuf Qardhawi, “Kayfa Nata`âmalu Ma`a al-Sunnah al-Nabawiyyah,” hal. 125. 
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melewati mereka kembali dan berkata: Ada apa pada pohon korma kalian? 

Mereka berkata, Anda dulu katakan begini dan begini. Beliau berkata, Kalian 

lebih tahu tentang urusan dunia kalian.” 

Keshahîhan hadîts ini sudah jelas. Soal keraguan yang dilontarkan seputar 

kandungan hadîts ini, semuanya tidak dapat diterima karena berdasar pada 

dugaan dan pemahaman yang tidak tepat.  

Lebih jelasnya, adalah seperti di bawah ini: 

Pertama, ketidaktahuan Nabi x tentang penyerbukan pohon korma bukan 

hal aneh, karena beliau tumbuh dan besar di Mekkah yang merupakan lembah 

gersang dan tidak memiliki lahan pertanian, seperti diungkap dalam Al-Qur’an. 

Lalu, dari mana beliau mendapatkan keahlian bercocok tanam? 

Nabi menyampaikan pendapat pribadi yang dianggap kaum Anshar sebagai 

wahyu atau perintah agama, sehingga mereka tak melakukan penyerbukan. 

Ada riwayat lain dari Muslim yang mempertegas hal ini, yaitu sabda Nabi 

x, Aku hanya mengira. Jangan kalian menyalahkanku karena itu. Tetapi, jika 

aku mengatakan sesuatu dari Allâh kepada kalian, ambillah. Karena aku tidak 

akan berbohong terhadap Allâh . 

Ijtihad Nabi dalam hal ini menegaskan keterbatasannya sebagai manusia. 

Adalah lumrah dan wajar jika beliau tidak mengetahui hal-hal tertentu yang 

tidak diberitahu wahyu, apalagi menyangkut urusan dunia yang bersifat empiris 

seperti ini.  

Hal ini diperkuat riwayat lain dari Muslim, yaitu sabda Nabi x, Aku hanyalah 

seorang manusia. Jika kuperintahkan sesuatu tentang agama kalian, ambillah. 

Dan jika kuperintahkan sesuatu dari pendapatku, maka aku hanyalah seorang 

manusia. 

Kedua, ayat “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu tahu.” 

(al-Isra’: 36) adalah masalah syari’at, dan hadîts ini terkait dengan masalah 

dunia yang mengacu pada pengalaman teknis. 

Ayat dan hadîts ini memiliki objek berbeda dan tidak saling bertentangan. 

Masalah ini semakin jelas bila dicocokkan dengan beberapa riwayat di atas. 
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Bahwa dalam masalah kehidupan sehari-hari yang bersifat teknis, pendapat 

Nabi x sama dengan pendapat orang biasa. Dan ini bukan hal aneh.308 

Dan, hal ini sama sekali tidak mengurangi bobot kenabian beliau. Selain itu, 

kejadian seperti ini terbilang amat jarang. 

Ketiga, tuduhan bahwa hadîts ini merupakan pembenaran atas 

sekulerisme yang memisahkan agama dan dunia, adalah tidak benar. Tidak 

ada yang mengatakan hal itu, karena hadîts ini bersifat khusus dan bukan 

ketentuan hukum yang bersifat umum. 

Redaksi hadîts ini juga menjelaskan sababul wurud (sebab munculnya 

hadîts), yaitu penyerbukan korma. Persoalan muamalat; ekonomi, politik, 

hukum dan sistem keluarga telah diatur oleh syari’at dan tidak boleh diabaikan 

dalam situasi apapun. 

Di sini jelas bahwa usaha meruntuhkan Sunnah Nabi melalui kritik matan 

hadîts ini sama sekali gagal. Sunnah memiliki benteng penjaga yang terdiri dari 

ahli yang bekerja mengawal keasliannya. Para Ulama telah merumuskan 

kaidah-kaidah untuk menangkal masuknya anasir asing ke dalam hadîts 

melalui sanad dan matan. Kritik matan dan sanad bukanlah temuan Syi’ah, 

tetapi merupakan karya Ulama sejak abad pertama Hijriyah. Kalangan yang 

menggeluti ilmu hadîts sangat memahami masalah ini. 

 

C. Mengingkari Sunnah yang Terputus Sanadnya 

Bahasan di atas adalah gerakan mengingkari Sunnah, baik secara 

keseluruhan maupun sebagian. Sunnah, menurut mereka, bukan merupakan 

sumber ajaran agama bagi kehidupan seorang muslim. 

