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ABSTRAK
Nama Penyusun : Syahrir Nuhun
NIM : 80100307029
Judul Disertasi : Rekonstruksi Teori Metodologi Penelitian Ikhtil±f

al-Riw±yah (Upaya Meneguhkan Posisi Ikhtil±f
al-Riw±yah dalam Penelitian Hadis)

Disertasi ini adalah sebuah studi tentang keragaman periwayatan hadis
(ikhtil±f al-riw±yah). Pokok permasalahannya adalah bagaimana
merekonstruksi suatu teori penyelesaian ikhtil±f al-riw±yah dalam metodologi
penelitian hadis. Penelitian ini bertujuan untuk meneguhkan posisi ikhtil±f al-
riw±yah sebagai sub sistem dari penelitian matan hadis.

Penelitian ini bersifat eksploratif dengan pendekatan ilmu hadis dan
ilmu kebahasaan. Sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan
dengan menggunakan metode takhr³j al-¥ad³£. Untuk pengolahan dan
analisis data digunakan metode analisis isi melalui proses identifikasi;
klasifikasi dan kategorisasi; serta interpretasi. Selain itu, data dianalisis
melalui metode komparasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi ikhtil±f al-riw±yah
dalam kitab himpunan hadis bersifat menyeluruh; mencakup hadis-hadis
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yang termasuk dalam kategori mutawatir laf§³,  hadis gar³b dan ‘az³s, hadis
yang bersifat ta’abbud³ seperti lafaz do’a dan zikir serta hadis yang
kandungannya berupa jaw±mi’ al-kalim. Faktor penyebab munculnya ikhtil±f
al-riw±yah adalah perbedaan kasus atau peristiwa; periwayatan hadis secara
makna; meringkas redaksi hadis; ketidaktelitian periwayat dan pemalsuan
hadis. Adapun bentuk-bentuk ikhtil±f al-riw±yah yaitu keragaman dari segi
keutuhan redaksi; keragaman dari segi susunan redaksi; keragaman yang
bersifat kontradiktif; keragaman dari segi bentuk matan dan keragaman dari
segi unsur-unsur kebahasaan; fonologi, morfologi dan sintaksis. Keberadaan
ikhtil±f al-riw±yah berimplikasi terhadap kualitas hadis yaitu menyebabkan
tertolaknya beberapa hadis; seperti hadis mudr±j, hadis sy±z, hadis maqlb,
hadis mu«¯ar³b dan sebagian hadis yang di dalam matannya terdapat
ziy±dah. Adapun pengaruhnya terhadap pemahaman hadis adalah
terjadinya perbedaan para ulama dalam penetapan status hukum, penetapan
tata cara pelaksanaan ibadah dan menguatkan satu di antara berbagai
pilihan ibadah. Untuk menyelesaikan ikhtil±f al-riw±yah, maka penulis
merekonstruksi teori penyelesaian yang terdiri dari; 1) Mengklasifikasi hadis
berdasarkan periwayat tertinggi (al-r±wi al-a‘l±); 2) Mengklasifikasi hadis dari
setiap al-r±wi al-a‘l± berdasarkan periwayat yang menyandarkan hadis
kepadanya dan common link-nya; 3) Membandingkan seluruh riwayat dari
setiap al-r±wi al-a‘l± untuk menentukan riwayat yang paling akurat bagi
setiap al-r±wi al-a‘l±; 4) Membandingkan riwayat yang akurat dari tiap-tiap
al-r±wi al-a‘l± untuk menentukan riwayat yang paling akurat yang bisa
disandarkan kepada Nabi saw. Adapun metode pelaksanaannya terdiri dari
langkah-langkah berikut: 1) Menentukan hadis yang akan diteliti; 2)
Mengumpulkan sebanyak mungkin varian dari matan hadis yang dilengkapi
dengan isnad melalui takhr³j al-¥ad³£ 3) Menyusun dan merekonstruksi
seluruh jalur isnad dalam satu bundel isnad; 4) Meneliti kualitas sanad
dengan melihat persambungan dan kualitas periwayat 5) Mengidentifikasi
sanad dan matan hadis untuk menentukan hadis yang termasuk dalam
kategori ikhtil±f al-riw±yah; 6) Menganalisis matan-matan hadis yang
termasuk dalam kelompok periwayatan yang sama; dan 7) Menyimpulkan
hasil penelitian.
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Sebagai implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat meneguhkan
posisi ikhtil±f al-riw±yah sebagai sub sistem dari penelitian matan hadis,
bahkan lebih jauh diharapkan pembahasan mengenai ikhtil±f al-riw±yah
menjadi satu kajian yang bersifat independen dalam disiplin ilmu hadis dan
teori penyelesaian di atas dapat dijadikan sebagai acuan untuk
menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengannya.

ABSTRACT
Name of Writer : Syahrir Nuhun
NIM : 80100307029
The Title of Research : The Reconstruction of the Theory of Research

Methodology of Ikhtil±f al-Riw±yah (In an Effort to
Confirm Its Position in Hadith Research)

This research was a study about ikhtil±f al-riw±yah. The main problem
was how to reconstruct the theory of solving hadith texts variety in hadith
research methodology. This research aimed at defining the position of ikhtil±f
al-riw±yah as a sub system of hadith text methodology.

This research used explorative study by using hadith approach and

linguistics. The sources of the data were gained by using library research by

takhrij hadith method. The analysis of data used content analysis method

through identification process, classification, categorization and interpretation.

The data were also analyzed by using comparative method.

The result of research showed that the existence of hadith texts variety

on hadith literature was comprehensive, so it covered mutawatir hadith, gar³b



xiv

and ‘az³z and hadith in the patent form like zikir and pray, and hadith whose

content is simple but meaningful. The varieties of hadith were caused by case

or event differentiation, hadith transmitting the sense rather than the exact

wording, summarize hadith text, careless of hadith transmitter and

falsification of hadith. The forms of hadith content varieties are varieties of all

the text of hadith, varieties of structure of hadith contents, contradictive

varieties, varieties in the form of contents and varieties of linguistic aspects;

phonology, morphology, and syntax. The existence of hadith text varieties

brings implication to quality of hadith that is to cause some hadiths to be

rejected, such as infiltrated hadith, queer hadith, and complicated hadith, and

hadith in which its contents have addition. The implication toward the

interpretation of hadith is the differentiation among Islamic experts on

declaration of law status, declaration of the rule of application of worship,

and the prioritization of one alternative among others. In order to solve

problems in ikhtil±f al-riw±yah, the writer reconstructed application theories

as follow: 1) Classifying hadith based on the highest transmitter; 2) Classifying

hadith based on the transmitters who leaned on them and their common link;

3) Comparing all texts of hadith in order to determine the most accurate texts

of hadith for every highest transmitter; 4) Comparing among the most

accurate texts of hadith from every highest transmitter in order to determine

which text can be leaned on the prophet saw. Upon the steps of applying the

methods, the writer reconstructed the procedures as follow: 1) Deciding

hadith which will be analyzed; 2) Collecting as many variants of hadith

followed by isnad with takhrij al-hadis 3) Arranging and reconstructing all

paths of isnad in one isnad bundle; 4) Examining sanad quality by seeing
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connection and quality of the transformers; 5) Identifying sanad and matan of

hadith to determine hadith which belongs to ikhtil±f al-riw±yah categories; 6)

Analyzing hadith matans which belong to the same group of transferring; and

7) Summarizing the result of the research.

As implications of the research, it is expected that the study can define

the position of ikhtil±f al-riw±yah as a sub system of hadith text methodology.