Selain dua kelompok ini, terdapat kelompok ketiga yang mengakui Sunnah 

seperti mayoritas umat Islam. Tetapi, mereka mensyaratkan hadîts tersebut 

harus bersambung sanadnya, dari pimpinan jama’ah mereka hingga Rasul 

yang mereka sebut sebagai “sanad manqul” (sanad yang bersambung). 

Kelompok ini tidak mengakui hadîts-hadîts yang terdapat pada kitab-kitab 

Sunnah, dipelajari muslim seorang diri atau berasal dari syekh yang tidak diberi 

wewenang. 
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Sebuah hadîts dapat diterima –dalam pandangan mereka- jika ia manqul 

(diriwayatkan secara bersambung). Adapun jika sanadnya tidak bersambung 

maka harus ditolak, sekalipun matan hadîts dan para perâwinya sama seperti 

perâwi yang terdapat pada kitab-kitab Shahîh. Pengikut jama’ah ini meyakini 

bahwa keshahîhan sebuah hadîts dan mengamalkannya berkaitan dengan 

talaqqi (menerima langsung) hadîts dari pimpinan jama’ah yang mengklaim 

bahwa sanad hadîtsnya bersambung sampai pada Rasulullah x.309 

Jama’ah ini dikenal dengan nama “Darul Hadits” atau “Islam Jama’ah”. 

Pimpinannya bernama Haji Nur Hasan Ubaidah yang mengklaim diri satu-

satunya Ulama Indonesia yang memiliki sanad bersambung hingga ke 

Rasulullah x. Semua Ulama saat ini dianggap tidak memiliki sanad. 

Konsekwensinya, ilmu mereka dianggap tidak benar dan menimba ilmu dari 

mereka tidak diizinkan. 

Konon, orang ini pernah talaqqi (belajar secara langsung) dengan syekh 

Umar bin Hamdan, seorang Ulama besar di Mekkah. Riwayatnya berasal dari 

dari Ahmad al-Barzanji, dari Sayid Ismail Al-Barzanji. Dengan demikian, 

sanadnya sampai pada Rasulullah, malaikat Jibril dan Allâh ta’ala.310 

Dalam hal ini mereka berdalih dengan ucapan Imâm Abdullah bin al-

Mubarak, Periwayatan adalah bagian dari agama. Imâm Muslim menjadikan ini 

sebagai judul sebuah bab dalam kitab Shahîh nya. 

Kelompok inimengatakan bahwa pengamalan hadîts tidak sah tanpa 

melalui riwayat dengan cara manqul. 

Ustadz Imran A.M. menyebut hal ini dalam bukunya, dan menulis: Jama’ah 

ini telah menjadikan perkataan Ibnu al-Mubarak sebagai hadîts Nabi x.311 

 

Pengumpulan Hadits Sudah Selesai 

Ubaidillah menulis jawabannya menyangkut ajaran jama’ah ini: 

“Kita harus mengetahui bahwa penulisan hadîts itu telah selesai, dan 

hadîts-hadîts Nabi semua telah termuat dalam kitab-kitab Shahîh, seperti 

                                                 
309 Ahmad Husnan, op.cit., hal. 32. 

310 Ubaidillah, A.M, Drs, “Sekilas Mengenal ISLAM JAMA’AH Dan Ajarannya,” Penerbit Al-Imân, Madiun, cet. Pertama, Thn. 1993, 

hal. 22. 

Ahmad Husnan, op.cit., hal. 33. 
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Shahîh Bukhâri, Muslim, sunan Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Ibnu 

Majah, musnad Ahmad dan lainnya. Dan setiap hadîts itu terikat dengan 

periwayatan-periwayatannya secara utuh. Periwayatan itu mencakup 

nama-nama perâwi hadîts, dimulai dari orang yang 

mentakhrij/mengeluarkan hadîts sampai kepada sahabat nabi x yang 

langsung meriwayatkannya dari Rasulullah x. 

Dari sini, masalah penulisan hadîts dan pengumpulannya telah tamat 

dan selesai. Yang masih berlangsung adalah mentafsirkan dan 

menganalisa makna hadîts, juga membahas tentang keshahîhan dan 

kelemahannya dari segi isi dan sanadnya, serta dari segi bersambungnya 

sanad dan terputusnya. Demikian pula keadaan orang-orang yang terlibat 

dalam periwayatan hadîts yang pada mereka terletak keshahîhan suatu 

hadîts atau kelemahannya.”312 

Ia menambahkan: 