Furthermore, it is expected that further discussion about ikhtil±f al-riw±yah
becomes independent study in hadith disciplinary. Beside that, the solving

theory above becomes standard in overcoming some related problems.
تجريد البحث

شهرير نوهون: اإلسم
٨٠١٠٠٣٠٧٠٢٩٣٤٥٦٧٨٩٠: رقم التسجيل

تقرير موقفهنهج البحث ىف اختالف الرواية (حماولة لالبناء النظرى مل: موضوع الرسالة
)ىف نقد احلديث

يعاجلهااملشكلة األساسية الىت و .احلديثىف رواية الاختالف هذه الرسالة تبحث عن 
هذه .ىف منهج نقد احلديثإعادة البناء النظرى حلل مشكلة اختالف الروايةالباحث فيها هى 

دف إىل تقرير موقف اختالف الرواية كجزء من أجزاء نقد منت احلديث.الرسالة
علوم احلديث هى أسلوب متعددة, و بأساليبكشفية يسري هذا البحث بطريقة دراسة  

يقوم بطريق من طرق ختريج احلديث. و مكتبية من دراسةالبحث مصادرو . لغويةالعلوم وال
يقوم و .املوادشرحهى التعريف، التفسيم واألنواع، مث و مبراحل عديدة املوادحتليلىف الباحث
املواد بطريقة املقارنة.حتليلىف أيضاالباحث
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منها يقع ىف كثري من أنواع احلديثاختالف الروايةأن ث هى نتيجة هذا البحأما 
التعبدى كألفاظ الدعاء والذكر احلديث املتواتر اللفظى, احلديث الغريب والعزيز, احلديث 

ا هى تعدد القصة, رواية احلديث باملعىن, اختصار احلديث, عدم ضبط  وجوامع الكلم. وأسبا
ف الرواية هى اختالف من حيث متام املنت وقصره، أما أقسام اختالالرواة ووضع احلديث.
املنت، اختالف من حيث العناصر اللغوية من حرف وكلمة.ترتيب ألفاظاختالف من حيث 

قوة احلديث وىف فهمه. أما أثره ىف قوة احلديث هو رد بعض ىف كبريوإلختالف الرواية أثر
األحاديث الىت وبعضرباملضطاألحاديث منها احلديث الشاذ، احلديث املقلوب واحلديث

. وأما أثره ىف فهم احلديث هو اختالف العلماء ىف وضع احلكم على فعل من فيها زيادة معينة
وحلل مشكلة حتديد كيفيات العبادة واإلختالف ىف الرتجيح بني اآلراء.ختالف ىفاإلاألفعال، 

احلديث باعتبار الراوى ) تفسيم١:يتكون منالذى الباحث البناء النظرىاختالف الرواية أعاد
باعتبار الراوى الذى أسند احلديث إليه ومدار الراوى األعلىمن كل ) تفسيم احلديث ٢األعلى

كل الراوى ى األعلى لتعيني أضبط الرواياتو مقارنة بني مجيع الروايات من كل الرا)٣احلديث  
عيني أضبط الروايات الىت أسندت مقارنة أضبط الروايات من كل الراوى األعلى لت)٤األعلى 

باعتبار موضوع حتديد احلديث) ١. أما طرق تطبيقه هى: إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ترتيب أسانيد احلديث املختلفة)٣مجع األحاديث متنا وسندا بطريق ختريج احلديث )٢معني

) ٦٧متون احلديثنقد )٥نقد السند من حيث اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم )٤
) نتيجة البحث.٧حتليل متون احلديث

تقرير موقف اختالف الرواية كجزء من هذا البحث هىواآلثار املرتتبة املرجوة من 
أن يكون البحث عن اختالف الرواية دراسة مستقلة ىف علم احلديثأجزاء نقد منت احلديث و 

ا. أن يكون البناء النظرى حلل مشكلة اختالف الروايةو  مقياسا حلل املشاكل املتعلقة 
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ab Sa‘³d al-Khudr³ (w. 74 H), salah seorang sahabat Nabi saw.

bercerita bahwa suatu ketika ada dua orang sahabat Nabi saw. yang

melakukan satu perjalanan. Ketika waktu shalat tiba, mereka bermaksud

untuk melaksanakan shalat, namun karena tidak menemukan air, keduanya

bersepakat untuk bertayammum lalu melaksanakan shalat. Ketika

melanjutkan perjalanan, keduanya menemukan air, sedangkan waktu shalat

tersebut belum habis. Dalam keadaan seperti itu, keduanya kemudian

mengambil sikap yang berbeda. Salah seorang di antaranya mengulangi

shalat, sedangkan yang lainnya tidak mengulanginya.

Ketika peristiwa tersebut diceritakan kepada Nabi saw., beliau berkata

kepada sahabat yang tidak mengulangi shalatnya bahwa apa yang telah

dilakukannya sudah sesuai dengan sunnah dan shalat yang dikerjakannya

sudah memadai. Adapun terhadap sahabat yang mengulangi shalatnya, Nabi

saw. menjanjikan kepadanya pahala dua kali lipat.1

Kisah di atas menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam

komunitas umat Islam sesungguhnya telah terjadi sejak Nabi saw. berada di

tengah-tengah para sahabat.2

1 Ab D±wud Sulaim±n ibn al-Asy‘as al-Sujast±n³ al-Uzd³, Sunan Ab³ D±wud, juz I
(Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 93.

2 Perbedaan pendapat di kalangan sahabat di antaranya disebabkan oleh cara mereka
memahami nash. Sebagian sahabat berpegang kepada §±hir al-laf§ atau ‘ib±rat al-na¡, sebagian
lainnya berupaya untuk melakukan istimb±¯ dari nash dengan makna yang masih dapat ditampung
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Perbedaan pendapat, baik dalam persoalan teologis maupun dalam

persoalan fikih, di kemudian hari mengkristal menjadi beberapa aliran dan

mazhab.3 Dalam hal ini, perbedaan ulama dalam persoalan fikih relatif lebih

beragam dibandingkan dengan perbedaan ulama dalam persoalan teologi.

Hal ini dikarenakan dalil-dalil yang digunakan dalam persoalan fikih tidak

terbatas pada dalil yang qa¯’³, tetapi justru sebagian besar adalah dalil yang

bersifat §ann³. Keragaman pendapat para mujtahid dan pakar fikih mengenai

satu masalah yang tidak mempunyai dalil yang qa¯’³ dalam agama

diistilahkan dengan ikhtil±f. 4

Perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar sepanjang

berkaitan dengan masalah yang bersifat §ann³. Permasalahan yang sering

terjadi justru pada cara menyikapi keragaman pendapat. Hal ini dikarenakan

adanya sekelompok orang yang menyikapinya secara tidak bijaksana dengan

kecenderungan untuk menganggap hanya pendapatnya sendiri yang benar,

sedangkan pendapat yang berbeda dengannya dinilai salah.5

oleh nash tersebut. Penjelasan lebih jauh tentang hal ini, baca °±ha J±bir al-‘Alw±n³, Adab al-Ikhtil±f
fi al-Isl±m (cet. V; Virginia, al-Ma‘had al-‘²lam³ li al-Fikr al-Isl±m³, 1992 M/ 1413 H), h. 33-36.

3 Beberapa aliran dalam persoalan teologis yang pernah berkembang dalam sejarah Islam
seperti Khawarij, Murji’ah, Qadariyah, Jabariyah serta Ahli Sunnah dan Jama’ah, yang terdiri dari
kaum Asy’ariah dan kaum Maturidi. Mengenai hal ini baca lebih jauh Harun Nasution, Teologi
Islam; Aliran-aliran, Sejarah Analisa Perbandingan (cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).
Sedangkan dalam persoalan fikih lahir mazhab-mazhab seperti Ja’fariyah, Hanafiyah, Malikiyah,
Syafi’iyah dan Hanabilah. Mengenai hal ini baca misalnya Wahbah Zuhail³, Fiqh al-Isl±m wa
‘Adillatuh, juz I (cet. III; Beirut: D±r al-Fikr, 1989).

4 Al-Majlis al-A’l± li al-Syu’n al-Isl±miyyah, Maws’ah al-Fiqh al-Isl±m³, juz IV (Al-Majlis al-
A’l± li al-Syu’n al-Isl±miyyyah: Kairo, 1990), h. 90.

5 Melihat hal tersebut, beberapa ulama secara intens melakukan kajian tentang etika
berbeda pendapat. Salah satu karya yang cukup menonjol adalah Adab al-Ikhtil±f fi al-Isl±m. Lihat
°±ha J±bir al-‘Alw±n³, op. cit., h. 47-48.
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Ketidakbijaksanaan sikap seperti ini salah satu penyebabnya adalah

karena tidak memahami sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya

perbedaan. Menyadari pentingnya pengetahuan tentang sebab-sebab

timbulnya perbedaan pendapat, khususnya dalam masalah agama, beberapa

pakar kemudian melakukan pengkajian, baik kajian secara umum maupun

yang sifatnya terbatas. Di antara ulama yang mengkaji tentang sebab-sebab

perbedaan pendapat ulama adalah Ab Ish±q al-Sy±tib³ (w. 790 H).