Dengan berakhirnya masa pengumpulan hadîts-hadîts Nabi, maka berakhir 

pulalah masalah sanad; sebab tidak akan muncul lagi nama-nama baru perâwi 

hadîts yang disisipkan ke dalam mata rantai sanadnya setelah berakhirnya 

masa pengumpulan dan penulisan. Maka dari itu sangat keterlaluan jika ada 

orang – setelah sekian lama berakhirnya masa pengumpulan hadîts-

mengklaim bahwa dirinya adalah seorang Ulama Indonesia satu-satunya yang 

mempunyai sanad bersambung kepada Rasulullah n dan Jibril, lalu selanjutnya 

kepada Allâh .313 

Bahkan terdapat sebuah jawaban yang mematikan, ketika ia menulis: 

“Sesungguhnya setiap orang yang mencermati sanad-sanad setiap hadîts, 

maka ia tidak akan mendapatkan nama Haji Nur Hasan Ubaidah tertulis dalam 

sanad satu hadîts pun sebagai salah seorang perâwi hadîts; karena memang 

dia tidak termasuk jajaran para perawi hadits. Dan yang tersebut dalam sanad 

hadîts itu hanyalah para perâwi saja. Haji Nur Hasan Ubaidah tidak lain 

hanyalah seorang pembaca atau orang yang belajar hadîts.” 

Terakhir, Ubaidillah menyimpulkan: 
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“Dari pembahasan singkat ini kami dapat menyimpulkan bahwa ajaran-

ajaran Jama’ah Darul Hadits sekitar sanad, tidak lain hanyalah bid’ah yang 

mereka buat sendiri.”314 

Bantahan Ahmad Husnan 

Di sisi lain, Ahmad Husnan membantah faham jama’ah yang aneh ini soal 

keharusan memperhatikan sanad hingga zaman sekarang. Termasuk soal 

makna perkataan Ibnu al Mubarak, agar tidak disalahpahami dan 

disalahgunakan. 

Imâm Nawawi telah menjelaskan makna pernyataan ini, beliau berkata: 

“Jika terdapat sanad yang benar, maka kita menerimanya, dan jika tidak 

maka kita tinggalkan.”315  

Ahmad Husnan menegaskan, bahwa pernyataan “sanad adalah bagian dari 

agama bukan sebuah hadîts, seperti diyakini pengikut jama’ah ini. Karena itu, 

ia tidak dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum. Perkataan orang yang 

menjadikannya sebagai hujjah otomatis tidak absah. Perkataan Ibnu al-

Mubarak mungkin dapat diterima dalam makna ilmiah dalam bingkai ilmu 

sanad.316 

Kemudian ia menambahkan: 

“Kemudian bahwasannya hadîts-hadîts yang terdapat dalam kitab-kitab 

sunnah seperti Bukhâri, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya merupakan 

hadîts-hadîts Shahîh yang telah ditulis secara ilmiah. Adapun yang mereka 

klaim bahwa suatu hadîts akan dianggap Shahîh dan dapat diamalkan jika 

didapatkan dari pimpinan jama’ah (Amirul Jama’ah), sebab ia sanadnya 

bersambung, maka itu tidak mungkin dapat diterima. Bahkan akan 

mengakibatkan rusaknya sanad itu sendiri, apabila dilihat dari sisi tersambung 

atau terputusnya sanad, dan dari sisi perâwinya bisa dipercaya atau memiliki 

cacat. Dalam sejarah penulisan hadîts, setelah berakhirnya masa penulisan 

hadîts oleh para Imâm; para penulis kitab-kitab sunnah, tidak ada seorangpun 

dari pengkritik hadîts berbicara tentang para perâwi hadîts dari segi bisa 

dipercaya atau memiliki cacat, dimulai dari masa para Imâm hadîts yang 

mengarang kitab-kitab tersebut hingga zaman kita sekarang yang termasuk di 

                                                 
314  Ibid. 

315  Syarh Shahîh Muslim, op.cit., juz 1, hal. 204.   

316 Lihat Ahmad Husnan, op.cit., hal. 34 



Sunnah di Bawah Ancaman 175 

 

dalamnya pemimpin jama’ah tersebut yang mengklaim sanadnya 

bersambung.” 

Pembicaraan ini ditutupnya dengan menulis: 

“Bagaimana mungkin kita dapat mempelajari sanad-sanad yang sangat 

panjang tersebut? Jika hal itu tejadi maka pasti hasilnya adalah ketidakjelasan; 

karena dia berada pada abad yang cukup jauh dari masa Rasulullah x dan 

para sahabatnya, dan sulit sekali didapatkan orang-orang yang memiliki 

tingkatan kejelian (dhabith), amanah, adil dan sifat-sifat lainnya yang harus 

dipenuhi oleh para perâwi hadîts semuanya sepanjang mata rantai sanad 

tersebut.”317
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PENUTUP 

Dalam bahasan buku ini, tercatat bermacam serangan yang diarahkan 

kepada Sunnah, baik karena faktor sengaja atau ketidaktahuan. Ada aktivitas 

yang bernuansa akademik dan kajian ilmiah, di samping ada yang 

menggunakan logika dangkal. Semua ini, tampaknya, disesuaikan dengan 

tingkat pemahaman umat Islam yang menjadi sasaran tembak. 