Menurut al-Sy±tib³, terdapat delapan (8) sebab yang menimbulkan

perbedaan pendapat di kalangan para pakar fikih, yaitu: 1) Adanya lafal nash

yang ambigu (musytarak) sehingga memerlukan penakwilan, 2) Adanya lafal

nash yang bermakna denotasi (hakikat) dan konotasi (maj±z³), 3) Adanya

dalil yang diperselisihkan kesahihannya, 4) Adanya dalil yang bersifat umum

dan bersifat khusus, 5) Adanya dalil yang riwayatnya diterima oleh sebagian

golongan, sedangkan sebagian yang lain menolaknya, 6) Perbedaan metode

dalam ijtihad dan qiyas, 7) Adanya perbedaan tentang eksistensi nash yang

manskh, 8) Adanya pertentangan di antara beberapa dalil (ta’±ru«).6

Minhajuddin mengklasifikasikan sebab-sebab perbedaan tersebut

menjadi empat kelompok, yaitu: 1) perbedaan pakar fikih tentang

pemahaman terhadap lafal nash, 2) perbedaan ulama dalam menerima

riwayat dari Rasulullah saw., 3) perbedaan ulama dan pakar fikih mengenai

ta’±ru« dan tarj³¥, 4) perbedaan ulama dan pakar fikih tentang kaidah-

kaidah usul dan sebagian sumber istinb±¯.7

6 Lihat Ab Ish±q al-Sy±¯ib³, Al-Muw±faq±t fi ‘U¡l al-Syar³‘ah (Beirut: D±r al-Ma‘rifah, t.th.),
h. 211-214.

7 Minhajuddin, Posisi Fikih Muqaran dalam Menyelesaikan Persoalan Khilafiyah (Ujung
Pandang: Berkah Utami, 1997), h. 27-66.
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Selain al-Sy±tib³, Muhammad ‘Aww±mah juga termasuk di antara

pakar yang melakukan pengkajian tentang sebab-sebab perbedaan pendapat

para ulama. Namun berbeda dengan al-Sy±tib³ yang melakukan kajian

secara umum, ‘Aww±mah hanya mengkaji sebab-sebab perbedaan pendapat

tersebut secara khusus yang berkaitan dengan hadis saja.

Menurut ‘Aww±mah, perbedaan pendapat para ulama disebabkan

oleh empat faktor, yaitu:

1. Perbedaan dalam menentukan persyaratan yang mesti terpenuhi sehingga

satu hadis dapat diamalkan.

Ada empat hal yang berkaitan dengan faktor pertama di atas yang

menjadikan para pakar berbeda pendapat dalam satu persoalan agama.

Keempat hal tersebut adalah perbedaan dalam menetapkan syarat-syarat

kesahihan hadis, perbedaan dalam menentukan syarat kemestian sahihnya

hadis untuk dapat diamalkan, perbedaan dalam menetapkan lafal hadis dan

perbedaan dalam menetapkan kedudukan hadis dari segi bahasa Arab. Dua

persoalan pertama berkaitan dengan sanad dan dua persoalan yang terakhir

berkaitan dengan matan.8

2. Perbedaan dalam memahami hadis.

Perbedaan para pakar dalam memahami hadis disebabkan oleh dua

hal, yaitu: perbedaan kemampuan dan daya intelegensi para pakar itu sendiri

serta lafal dalam teks hadis yang bersifat multi interpretasi.9

3. Perbedaan dalam menyelesaikan hadis-hadis yang nampak bertentangan.

8 Mu¥ammad ‘Aww±mah, A£ar al-¦ad³s al-Syar³f f³ Ikhtil±f al-‘Aimmat al-Fuqaha‘ (cet. II;
Kairo: D±r al-Sal±m, 1407 H/ 1998 M), h. 21.

9 Ibid., h. 85.
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Sekalipun terdapat prosedur baku yang ditempuh untuk

menyelesaikan hadis-hadis yang nampak bertentangan, yaitu kompromi (al-
jam‘u), asumsi adanya penghapusan hukum (naskh) dan menguatkan satu

hadis atas hadis yang lain (tarj³¥), namun dalam penerapannya para ulama

berbeda mengenai prosedur mana yang mesti didahulukan, terutama antara

naskh dengan tarj³h. Selain itu, hasil yang diperoleh dalam melakukan tarj³h
tidak selamanya sama.10

4. Perbedaan pengetahuan para ulama tentang hadis.

Tidak ada seorang ulama pun yang mengetahui dan menghapal

semua hadis Nabi saw. Oleh karena itu, pengetahuan para ulama tentang

hadis Nabi saw. tentu berbeda-beda. Hal ini merupakan salah satu faktor

terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka.11

Menurut penulis, perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang

berkaitan dengan hadis disebabkan perbedaan pandangan mereka terhadap

tiga aspek dalam permasalahan hadis yaitu otoritas hadis (¥ujjiyyat al-¥ad³£),
otentisitas hadis (a¡±lat al-¥ad³£) dan interpretasi hadis (fiqh al-¥ad³£).

Ditinjau dari segi otoritasnya, hadis mempunyai perbedaan dengan al-

Qur’an. Apabila al-Qur’an disepakati oleh kaum muslimin sebagai sumber

ajaran dan hukum Islam, maka tidak demikian halnya dengan hadis. Dalam

perjalanan sejarah terdapat sekelompok kaum muslimin yang

mempermasalahkan otoritas hadis, meskipun terdapat perbedaan pendapat

10 Ibid., h. 101-102.
11 Ibid., h. 113.
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di kalangan para ulama mengenai sejarah awal kemunculan pandangan

tersebut.

Kecenderungan umum yang berkembang di kalangan ulama hadis

adalah pandangan bahwa pembahasan ini baru muncul dan marak

dibicarakan pada masa Abbasiyyah (750-1258 M), sementara pada masa-

masa sebelumnya yaitu masa Rasulullah saw., masa al-Khulaf±’ al-Rasyid³n
(632-661 M) dan masa Bani Umayyah (661-750 M), kaum muslimin sepakat

atas otoritas hadis. Pada zaman Nabi saw. (w. 632 M), umat Islam sepakat

bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam disamping al-

Qur’an. Belum atau tidak ada  bukti sejarah yang menjelaskan bahwa pada

zaman Nabi saw. ada orang dari kalangan umat Islam yang menolak hadis

sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Bahkan pada masa al-Khulaf±’ al-
Rasyid³n dan Bani Umayyah, belum terlihat secara jelas adanya penolakan

terhadap hadis. Barulah pada awal masa Abbasiyyah, muncul secara nyata

sekelompok kecil umat Islam yang menolak sunnah sebagai salah satu

sumber ajaran Islam. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai orang-

orang yang berpaham ink±r al-sunnah atau munkir al-sunnah. 12

Pandangan berbeda dikemukakan oleh M. M. al-A’§am³ yang melihat

bahwa otoritas hadis sudah mulai dipertanyakan sejak masa sahabat,

meskipun sifatnya masih personal dan belum terlembagakan. Pemikiran ini

kemudian lenyap pada akhir abad ketiga dan baru muncul kembali pada

abad ketiga belas hijriyyah.13

12 M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya (Cet. I;
Jakarta: Gema Insani Press, 1415 H/ 11995 M), h. 14.

13 M. M. al-A’§am³, Dir±sah fi al-¦ad³£ al-Nabaw³ wa T±rikh Tadw³nih (t. cet; Beirut: al-
Maktab al-Isl±m³, t.th.), h. 21-42.
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Salah satu bukti yang dikemukakan tentang adanya penolakan

terhadap hadis pada masa sahabat adalah riwayat yang menceritakan satu

peristiwa ketika ‘Imr±n ibn Husain mengajarkan satu hadis tentang syafa’at

Nabi saw. dalam salah satu halqah pengajian, tiba-tiba salah seorang yang

hadir kemudian memberikan komentar dengan mengatakan: “Hai Abu

Nujaid, Engkau menyampaikan kepada kami hadis-hadis yang tidak ada

dasarnya dalam al-Qur’an”.14

Riwayat ini menunjukkan penolakan terhadap hadis yang

kandungannya tidak ditemukan kesesuaiannya dengan al-Qur’an.

Al-Sy±fi’³ (w. 204/ 820) membagi kelompok ink±r al-sunnah menjadi

tiga macam, yaitu mereka yang menolak hadis secara keseluruhan, mereka

yang menolak hadis yang tidak memiliki kesamaan makna dengan al-Qur’an

dan mereka yang menolak hadis yang hanya berstatus ahad dan tidak

mencapai tingkatan mutawatir.15

Selain otoritas hadis secara umum, kedudukan hadis ahad secara

khusus sebagai satu hujjah yang bersifat otoritatif juga diperselisihkan oleh

para ulama. Mayoritas ulama  menetapkan hadis ahad sebagai satu hujjah,

sementara beberapa mazhab yang lain mempunyai pandangan yang

berbeda. Beberapa kelompok seperti Qadariyyah, R±fi«ah dan segolongan

Ahl al-¨±hir berpendapat bahwa hadis ahad secara keseluruhan tidak wajib

untuk diamalkan. Menurut al-Jubb±’³ (w. 295), salah seorang tokoh

Mu’tazilah, hadis tidak wajib diamalkan kecuali hadis yang mempunyai

14 Jal±l al-D³n al-Suy¯³, Mift±h al-Jannah fi al-Ihtij±j bi al-Sunnah (t. cet.; Kairo: Majallah al-
Azhar, 1420 H), h. 16.

15 Lihat Mu¥ammad Mu¥ammad Ab Zahw, al-¦ad³£ wa al-Mu¥addi£n (t. cet.; Beirut: D±r
al-Fikr al-‘Arab³, t.th.), h. 281.
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minimal dua jalur sanad. Sekelompok kaum muslimin lainnya menyatakan

bahwa hadis tidak wajib diamalkan kecuali yang diriwayatkan oleh minimal

empat orang dari empat orang.16

Meskipun mayoritas ulama menetapkan status hadis ahad sebagai satu

hujjah, namun mereka mempunyai pandangan yang beragam tentang

tingkat kekuatannya. Secara umum keragaman pandangan tersebut dapat

dipetakan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu:

a. Hadis ahad menghasilkan ilmu secara mutlak. Pendapat ini merupakan

pendapat yang dominan di kalangan para ulama, bahkan dipandang

sebagai ijma’ pada masa Nabi saw., masa sahabat dan para tabi’in yang

berlanjut sampai kemunculan Mu’tazilah, Jahamiyyah, R±fi«ah dan

Khaw±rij, juga merupakan pendapat dari empat Imam Mazhab;17

b. Hadis ahad hanya menghasilkan §an. Pendapat ini banyak dianut oleh

para ulama ushul seperti Ibn al-Baqill±n³ (w. 1013 M) , Abu al-Ma’±l³, al-

Gazz±l³ (w. 1111 M) dan Ibn ‘Uqail;18

c. Hadis ahad pada dasarnya hanya menghasilkan §an, namun dengan

beberapa qar³nah ia bisa terangkat dan menghasilkan ilmu. Pendapat ini

dikemukakan oleh Ibn Hajar al-Asqal±n³ dan merupakan jalan tengah di

antara kedua pandangan sebelumnya. Beberapa qar³nah yang dimaksud

adalah hadis ahad yang diriwayatkan oleh al-Bukh±r³ dan atau Muslim,

hadis masyhur yang mempunyai beberapa jalur sanad dan terhindar dari

periwayat yang da’if serta dari adanya ‘illat, hadis musalsal yang

16 Ibid., h. 25.
17 Sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Muhd³ ibn ‘Abd al-Q±dir ibn ‘Abd al-H±d³, al-

Madkhal il± al-Sunnah al-Nabawiyyah (t. cet.; Kairo: D±r al-I’ti¡±m, 1419 H/ 1998 M), h. 311-312.
18 Ibid.
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diriwayatkan oleh para imam yang mencapai tingkatan hafiz dan

terpercaya dengan syarat bahwa hadis tersebut bukan hadis gar³b.19

Perbedaan pandangan di kalangan para ulama tentang otoritas hadis

tidak hanya berkaitan dengan persoalan kuantitas sanad hadis, tetapi juga

berkaitan dengan kualitas hadis itu sendiri, secara spesifik yaitu mengenai

kedudukan hadis da’if.

Menurut Ahmad (w. 241) dan Ab D±wud (w. 275), hadis da’if secara

mutlak dapat diamalkan kandungannya, dengan syarat bahwa tidak ada

hadis lain yang ditemukan dalam masalah tersebut. Sementara itu, mayoritas

ulama dari kalangan ahli hadis dan ahli fikih berpendapat bahwa hadis da’if

dianjurkan untuk diamalkan hanya dalam persoalan yang berkaitan dengan

keutamaan-keutamaan amal. Adapun menurut Abu Bakar Ibn al-‘Arab³,

Syihab al-Khaf±j³ dan Jal±l al-Daww±n³, hadis da’if tidak boleh diamalkan

secara mutlak dalam persoalan apapun, baik yang berkaitan dengan akidah,

maupun yang berkaitan dengan keutamaan amal.20

Selain aspek otoritas hadis, aspek lainnya yang menjadi sebab

perbedaan para ulama adalah otentisitas hadis. Keaslian literatur hadis

merupakan elemen yang paling rawan dari teori hadis klasik dan menjadi

fokus utama dalam kebanyakan diskusi tentang masalah hadis, baik di era

pertengahan, maupun di era modern.

Pembahasan ini muncul dan berkembang karena sesuai dengan

pendapat yang dominan di kalangan para ulama hadis terdapat interval

19 A¥mad ibn ‘Al³ Ibn ¦ajar al-Asqal±n³, Nuzhah al-Na§ar f³ Syarh Nukhbat al-Fikr (cet. I;
Kairo: D±r al-¢aqafiyyah, 1418 H/ 1998 M), h. 57.

20 Nr al-D³n ‘Itr, Manhaj al-Naqd f³ ‘Ulm al-¦ad³£ (cet. III; Beirut: D±r al-Fikr al-‘Arab³,
1418 H/ 1997 M), h. 291-293.
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waktu yang cukup jauh antara wafatnya Nabi saw. sebagai sumber primer

hadis dengan kodifikasi hadis secara resmi dan massal.21 Sebagai salah satu

akibatnya adalah munculnya pemalsuan hadis.

Adanya keterlambatan kodifikasi hadis di satu sisi dan munculnya

pemalsuan hadis di sisi lain, menimbulkan sikap skeptis pada sebagian

pengkaji hadis terhadap keautentikan hadis-hadis yang terdapat dalam

berbagai kitab himpunan hadis.

Mahmd Ab Rayyah adalah salah seorang penulis di bidang hadis

yang bersikap seperti itu. Menurutnya, keterlambatan pembukuan hadis

menyebabkan usaha untuk mengetahui hadis-hadis yang autentik menjadi

sangat sukar untuk dilakukan dan usaha yang jauh lebih sukar lagi untuk

dilakukan adalah mengetahui keadaan hati para periwayat hadis. Hal seperti

ini menurutnya menyebabkan bahaya yang sangat besar yaitu meluasnya

periwayatan hadis palsu, percampuran antara hadis sahih dengan hadis

palsu dan adanya kesukaran untuk membedakan di antara keduanya

sepanjang masa.22

21 Periodisasi perkembangan ilmu hadis menurut Nr al-D³n ‘Itr melalui tujuh fase, yaitu: a)
fase pertumbuhan (daur al-nusyu’), mulai dari masa sahabat sampai akhir abad I H; b) fase
penyempurnaan (daur al-tak±mul), mulai dari awal abad II H sampai abad III H; c) fase kodifikasi
ilmu hadis secara terpisah-pisah (daur al-tadw³n li ‘ulm al-¥ad³£ mufarraqah), mulai dari abad III H
sampai pertengahan abad IV H, d) fase penyusunan karangan-karangan yang bersifat komprehensif
dan menonjolnya bidang ilmu hadis (‘a¡r al-ta±lif al-j±mi‘ah wa inbi£±q fan ‘ulm al-¥ad³£), mulai
dari pertengahan abad IV H sampai permulaan abad VII H; e) fase kematangan dan kesempurnaan
dalam kodifikasi hadis (daur al-na«j wa al-iktim±l fan ‘ulm al-¥ad³£ ), mulai dari abad VII H sampai
abad X H; f) fase kemunduran dan kebekuan (daur al-rukd wa al-jumd), mulai dari abad X H
sampai abad XV H; dan f) fase kebangkitan kembali pada masa modern (daur al-yaq§ah wa al-
tanabbuh f³ ‘a¡r al-¥ad³£). Lihat ibid, h. 36-74.

22 Lihat Ma¥md Ab Rayyah, A«w±’ ‘ala al-Sunnat al-Mu¥ammadiyyah (cet. II; Mesir: D±r
al-Ma’±rif, t. th.), h. 271.
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Di bagian lain dari bukunya, Ab Rayyah menuturkan bahwa

sekiranya hadis pada masa Rasul saw. telah ditulis sebagaimana penulisan al-

Qur’an, niscaya hadis-hadis Rasul saw. akan diriwayatkan dalam keadaan

mutawatir, baik dari segi makna maupun lafalnya dan tidak akan ada istilah

hadis sahih, hasan, da’if dan istilah-istilah teknis lainnya yang tidak pernah

dikenal pada masa Rasul saw.23

Berlawanan dengan sikap skeptis seperti yang ditunjukkan oleh Ab

Rayyah, mayoritas ulama hadis sangat gigih mempertahankan keyakinan

bahwa hadis yang terdapat dalam kitab-kitab himpunan hadis terjamin

keautentikannya, meskipun tidak dapat dipungkiri fakta tentang adanya

usaha pemalsuan hadis dan keterlambatan kodifikasi hadis. Keyakinan ini

dikarenakan metode kritik hadis yang diterapkan oleh para ahli hadis klasik,

baik dalam bentuk kritik terhadap periwayat, maupun kritik terhadap sanad

dan matan adalah metode yang dapat diandalkan.24

Aspek lain yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pandangan di

kalangan para ulama adalah interpretasi hadis. Perbedaan pemikiran dalam

memberikan pemahaman terhadap hadis sudah muncul pada masa Nabi

saw. Paling tidak ada dua tipologi pemikiran para sahabat dalam memahami

hadis Nabi saw. Kelompok pertama cenderung memahami hadis Nabi secara

23 Ibid., h. 245.
24 A¥mad Mu¥ammad Sy±kir, al-B±‘i£ al-¦a£³£ Syar¥ Ikhti¡±r ‘Ulm al-¦ad³£ (cet. IV; Beirut:

D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414/ 1994), h. 6; A¥mad ‘Umar H±syim ‘Pengantar” dalam Jal±l al-D³n
al-Suy¯³, Tadr³b al-R±w³ f³ Syar¥ Taqr³b al-Nawaw³, juz I (Beirut: D±r al-Kit±b al-‘Arab³, 1417/
1996), h. 5.
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tekstual, sementara di sisi lain sekelompok sahabat cenderung untuk