Namun demikian, ada kenyataan yang menyejukkan hati, yaitu peran 

Ulama dan da’i yang menjadi pengawal Islam di negeri ini. Mereka tidak tinggal 

diam melihat aksi ini dan turun membela Sunnah dari serangan musuh-musuh 

Islam. 

Tak hanya sampai di situ, mereka menempuh bermacam upaya dan bekerja 

sekuat tenaga melindungi umat. Usaha ini tampak pada pembinaan kader 

sebagai pengemban tanggung jawab masa depan. Para Ulama mem-bangun 

lembaga-lembaga keIslaman yang menaruh perhatian pada Sunnah; baik 

berupa kajian ilmiah maupun terapan, dengan metode klasik dan modern. 

Dan, kullun muyassarun lima khuliqa lahu, untuk mencapai sebuah tujuan, 

Allâh selalu menyediakan kemudahan. 

 

Lampiran 1 

Informasi Umum Tentang INIS 

 

Latar Belakang 

Dalam sejarah Indonesia yang panjang dan kaya, Universitas Negeri Islam, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN), merupakan fenomena yang baru muncul. 

Pada saat ini ada empat belas IAIN yang memberikan pendidikan dan 

penelitian mengenai Islam, dalam taraf universitair. Semuanya ada di bawah 

Departemen Agama R.I. Perkembangan daerah didorong dengan berdirinya 

fakultas-fakultas baru, yang sekarang dianggap sebagai cabang IAIN. 

Meskipun IAIN dapat dianggap telah mantap, Departemen Agama ingin sekali 

mengakselerasikan perkembangan lebih lanjut universitas-universitas ini. 

Kerjasama Indonesia-Belanda dalam bidang Studi Islam 
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Untuk tercapainya tujuan tersebut diusahakan adanya kerjasama dengan 

lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam lain bertaraf Internasional. Salah 

satu lembaga ini adalah Universitas Negeri Leiden, Belanda. Di Universitas itu 

telah lama diadakan studi Islam dan di situ juga dalam banyak bidang sejarah 

dan kebudayaan Islam dipelajari di berbagai jurusan. Kerjasama ini, 

Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), dilaksanakan 

oleh Jurusan Bahasa-Bahasa dan Kebudayaan Asia Tenggara dan Pasifik, 

Universitas Leiden dan Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen 

Agama, Jakarta. Kerjasama ini akan berlangsung dari 1989-1994 dan akan 

dibiayai oleh pemerintah Indonesia dan Belanda. Tujuan INIS ialah 

pengembangan dan penataran tenaga ahli Departemen Agama dan 

Universitas Islam Negeri dalam bidang Studi Islam, dan pengembangan sarana 

kepustakaan dan penelitian yang memadai di Universitas-universitas tersebut. 

 

Kegiatan-kegiatan 

Untuk mencapai tujuan ini, kegiatan-kegiatan berikut dilaksanakan: 

1. Memberikan pendidikan pasca-sarjana dalam studi Islam kepada tenaga-

tenaga dari Departemen Agama dan Universitas Negeri Islam, baik di 

Indonesia maupun di Belanda. 

2. Memberikan sarana penelitian kepada sarjana-sarjana Islam Indonesia di 

Leiden, Negeri Belanda. 

3. Memajukan koleksi-koleksi kepustakaan Universitas-universitas Negeri 

Islam dengan cara setiap tahun menyediakan sejumlah buku dan majalah 

periodik dalam bidang Islam untuk keempatbelas IAIN itu. 

4. Mendistribusikan publikasi yang ada hubungannya dengan bidang Islam 

dalam rangkaian terbitan INIS Materials. 

5. Mempublikasikan INIS Newsletter (Surat kabar INIS) untuk meningkatkan 

komunikasi ilmiah agar sarjana-sarjana Islam Indonesia, dan juga di antara 

sarjana Islam Indonesia dan sarjana Islam Barat. 

 

Ketua INIS di Belanda:  

Prof. Dr. W.A.L. Stokhof  

Universitas Negeri Leiden. 