memahaminya secara kontekstual. 25

Dalam perkembangan selanjutnya, mu¥addi£³n lebih dominan

menggunakan interpretasi yang bersifat tekstual, sementara di sisi lain para

fuqah±’ lebih cenderung untuk menggunakan interpretasi yang bersifat

kontekstual.26

Ketiga aspek tersebut di atas sangat berkaitan dengan aspek historisitas

hadis. Secara historis, hadis pada awalnya di masa kenabian merupakan satu

tradisi yang hidup (a living tradition) yang lebih banyak ditransfer secara

verbal, sehingga ia banyak bertumpu pada alat perantara yang berupa

bahasa yang terdiri dari huruf, kata, frase dan kalimat. Bahasa juga sangat

tergantung pada sistem simbol yang memerlukan bantuan dan dukungan

asosiasi-asosiasi tertentu, gambaran-gambaran, serta emosi para pendengar

yang bisa berubah dari waktu ke waktu.

25 Di antara contoh perbedaan pendapat para sahabat adalah perbedaan mereka dalam
memahami larangan Nabi saw. untuk tidak melaksanakan shalat Asar kecuali di Bani Qurai§ah.
Sekelompok sahabat memahaminya secara tekstual, sehingga mereka benar-benar tidak shalat
kecuali di tempat tersebut. Adapun kelompok lainnya memahaminya secara kontestual, dalam arti
larangan Nabi saw. tersebut mengandung perintah untuk segera sampai di Bani Qurai§ah, sehingga
mereka tetap melaksanakan shalat asar di perjalanan, ketika waktu asar sudah masuk. Lebih jauh
tentang peristiwa ini, baca misalnya Ab ‘Abdill±h Mu¥ammad ibn Ism±‘³l ibn Ibr±him ibn al-
Mug³rah ibn Bardizbah al-Bukh±r³, ¢a¥³¥ al-Bukh±r³, juz I (Istanbul: D±r al-°iba’ah al-²mirah, 1981),
h. 227.

26 Yang dimaksud dengan mu¥addi£³n dalam hal ini adalah para pengumpul dan periwayat
hadis dan mereka yang berusaha untuk meneliti otentisitas hadis dengan memisahkan antara hadis-
hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang da’if dan palsu. Adapun yang dimaksud dengan Fuqaha’
adalah mereka yang memiliki sifat faqahah yaitu ilmu yang mendalam tentang sesuatu dan lebih
banyak mencurahkan perhatiannya terhadap pemahaman hadis. Lihat penggunaan kedua istilah ini
pada Mu¥ammad al-Gazz±l³, al-Sunnah al-Nabawiyyah: Baina Ahl al-Fiqh wa ahl al-¦ad³£ (t. cet;
Beirut: D±r al-Syurq, 1409/ 1979).
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Oleh karena itu, meskipun Nabi saw. memberikan penekanan agar

ucapan-ucapannya disampaikan sebagaimana yang diterima oleh para

periwayat hadis, namun terjadinya periwayatan hadis secara makna menjadi

sesuatu yang tidak terelakkan. Penekanan Nabi saw. di antaranya tercermin

dari hadis berikut:
ثـََنا ثـََناَغْيَالنَ ْبنُ َحمُْمودُ َحدَّ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ ْبنَ الرَّْمحَنِ َعْبدَ مسَِْعتُ قَالَحْربٍ ْبنِ ِمسَاكِ َعنْ ُشْعَبةُ أَنـَْبأَنَاَداُودَ أَبُوَحدَّ
مسَِعَ َكَمافـَبَـلََّغهُ َشْيًئاِمنَّامسَِعَ اْمَرأً اللَّهُ َنضَّرَ يـَُقولُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبَّ مسَِْعتُ قَالَ أَبِيهِ َعنْ ُحيَدِّثُ َمْسُعودٍ 

27َساِمعٍ ِمنْ أَْوَعىُمبَـلِّغٍ فـَُربَّ 

Artinya:
Ma¥md ibn Gail±n menyampaikan kepada kami, Ab D±wud
menyampaikan kepada kami, Syu‘bah memberitahukan kepada kami
dari Sim±k ibn ¦arb, ia berkata, saya mendengar ‘Abdurra¥m±n ibn
‘Abdull±h ibn Mas‘d menyampaikan hadis dari bapaknya, ia berkata
saya mendengar Nabi saw. bersabda: “Semoga Allah mencerahkan
wajah seseorang yang mendengarkan sesuatu dari kami, lalu ia
menyampaikannya sebagaimana ia mendengarkannya, karena boleh
jadi orang yang menyampaikan lebih paham dibandingkan dengan
orang yang hanya mendengarkan.

Selain memberikan penekanan semacam itu, Nabi saw. juga

memberikan koreksi terhadap kekeliruan sahabat dalam hapalan hadis,

seperti yang ditunjukkan oleh teguran Nabi saw. kepada Barr±’ ibn ‘²zib

yang mengganti salah satu lafal dalam hadis.  Hal tersebut sebagaimana

diriwayatkan dalam hadis berikut:

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ُمَقاِتٍل قَاَل َأْخبَـرَنَا َعْبُد اللَِّه قَاَل َأْخبَـَرنَا ُسْفَياُن َعْن َمْنُصوٍر َعْن َسْعِد ْبِن ُعبَـْيَدَة َعْن اْلبَـرَاِء ْبِن َعاِزٍب َحدَّ
قَِّك اْألَْميَِن ُمثَّ َطِجْع َعَلى شِ قَاَل قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا أَتـَْيَت َمْضَجَعَك فـَتَـَوضَّْأ ُوُضوَءَك لِلصََّالِة ُمثَّ اضْ 
لَْيَك َال َمْلَجَأ َوَال َمْنَجا ِمْنَك ُقْل اللَُّهمَّ َأْسَلْمُت َوْجِهي ِإلَْيَك َوفـَوَّْضُت أَْمرِي ِإلَْيَك َوَأْجلَْأُت َظْهرِي ِإلَْيَك َرْغَبًة َوَرْهَبًة إِ 

َلِتَك فَأَْنَت َعَلى اْلِفْطَرِة َواْجَعْلُهنَّ ِإالَّ ِإلَْيَك اللَُّهمَّ آَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَِّذي أَنـَْزْلتَ  َوبَِنِبيَِّك الَِّذي أَْرَسْلَت فَِإْن ُمتَّ ِمْن لَيـْ

27 Ab ´s± Mu¥ammad ibn ´s± ibn ¤awrah, Sunan al-Turmu©³, juz V (t. cet.; Beirut: D±r al-
Fikr, t. th.), h. 33.
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ِذي أَنـَْزْلَت قـُْلُت آَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَّ آِخَر َما تـََتَكلَُّم ِبِه قَاَل فـََردَّْدتـَُها َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََلمَّا بـََلْغُت اللَُّهمَّ 
28َوَرُسوِلَك قَاَل َال َونَِبيَِّك الَِّذي أَْرَسْلتَ 

Artinya:
Mu¥ammad ibn Muq±til menyampaikan kami, ia berkata ‘Abdull±h
memberitahukan kepada kami, ia berkata Sufy±n memberitahukan
kepada kami dari Man¡r dari Sa‘d ibn ‘Ubaidah dari Barr±’ ibn ‘²zib ia
berkata, Nabi saw. bersabda: “Apabila engkau mendatangi tempat
tidurmu, maka berwudhu’lah sebagaimana wudhu’mu untuk shalat,
kemudian berbaringlah di atas lambung kananmu, kemudian
ucapkanlah: “Ya Allah! Saya memasrahkan wajahku kepada-Mu, saya
menyerahkan urusanku kepada-Mu, saya menyandarkan punggungku
kepada-Mu karena mengharap dan takut kepada-Mu. Tidak ada tempat
bersandar dan tidak ada keselamatan dari-Mu kecuali kepada-Mu. Ya
Allah! Saya beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan
kepada nabi-Mu yang telah Engkau utus”.
Maka jika engkau meninggal pada malam itu, engkau meninggal dalam
keadaan fitrah dan jadikanlah (bacaan) tersebut sebagai ucapan
terakhirmu. Ia (Barr±’) berkata: “Saya lalu mengulanginya kepada Nabi
saw. sampai ketika saya sampai pada bacaan: Ya Allah! Saya beriman
kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, saya lalu berkata dan
kepada rasul-Mu, (Nabi) berkata: dan kepada nabi-Mu yang telah
Engkau utus”.

Hadis di atas menunjukkan penolakan Nabi saw. terhadap Barr±’ ibn

‘²zib yang mengganti kata “nabi” di dalam do’a yang diajarkannya menjadi

kata “rasul”. Terhadap penolakan tersebut para ulama beragam dalam

memberikan komentar.

Menurut Ibn al-Kha¯¯±b³ (w. 388 H), hadis di atas menjadi dasar

(hujjah) bagi para ulama yang melarang periwayatan hadis secara makna.

Adapun ulama lainnya berpandangan bahwa penolakan Nabi saw. tersebut

tidak menunjukkan larangan periwayatan hadis secara makna, karena tidak

ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang larangan

mengganti kata dalam hadis dengan kata lainnya apabila makna kedua kata

tersebut memang berbeda.

28 Al-Bukh±r³, op.cit., h. 67.
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Dalam hal ini, kata “rasul” berbeda maknanya dengan kata “nabi”.

Dengan demikian, penolakan Nabi saw. tersebut dimaksudkan untuk

menunjukkan bahwa ia adalah seorang nabi sebelum menjadi seorang rasul.

Boleh jadi pula, penolakan Nabi saw. dikarenakan ungkapan wa
rasluk al-la©³ arsalta tidak menunjukkan adanya sifat tambahan berbeda jika

dikatakan wa nabiyyik al-la©³ arsalta yang menunjukkan adanya sifat

tambahan, sehingga Nabi saw. ingin menggabungkan dua sifat, yaitu sifat

kenabian dan kerasulan secara eksplisit, meskipun pada dasarnya risalah

secara otomatis juga menunjukkan kenabian.

Dari aspek kebahasaan, ungkapan wa nabiyyik alla©³ arsalta
mengandung keindahan (jaz±lah) dari segi susunan kalimat (¡un’at al-kal±m),

berbeda dengan ungkapan wa rasluk al-la©³ arsalta yang di dalamnya terjadi

pengulangan yang oleh para ahli balaghah dinilai sebagai satu kekurangan

dari segi keindahan berbahasa.29

Al-M±zir³ sendiri berpandangan, sebagaimana yang dikutip oleh al-

Nawaw³, bahwa pelarangan Nabi saw. dikarenakan lafal-lafal tersebut

merupakan do’a dan zikir yang bersifat tawq³fiyyah yang diwahyukan oleh

Allah swt. kepadanya. Oleh karena itu, lafalnya harus dipertahankan secara

tekstual seperti apa adanya, karena ukuran pahala boleh jadi sesuai dengan

lafal yang digunakan dan satu lafal boleh jadi memiliki satu rahasia yang

tidak dimiliki oleh lafal lain, meskipun kedua kata tersebut secara tekstual

29 Lihat A¥mad ibn ‘Al³ ibn Mu¥ammad ibn ¦ajar al-‘Asqal±n³, Fat¥ al-B±r³ Syar¥ ¢a¥³¥ al-
Bukh±r³, juz I (cet. II; Beirut: D±r al-Kit±b al-‘Ilmiyyah, 1987), h. 471.
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adalah kata yang sinonim.30 Pandangan seperti ini jugalah yang kemudian

dikuatkan oleh Ibn ¦ajar.

Adanya penegasan untuk meriwayatkan hadis secara cermat tidak

hanya bersumber dari Nabi saw. saja, namun beberapa sahabat juga dikenal

memiliki sikap ketat dalam meriwayatkan hadis Nabi saw, seperti ‘Abdull±h

ibn ‘Umar yang tidak membolehkan periwatan hadis secara makna,

meskipun dalam bentuk mendahulukan satu kata dibandingkan dengan kata

yang lainnya. Hal ini dapat ditunjukkan melalui riwayat berikut:

ثـََنا أَبُو َخاِلٍد يـَْعِين ُسَلْيَماَن ْبَن َحيَّ  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُمنَْريٍ اْهلَْمَداِينُّ َحدَّ اَن اْألَْمحََر َعْن َأِيب َماِلٍك اْألَْشَجِعيِّ َحدَّ
ْسَالُم َعَلى َمخَْسٍة َعَلى َأْن يـَُوحََّد اللَُّه َعْن َسْعِد ْبِن ُعبَـْيَدَة َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ  ْيِه َوَسلََّم قَاَل ُبِينَ اْإلِ

ِصَياُم َرَمَضاَن َواحلَْجُّ َهَكَذا َوِإقَاِم الصََّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َوِصَياِم َرَمَضاَن َواحلَْجِّ فـََقاَل َرُجٌل احلَْجُّ َوِصَياُم َرَمَضاَن قَاَل َال 
31.ُتُه ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ مسَِعْ 

Artinya:
Mu¥ammad ibn ‘Abdull±h ibn Numair al-¦amd±n³ menyampaikan
kepada kami, Ab Kh±lid yaitu Sulaim±n ibn ¦ayy±n al-A¥m±r dari Ab
M±lik al-‘Asyja‘³y dari Sa‘d ibn ‘Ubaidah dari Ibn ‘Umar dari Nabi saw.
ia berkata: “Islam dibangun di atas lima (dasar), yaitu mengesakan
Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan
haji”. Tiba-tiba ada salah seorang yang mengatakan haji dan puasa
Ramadhan, maka ia (Ibn ‘Umar) berkata: “Bukan, puasa Ramadhan
dan haji, demikianlah yang saya dengar dari Rasulullah saw.

Riwayat di atas dengan jelas menunjukkan penolakan ‘Abdull±h ibn

‘Umar terhadap seseorang yang mendahulukan penyebutan haji daripada

puasa Ramadan, karena menurut yang didengarnya dari Nabi saw. puasa

Ramadan lebih dahulu disebutkan daripada haji.

30 Mu¥ammad ibn Ya¥y± ibn Syarf al-Nawaw³, Syar¥ ¢a¥³¥ Muslim, juz XVII (t. cet; Beirut:
D±r al-Fikr, 1995), h. 29.

31 Ab al-¦usain Muslim ibn al-¦ajj±j Ibn Muslim al-Qusyair³ al-Nais±br³, J±mi’ ¢a¥³¥
Muslim, juz I (t. cet.; Beirut: D±r al-Fikri, t. th.), h. 34.
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Meskipun demikian, riwayat di atas menimbulkan satu permasalahan

tersendiri, karena dalam ¢a¥³¥ al-Bukh±r³, Sunan al-Nas±³ dan bahkan satu

riwayat lainnya dalam ¢a¥³¥ Muslim yang semuanya disandarkan kepada

‘Abdull±h ibn ‘Umar penyebutan haji lebih dahulu daripada penyebutan

puasa. (Hal ini akan dijelaskan secara terperinci pada bab II, sub bahasan

kedua tentang faktor-faktor penyebab terjadinya ikhtil±f al-riw±yah)

Demikianlah penyebaran hadis Nabi saw. yang pada awalnya banyak

bertumpu pada tradisi lisan. Pada perkembangan selanjutnya, dari tradisi

lisan yang dominan periwayatan hadis kemudian berubah menjadi tradisi

tertulis (a literary tradition) pada abad II dan III H dalam kitab-kitab

himpunan hadis. Perubahan ini, selain memberikan pengaruh yang positif

bagi perkembangan hadis juga menyisakan beberapa permasalahan.

Salah satu permasalahan yang sering dijumpai dalam kitab-kitab

himpunan hadis adalah keragaman redaksi yang digunakan dalam

melaporkan pernyataan Nabi saw. pada satu peristiwa yang sama atau paling

tidak diasumsikan sama.