Lampiran 2 
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Kerjasama Budaya Indonesia-Kanada Dalam Bidang Studi Islam 

Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Kanada pada tanggal 11 Mei 

1990 telah menandatangani naskah perjanjian kerjasama budaya di bidang 

Kajian Islam antara kedua negara. Dalam penandatangan itu pemerintah 

Indonesia diwakili oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali, dan Pemerintah 

Kanada diwakili oleh Duta Besar Kanada untuk Indonesia. Kedua belah pihak 

menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) dalam 

mengembangkan pascasarjana di bidang pengkajian. Di pihak Kanada, yang 

akan melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut adalah The Institute of 

Islamic Study, Mc.Gill University, Montreal, Kanada. 

Kesepakatan itu menyebutkan akan mengirimkan 75 orang Indonesia yang 

terdiri dari dosen dan alumni IAIN untuk menyelesaikan program pascasarjana 

di Universitas Mc.Gill, Kanada, 5 orang di antaranya mengikuti program 

‘doktor’, sedang 20 orang lainnya akan mengikuti program Master. Selain 

program studi itu, Pemerintah Kanada menawarkan kepada IAIN bantuan 

untuk mengelola dua perpustakaan besar IAIN Syarif Hidayatullah di Ciputat, 

Jakarta, dan IAIN Sunan Kalidjaga, Yogyakarta. Pemerintah Kanada juga 

menawarkan untuk mengirimkan dosen tamu (orientalis) ke Indonesia secara 

berkala, untuk memberikan kuliah ilmiah secara intensif tentang Islam untuk 

mahasiswa program pascasarjana di berbagai IAIN, khususnya IAIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, dan IAIN Sunan Kalidjaga, Yogyakarta. 

Di sisi lain, Indonesia akan mengirimkan 5 orang peneliti Indonesia, masing-

masing selama 1 tahun, untuk memberikan ceramah dan membimbing thesis-

thesis yang berhubungan dengan Islam di Indonesia di Universitas Mc.Gill, 

Kanada. 

 

Sumber: surat kabar PELITA, Jakarta, tanggal 12 Mei 1990, surat kabar MEDIA 

INDONESIA, Jakarta, tanggal 15 Mei 1990. 
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Lampiran 3 

Kejahatan Snouck Hurgronje (1857-1936 M.) 

Ia lahir di Osterhoot, Belanda pada 8 Pebruari 1857 dan meninggal di 

Leiden pada 26 Juni 1936. Menyelesaikan pendidikan tinggi dalam bidang 

bahasa-bahasa Semith pada tahun 1880 dengan desertasi yang berjudul 

‘Perayaan Makkah’. Ia berasal dari keluarga Pendeta Protestan Tradisonal, 

mirip Orthodox, namun lingkungan belajarnya sampai tingkat tertentu adalah 

liberal. Snouck berpendapat bahwa Al-Qur’an bukanlah wahyu dari Allah , 

melainkan adalah karya Muhammad yang mengandung ajaran agama. 

Seorang peneliti Belanda kontemporer Konings Veld, menjelaskan bahwa 

realitas budaya di negerinya membawa pengaruh besar terhadap kejiwaan dan 

sikap Snouck selanjutnya. Pada saat itu, para ahli perbandingan agama dan 

ahli perbandingan sejarah sangat dipengaruhi oleh teori Evolusi Darwin. Hal ini 

membawa konsekuensi khusus dalam teori peradaban di kalangan 

cendikiawan Barat, bahwa peradaban Eropa dan Kristen adalah puncak 

peradaban dunia. Sementara, Islam yang datang belakangan, menurut 

mereka, adalah upaya untuk memutus perkembangan peradaban ini. Bagi 

kalangan Nasrani, kenyataan ini dianggap hukuman atas dosa-dosa mereka. 

Ringkasnya, agama dan peradaban Eropa adalah lebih tinggi dan lebih baik 

dibanding agama dan peradaban Timur. Teori peradaban ini berpengaruh 

besar terhadap sikap dan pemikiran Snouck selanjutnya. 

Pada tahun 1876, saat menjadi mahasiswa di Leiden, Snouck pernah 

berkata: “Adalah kewajiban kita untuk membantu penduduk negeri jajahan –

maksudnya warga muslim Indonesia- agar terbebas dari Islam.” Sejak itu, sikap 

dan pandangan Snouck terhadap Islam tidak pernah berubah.  

Snouck pernah mengajar di Institut Leiden dan Delf, yaitu lembaga yang 

memberikan pelatihan bagi warga Belanda sebelum ditugaskan di Indonesia. 

Saat itu, Snouck belum pernah datang ke Indonesia, namun ia mulai aktif dalam 

masalah-masalah penjajahan Belanda. Pada saat yang sama perang Aceh 

mulai bergolak. 

Saat tinggal di Jedah, ia berkenalan dengan dua orang Indonesia yaitu 

Raden Abû Bakar Jayadiningrat dan Haji Hasan Musthafa. Dari keduanya 

Snouck belajar bahasa Melayu dan mulai bergaul dengan para haji jemaah Dari 

Indonesia untuk mendapatkan informasi yang ia butuhkan. 
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Pada saat itu pula, ia menyatakan ke-Islam-annya dan mengucapkan 

Syahadat di depan khalayak dengan memakai nama Abdul Ghaffar. Seorang 

Indonesia berkirim surat kepada Snouck yang isinya menyebutkan Karena 

Anda telah menyatakan masuk Islam di hadapan orang banyak, dan Ulama-

Ulama Mekah telah mengakui ke Islaman Anda. Seluruh aktivitas Snouck 

selama di Saudi tercatat dalam dokumen-dokumen di Universitas Leiden, 

Belanda. Snouck menetap di Mekah selama enam bulan dan disambut hangat 

oleh seorang Ulama besar Mekah, yaitu Waliyul Hijâz. Ia lalu kembali ke 

negaranya pada tahun 1885. Selama di Saudi Snouck memperoleh data-data 

penting dan strategis bagi kepentingan pemerintah penjajah. Informasi itu ia 

dapatkan dengan mudah karena tokoh-tokoh Indonesia yang ada di sana 

sudah menganggapnya sebagai saudara seagama. Kesempatan ini digunakan 

oleh Snouck untuk memperkuat hubungan dengan tokoh-tokoh yang berasal 

dari Aceh yang menetap di negeri Hijâz saat itu. 

Snouck kemudian menawarkan diri pada pemerintah penjajah Belanda 

untuk ditugaskan di Aceh. Saat itu perang Aceh dan Belanda mulai 

berkecamuk. Snouck masih terus melakukan surat menyurat dengan Ulama 

asal Aceh di Mekah. 

Snouck tiba di Jakarta pada tahun 1889. Jendral Benaker Hourdec 

menyiapkan asisten-asisten untuk menjadi pembantunya. Seorang di 

antaranya adalah warga keturunan Arab, yaitu Sayyid Utsman Yahya Ibn Aqil 

al Alawi. Ia adalah penasehat pemerintah Belanda dalam urusan Islam dan 

kaum Muslim. 

Selain itu, ia juga dibantu sahabat lamanya ketika di Makkah, Haji Hasan 

Musthafa yang diberi posisi sebagai penasehat untuk wilayah Jawa Barat. 

Snouck sendiri memegang jabatan sebagai penasehat resmi pemerintah 

penjajah Belanda dalam bidang bahasa Timur dan Fiqh Islam. Jabatan ini 

masih dipegangnya hingga setelah kembali ke Belanda pada tahun 1906. 

 

Pembersihan Aceh 

Misi utama Snouck adalah membersihkan Aceh. Setelah melakukan studi 

mendalam tentang semua yang terkait dengan masyarakat ini, Snouck menulis 

laporan panjang yang berjudul kejahatan-kejahatan Aceh. Laporan ini 

kemudian jadi acuan dan dasar kebijakan politik dan militer Belanda dalam 

menghadapai masalah Aceh. 
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Pada bagian pertama, Snouck menjelaskan tentang kultur masyarakat 

Aceh, peran Islam, Ulama, dan peran tokoh pimpinannya. Ia menegaskan pada 

bagian ini, bahwa yang berada di belakang perang dahsyat Aceh dengan 

Belanda adalah para Ulama. Sedangkan tokoh-tokoh formalnya bisa diajak 

damai dan dijadikan sekutu, karena mereka hanya memikirkan bisnisnya. 

Snouck menegaskan bahwa Islam harus dianggap sebagai faktor negatif, 

karena dialah yang menimbulkan semangat fanatisme agama di kalangan 

muslimin. Pada saat yang sama, Islam membangkitkan rasa kebencian dan 

permusuhan rakyat Aceh terhadap Belanda. Jika dimungkinkan pembersihan 

Ulama dari tengah masyarakat, maka Islam takkan lagi punya kekuatan di 

Aceh. Setelah itu, para tokoh-tokoh adat bisa menguasai dengan mudah. 

Bagian kedua laporan ini adalah usulan strategis soal militer. Snouck 

mengusulkan dilakukannya operasi militer di desa-desa di Aceh untuk 

melumpuhkan perlawanan rakyat yang menjadi sumber kekuatan Ulama. Bila 

ini berhasil, terbuka peluang untuk membangun kerjasama dengan pemimpin 

lokal. 