Sebagai contoh yang menggambarkan hal tersebut adalah hadis yang

menceritakan tentang seorang sahabat yang dinikahkan oleh Nabi saw.

dengan seorang perempuan, yang pada awalnya  menghibahkan dirinya

kepada Nabi saw., dengan mahar berupa hapalan al-Qur’an. Di dalam

berbagai berbagai kitab himpunan hadis, terdapat beberapa bentuk redaksi

yang digunakan sebagai laporan tentang pernyataan yang diucapkan oleh

Nabi saw. dalam menikahkan sahabat tersebut. Keragaman redaksi tersebut
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dikumpulkan oleh Ab Rayyah sebanyak delapan versi periwayatan sebagai

berikut:32

أَْنَكْحُتَكَها ِمبَا َمَعَك ِمْن اْلُقْرآنِ .1
َقْد َزوَّْجُتَكَها ِمبَا َمَعَك ِمْن اْلُقْرآنِ .2
َكَها َعَلى َما َمَعَك ِمْن اْلُقْرآنِ َزوَّْجتُ .3
َقْد َملَّْكُتَكَها ِمبَا َمَعَك .4
َقْد َملَّْكُتَكَها ِمبَا َمَعَك ِمْن اْلُقْرآنِ .5
َأْن تـَْقَرِئِ◌َها َوتـَُعلِّْمَهاأَْنَكْحُتَكَها َعَلى.6
أَْمَلْكَناَكَها.7
ِمبَا َمَعكَ ُخْذَها .8

Keragaman redaksional yang terdapat dalam beberapa riwayat, tidak

hanya terjadi pada hadis-hadis yang memang sangat memungkinkan untuk

mempunyai redaksi yang beragam, seperti hadis-hadis yang merupakan

narasi tentang aktifitas Nabi saw. (fi’liyyah), hadis yang mempunyai redaksi

yang panjang, hadis yang mempunyai banyak jalur ataupun hadis yang

kandungannya adalah masalah-masalah keduniawian.

Lebih daripada itu, Keragaman redaksional juga terjadi pada hadis-

hadis yang sebenarnya sangat memungkinkan untuk mempunyai redaksi

yang seragam, seperti hadis-hadis yang termasuk dalam kategori mutaw±tir

laf§³,33 hadis yang mempunyai jalur yang sangat terbatas seperti hadis gar³b34

dan ‘az³s,35 hadis yang bersifat ta’abbud³ seperti lafal do’a dan zikir serta

32 Lihat Ma¥md Ab Rayyah, op. cit ., h. 91.
33 Hadis mutaw±tir laf§³ adalah hadis yang mutawatir dari segi lafaz dan maknanya.

Ma¥md °a¥¥±n, Tais³r Mu¡¯al±h al-¦ad³£ (t.cet; Beirut: D±r al-Fikr, t.th.), h. 21.
34 Hadis gar³b adalah hadis yang mempunyai satu jalur periwayatan. Ibid., h. 23.
35 Hadis ‘az³s adalah hadis yang mempunyai dua jalur periwayatan. Ibid., h. 24.
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hadis yang kandungannya berupa jaw±mi’ al-kalim.36 Hal ini akan diuraikan

lebih terperinci pada bab selanjutnya.

M. Syuhudi Ismail mengemukakan bahwa cukup banyak matan hadis

yang semakna dengan sanad yang sama-sama sahihnya tersusun dengan

lafal yang berbeda. Misalnya saja hadis tentang niat. Hadis tersebut

diriwayatkan oleh al-Bukh±r³, Muslim, Ab D±wud, al-Turmu©³, al-Nas±³, Ibn

M±jah dan Ahmad ibn ¦anbal. Riwayat al-Bukh±r³ tentang hadis tersebut

ada tujuh macam.37

Periwayat pertama dari hadis tersebut adalah ‘Umar ibn al-Kha¯¯±b

dan tidak ada yang meriwayatkan dari ‘Umar kecuali ‘Alqamah. Bahkan

tidak ada yang meriwayatkan dari ‘Alqamah kecuali Mu¥ammad ibn Ibr±him

dan tidak ada yang meriwayatkan dari Mu¥ammad ibn Ibr±him kecuali

Ya¥y± ibn Sa‘³d. Barulah setelah itu terdapat beberapa periwayat yang

meriwayatkannya dari Ya¥y±.38

Dari ketujuh macam matan hadis yang terdapat dalam Sahih al-
Bukh±ri, tidak ada matan yang persis sama susunan lafalnya. Berikut adalah

kutipan dari ketujuh macam hadis tersebut:

1. Hadis yang terdapat di kitab (pembahasan) Bad’u al-Wahy berbunyi:

َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل ُدنـَْيا ُيِصيبُـَها أَ  َا اْألَْعَماُل بِالنـِّيَّاِت َوِإمنَّ ْو ِإَىل اْمَرأٍَة يـَْنِكُحَها َفِهْجَرتُُه ِإمنَّ
39ِإَىل َما َهاَجَر ِإلَْيهِ 

36 Jaw±mi’ al-kalim adalah ungkapan yang singkat namun padat makna. Lihat Syuhudi
Isma’il, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma’ani al-Hadits tentang Ajaran Islam
yang Universal, Temporal dan Lokal (cet. I; Jakarta: Bulan Ibntang, 1994), h. 9.

37 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (cet. I; Jakarta: Bulan Bintang,
1992), h. 131.

38 Al-Asqal±n³, Nuzhah al-Na§ar, h. 28-29.
39 Al-Bukh±r³, op.cit., juz I, h. 2.
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2. Hadis yang terdapat di kitab (pembahasan) al-´m±n berbunyi:

اللَِّه َوَرُسولِِه َوَمْن َكاَنْت اْألَْعَماُل بِالنـِّيَِّة َوِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل اللَِّه َوَرُسولِِه َفِهْجَرتُُه ِإَىل 
40لَْيهِ ِهْجَرتُُه لُدنـَْيا ُيِصيبُـَها أَْو اْمَرأٍَة يـَتَـَزوَُّجَها َفِهْجَرتُُه ِإَىل َما َهاَجَر إِ 

3. Hadis yang terdapat di kitab (pembahasan) al-‘Itq berbunyi:

َوَرُسولِِه َوَمْن َكاَنْت ِهْجرَتُُه اْألَْعَماُل بِالنـِّيَِّة َوِالْمرٍِئ َما نـََوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل اللَِّه َوَرُسولِِه َفِهْجَرتُُه ِإَىل اللَّهِ 
41ْو اْمَرأٍَة يـَتَـَزوَُّجَها َفِهْجَرتُُه ِإَىل َما َهاَجَر ِإلَْيهِ ِلُدنـَْيا ُيِصيبُـَها أَ 

4. Hadis yang terdapat di kitab (pembahasan) al-Man±qib berbunyi:

َما َهاَجَر ِإلَْيِه َوَمْن َكاَنْت اْألَْعَماُل بِالنـِّيَِّة َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل ُدنـَْيا ُيِصيبُـَها أَْو اْمَرأٍَة يـَتَـَزوَُّجَها َفِهْجَرتُُه ِإَىل 
42ِهْجَرتُُه ِإَىل اللَِّه َوَرُسولِِه َفِهْجَرتُُه ِإَىل اللَِّه َوَرُسولِهِ 

5. Hadis yang terdapat di kitab (pembahasan) al-Nik±¥ berbunyi:

َا ِالْمرٍِئ َما نـََوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه  ِإَىل اللَِّه َوَرُسولِِه َفِهْجَرتُُه ِإَىل اللَِّه َوَرُسولِِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه اْلَعَمُل بِالنـِّيَِّة َوِإمنَّ
43هِ َوَسلََّم َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل ُدنـَْيا ُيِصيبُـَها أَْو اْمَرأٍَة يـَْنِكُحَها َفِهْجَرتُُه ِإَىل َما َهاَجَر ِإلَيْ 

6. Hadis yang terdapat di kitab (pembahasan) al-Aim±n wa al-Nu©r
berbunyi:

َا ِالْمرٍِئ َما نـََوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل اللَِّه َوَرُسولِِه َفِهْجرَ  َا اْألَْعَماُل بِالنـِّيَِّة َوِإمنَّ تُُه ِإَىل اللَِّه َوَرُسولِِه َوَمْن َكاَنْت ِإمنَّ
44يـَتَـَزوَُّجَها َفِهْجَرتُُه ِإَىل َما َهاَجَر ِإلَْيهِ ِهْجَرتُُه ِإَىل ُدنـَْيا ُيِصيبُـَها أَْو اْمَرأَةٍ 

7. Hadis yang terdapat di kitab (pembahasan) al-¦ail berbunyi:

َا ِالْمرٍِئ َما نـََوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل اللَّ  َا اْألَْعَماُل بِالنـِّيَِّة َوِإمنَّ َفِهْجَرتُُه ِإَىل اللَِّه ِه َوَرُسولِهِ يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإمنَّ
45َوَرُسولِِه َوَمْن َهاَجَر ِإَىل ُدنـَْيا ُيِصيبُـَها أَْو اْمَرأٍَة يـَتَـَزوَُّجَها َفِهْجَرتُُه ِإَىل َما َهاَجَر ِإلَْيهِ 

40 Ibid., juz I, h. 20.
41 Ibid., juz III, h. 119.
42 Ibid., juz IV, h. 153.
43 Ibid., juz VI, h. 118.
44 Ibid., juz VII, h. 231.
45 Ibid., juz VIII, h. 59.
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Data dan fakta awal di atas tentulah menimbulkan pertanyaan tentang

sejauh mana eksistensi ikhtil±f al-riw±yah dalam kitab-kitab himpunan hadis

dan faktor penyebab terjadinya keragaman riwayat. 46 Pertanyaan lain yang

juga muncul adalah pengaruh yang ditimbulkan dari keragaman riwayat

terhadap kualitas hadis itu sendiri pada satu sisi dan pemahaman ulama

terhadap hadis tersebut pada sisi lainnya. 47

Pada akhirnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bermuara

kepada satu pertanyaan pokok yaitu bagaimana merekonstruksi teori

penyelesaian terhadap hadis yang secara redaksional mempunyai keragaman

sebagai satu metodologi penelitian ikhtil±f al-riw±yah untuk menentukan

redaksi hadis yang dapat dipertanggungjawabkan keautentikannya.