Perlu disebut di sini, bahwa Snouck didukung oleh jaringan intelijen/ mata-

mata dari kalangan pribumi. Cara yang ditempuh sama dengan yang 

dilakukannya di Saudi dulu, yaitu membangun hubungan dan melakukan 

kontak dengan warga setempat untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Orang-orang yang membantunya berasumsi bahwa Snouck 

adalah seorang saudara semuslim. Dalam suatu korespondensinya dengan 

Ulama Jawa, Snouck menerima surat yang bertuliskan Wahai Fadhilah Syekh 

Al-lamah Maulana Abdul Ghaffar, sang mufti negeri Jawa. 

Lebih aneh lagi, Snouck menikah dengan putri seorang kepala daerah 

Ciamis, Jawa Barat pada tahun 1890 dari pernikahan ini ia peroleh empat anak: 

Salamah, ‘Umar, Aminah dan Ibrahim. 

Akhir abad 19 ia menikah lagi dengan Siti Saidah, putri khalifah Apo, 

seorang Ulama besar di Bandung. Anak dari pernikahan ini bernama Raden 

Yusuf. 

Snouck juga melakukan surat menyurat dengan gurunya Theodor 

Noeldekhe, seorang orientalis Jerman terkenal. Dalam suratnya, Snouck 

menegaskan bahwa keIslaman dan semua tindakannya adalah permainan 

untuk menipu orang Indonesia demi mendapatkan informasi. 
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Ia menulis “saya masuk Islam hanya pura-pura. Inilah satu-satunya jalan 

agar saya bisa diterima masyarakat Indonesia yang fanatik.” 

Temuan lain Komings Veld dalam surat Snouck mengungkap bahwa ia 

meragukan adanya Tuhan. Ini terungkap dari surat yang ia tulis pada pendeta 

Protestan terkenal Herman Parfink yang berisi, “Anda termasuk orang yang 

percaya pada Tuhan. Saya sendiri ragu pada segala sesuatu. 

 

Komentar Dr. Van Konings Veld318 

Dr. Veld berkomentar tentang aktivitas Snouck: “Ia berlindung di balik nama 

penelitian Ilmiah dalam melakukan aktifitas spionase, demi kepentingan 

penjajah.” Veld yang merupakan peneliti Belanda yang secara khusus 

mengkaji biografi Snouck menegaskan, bahwa dalam studinya terhadap 

masyarakat Aceh, Snouck menulis laporan ganda. Ia menuliskan dua buku 

tentang Aceh dengan satu judul, namun dengan isi yang bertolak belakang. 

Dari laporan ini, Snouck hidup di tengah masyarakat Aceh selama tiga puluh 

tiga bulan dan ia pura-pura masuk Islam. 

Dalam rentang waktu itu, ia menyaksikan budaya dan watak masyarakat 

Aceh sekaligus memantau peristiwa yang terjadi. Semua aktivitasnya tak lebih 

dari pekerjaan spionase dengan mengamati dan mencatat. 

Sebagai hasilnya ia menulis dua buku. Pertama berjudul “Aceh”, memuat 

laporan ilmiah tentang karakteristik masyarakat Aceh dan buku ini diterbitkan. 

Tapi pada saat yang sama, ia juga menulis laporan untuk pemerintah Belanda 

berjudul Kejahatan Aceh. Buku ini memuat alasan-alasan memerangi rakyat 

Aceh. 

Dua buku ini bertolak belakang dari sisi materi dan prinsipnya. 

Buku ini menggambarkan sikap Snouck yang sebenarnya. Di dalamnya 

Snouck mencela dan merendahkan masyarakat dan agama rakyat Aceh. 

Laporan ini bisa disebut hanya berisi cacian dan celaan sebagai provokasi 

penjajah untuk memerangi rakyat Aceh. 

                                                 
318  Ia adalah seorang peneliti Belanda, menyelesaikan studinya dari Universitas Freig, 

Belanda. Kemudian bertugas pada jurusan Dokumentasi Arab dan Islam di Universitas 

Leiden. Di sinilah dia temukan sejumlah dokumen yang berhubungan dengan biografi 

dan kegiatan Snouck Hurgronje. 
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Komentar pemikir Indonesia A. Hasymi 

Komentar tentang aktivitas spionase Snouck Hurgronje di masa penjajahan 

juga muncul dari cendekiawan putera Aceh, yaitu Prof. A. Hasymi. Ia menulis: 

“Belanda mulai memerangi Aceh dalam upaya menguasai daerah jajahannya 

sejak 1873. Perang berlangsung selama dua puluh tahun, namun tentara 

Belanda tak berhasil menaklukkan rakyat Aceh. Belanda menghadapi 

perlawanan rakyat yang sengit dalam tiap pertempuran. Dan rahasia 

perlawanan ini adalah padunya Ulama dan pemimpin setempat. Dan Snouck 

sangat paham hal ini dan melihat Islam sebagai penggerak paling kuat dalam 

jiwa kaum muslim’. 

Snouck ingin menyerang dan meruntuhkan perlawanan ini dari akarnya. Ia 

belajar Islam, datang ke Mekah dan pura-pura masuk Islam. Bahkan, untuk 

tujuan busuk ini, Snouck memakai nama Abdul Ghaffar. 

Dengan cara ini, Snouck bisa mengenal Ulama-Ulama Aceh yang berada di 

Makkah seperti Syekh Al-Habib Abdul Rahman az-Zhahir. Ia membangun 

hubungan erat dengan orang-orang Indonesia di sana, khususnya asal Aceh. 

Sehingga, tak seorangpun dari mereka yang membayangkan ia adalah 

seorang musuh Islam yang sangat berbahaya. Snouck bahkan pernah berjanji 

akan membantu rakyat Aceh dalam perang melawan penjajah Belanda. 

Kedatangannya ke Aceh pada tahun 1893 disambut hangat oleh kaum 

Muslimin, ia dianggap sebagai bagian dari mereka, karena di manapun kaum 

Muslimin bersaudara. Hal ini makin diperkuat dengan kemampuan Snouck 

yang bisa bicara bahasa Arab dengan fasih. Mereka membantu segala 

keperluan Snouck dan memuliakannya sebagai tamu muslim yang hidup di 

tengah keluarganya sendiri. 

Bahkan, penduduk daerah “Ulee Lheue” membantunya dalam mempelajari 

bahasa lokal agar ia mudah berhubungan dengan warga setempat. Dari sinilah 

Snouck mulai bekerja diam-diam dengan melakukan kajian dan menulis 

laporan demi kepentingan penjajah Belanda. 

Setelah kajian mendalam terhadap masyarakat Aceh, Snouck menemukan 

bahwa rahasia kekuatan adalah persatuan Ulama dan tokoh pemimpin 

masyarakat. Inilah yang dihancurkan oleh Snouck dengan memecah barisan 

umat dan menumbuhkan pertentangan antara dua pihak yang berpengaruh ini. 

Ia menjalankan politik Devide at Impera, pecah dan kuasai. Inilah yang 

membuat Belanda sanggup menundukkan rakyat Aceh. 
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Karya Ilmiah 

Karya ilmiah Snouck terbagi atas dua bagian. Pertama, buku besar dan 

kedua, makalah-makalah singkat. 

A. Buku 

1. Buku tentang Mekah yang terdiri dari dua jilid. Jilid pertama (228 

halaman) terbit di Den Hag pada tahun 1889. Terdapat sub judul 

“Madînah dan kemuliaannya”, sedangkan jilid kedua terbit di Den Haag 

pada 1889 dan terdapat sub judul Kehidupan Modern. 

2. “Penduduk Aceh”, terdiri dari dua jilid, terbit di Jakarta dan Leiden. 

Pertama pada tahun 1893 dan kedua tahun 1894. 

3. “Negeri Jabo dan Penduduknya”, terbit di Jakarta pada 1903. 

4. “Beberapa ceramah tentang Islam” yang disampaikan di Amerika pada 

tahun 1914-1915. Dalam ceramah-ceramah ini Snouck berbicara 

tentang Islam secara panjang lebar. 

 

B. Makalah 

Makalah ini dikumpulkan dan diterbitkan oleh muridnya Winsinnck 

denganjudul “Kumpulan tulisan Christian Snouck Hurgronje”. Terbit di Bonn 

dan Leiden 1923 dan 1927. Terbit dalam enam jilid dengan judul seperti di 

bawah ini: 

Jilid I : Tulisan tentang Islam dan sejarahnya. 

Jilid II : Tulisan tentang Syariat Islam 

Jilid III : Tulisan tentang Jazirah Arab dan Turki 

Jilid IV : Tulisan tentang Islam di Hindia Belanda (Indonesia), terdiri dari 

dua jilid. 

Jilid V : Tulisan tentang Bahasa dan Sastra. 

Jilid VI : Kritik Buku, Indeks dan Kepustakaan. 

 
 

Sumber: 
 

• Drs. Ridwan Saidi, “Fakta dan Data Yahudi di Indonesia”. 

LSIP, cet. pertama, tahun 93, jilid 2, hal. 59-90. 
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• Mausu`at al-Mustasyriqîn, ditulis oleh Dr. Abd al-Rahmân 

Badawi, hal. 354-355. 
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