46 Ibid., juz VIII, h. 59.
47 Ibid., juz VIII, h. 59.
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B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang

dikaji dalam disertasi ini adalah: “Bagaimana melakukan rekonstruksi teori
metodologi penelitian ikhtil±f al-riw±yah untuk meneguhkan posisinya
sebagai satu sub sistem dari metodologi penelitian matan hadis”. Pokok

permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi ikhtil±f al-riw±yah dalam periwayatan hadis dan

posisinya dalam kajian hadis?

2. Bagaimana bentuk ikhtil±f al-riw±yah dan implikasinya terhadap kualitas

dan pemahaman hadis?

3. Bagaimana rekonstruksi teori penyelesaian ikhtil±f al-riw±yah dan

aplikasinya?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dalam

memahami maksud yang terkandung dalam judul disertasi ini, maka penulis

akan menguraikan pengertian dari beberapa istilah pokok yang digunakan

agar dapat diperoleh kejelasan pemahaman. Adapun istilah yang dimaksud

adalah ikhtil±f al-riw±yah, rekonstruksi teori dan metodologi penelitian hadis.

Istilah ikhtil±f al-riw±yah berasal dari kata ikhtil±f dan riw±yah. Kata

ikhtil±f secara etimologi adalah bentuk ma¡dar dari kata ikhtalafa yang

merupakan antonim dari kata ittafaqa yang mengandung arti bersepakat.

Dengan demikian, apabila ada dua orang yang tidak bersepakat atau ada

dua hal yang tidak sama, maka dikatakan ikhtil±f. Adapun pengertian ikhtil±f
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dari segi istilah yang berlaku dalam ilmu hadis, menurut Mahir Yasin Fahl

adalah perbedaan periwayat hadis, baik dari segi sanad atau matan.48

Adapun kata riw±yah secara etimologi adalah bentuk ma¡dar dari kata

raw±. Secara linguistik kata ini sering dirangkaikan dengan hadis dan sya’ir.49

Adapun menurut terminologi ulama hadis, kata riw±yah mempunyai

pengertian menerima, menyampaikan dan menyandarkan hadis kepada

penyampainya dengan menggunakan salah satu di antara beberapa bentuk

penyampaian (¡³gat al-ada’).50 Dengan pengertian seperti ini, kata riw±yah
lebih berkonotasi kepada aktifitas periwayatan.

Selain pengertian di atas, kata riw±yah biasa pula dimaknai dalam arti

ism maf’l yaitu marw³ atau yang diriwayatkan. Dalam hal ini, yang

dimaksud adalah segala yang disandarkan kepada Nabi saw., baik ucapan,

perbuatan, pengakuan ataupun sifat fisik dan psikis yang didokumentasikan

dalam bentuk teks tertulis dalam berbagai kitab himpunan hadis.

Pengertian kedua lebih memberikan penekanan kepada dokumentasi

hasil periwayatan, bukan kepada aktifitas periwayatan. Pengertian seperti

inilah yang dimaksudkan dalam judul disertasi ini. Untuk lebih mempertegas

perbedaan di antara kedua pengertian tersebut, maka kata riw±yah dalam

pengertian pertama diterjemahkan dengan periwayatan, sedangkan kata

riw±yah dalam pengertian yang kedua diterjemahkan dengan riwayat.

48 M±hir Y±s³n Fahl, A£ar Ikhtil±f al-As±n³d wa al-Mutn f³ Ikhtil±f al-Fuqah±‘ (cet. I;
‘Amm±n: D±r ‘Umm±r, 1423 H/ 2003 M), h. 11.

49 Mu¥ammad ibn Ab³ Bakar ibn ‘Abd al-Q±dir al-R±z³, Mukht±r al-¢a¥¥±¥ (t. tp.: D±r al-
Man±r, t. th.), h. 145.

50 Mu¥ammad Jam±l al-D³n al-Q±sim³, Qaw±id al-Tah«³£ min Funn Mu¡¯al±¥ al-¦ad³£ (t.
cet; Kairo: D±r Ihy±’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 75.
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Dengan demikian, istilah ikhtil±f al-riw±yah yang dimaksud dalam

disertasi ini adalah keragaman redaksional pada berbagai riwayat yang

terdapat dalam kitab himpunan hadis terhadap kasus yang sama atau

diasumsikan sama.

Istilah lainnya yang perlu diberikan penjelasan adalah rekonstruksi dan

teori. Kata rekonstruksi berasal dari kata re yang berarti kembali dan kata

konstruksi yang berarti cara membuat (menyusun) bangunan-bangunan

(jembatan dan sebagainya); dan dapat pula berarti susunan dan hubungan

kata yang terdapat di dalam kalimat atau pada kelompok kata.51

Teori berarti pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan

mengenai suatu peristiwa (kejadian); dan berarti pula asas-asas dan hukum-

hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan.

Selain itu, teori dapat pula berarti pendapat, cara-cara dan aturan-aturan

untuk melakukan sesuatu.52

Dengan demikian, rekonstruksi teori adalah usaha untuk menyusun

kembali sebuah teori dari berbagai teori, pendapat, asas dan hukum yang

sudah ada sebelumnya yang antara satu dengan yang lainnya saling

berkaitan sehingga membentuk suatu bangunan teori yang utuh.

Istilah berikutnya adalah metodologi penelitian. Kata metodologi

diartikan dengan ilmu tentang metode atau uraian tentang metode.53 Kata

metode sendiri mengandung arti cara yang teratur dan terpikir baik-baik

51 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (cet. XII; Jakarta: Balai
Pustaka, 1991), h. 520.

52 Ibid., h. 1055.
53 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar

Bahasa Indonesia (cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 653.
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untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya) atau

cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan

guna mencapai tujuan yang ditentukan. 54 Metode dapat juga dimaknai

sebagai cara kerja yang sistematik dan umum, seperti cara kerja ilmu

pengetahuan.55 Istilah metodologi berasal dari bahasa Yunani yang

merupakan rangkaian dari tiga kata, yaitu metha yang berarti melalui atau

melewati; hodos yang berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk

mencapai tujuan tertentu serta logos yang berarti ilmu.56 Dengan demikian,

istilah metodologi mengandung unsur pokok yaitu cara kerja yang sistematik

untuk mencapai satu tujuan.

Adapun istilah penelitian berasal dari kata teliti yang mengandung arti

cermat, seksama, pemeriksaan yang dilakukan secara cermat dan teliti, serta

penyelidikan.57

Metodologi penelitian (methodogy of research) merupakan proses

penyelidikan yang berjalan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam ilmu

pengetahuan tentang penelitian sehingga mengandung implikasi-implikasi

yang bersifat ilmiah.58

Dari penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa pengertian

operasional dari judul disertasi ini adalah upaya menyusun bangunan teori

54 Ibid., h. 652.
55 Zakiyah Darajat dkk., Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (cet. I; Jakarta: Bumi

Aksara, 1995), h. 1.
56 Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam (cet. III; Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h.

107.
57 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (cet. XII; Jakarta: Balai

Pustaka, 1991), h. 1039.
58 Lihat M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 142.
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dari berbagai teori yang telah ada sebelumnya untuk menyelesaikan

permasalahan keragaman redaksional pada riwayat hadis sebagai satu

metodologi penelitian melalui proses yang sistematik yang berjalan sesuai

dengan ketetapan-ketetapan dalam ilmu pengetahuan.

Oleh karena kajian ini mempunyai cakupan yang sangat luas pada

aspek obyek kajiannya, maka pada pembahasan tentang implikasi

keragaman riwayat terhadap pemahaman hadis, ruang lingkup penelitian

dibatasi pada persoalan fikih. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan

bahwa perbedaan pendapat ulama lebih banyak berkaitan dengan persoalan

fikih.

D. Kajian Pustaka

Para penghimpun hadis yang terkenal pada abad III H, seperti al-

Bukh±r³ (w. 256/ 870), Muslim (w. 261/ 875) dan al-Turmuz³ (w. 265/ 879)

sesungguhnya sudah mencermati keberadaan ikhtil±f al-riw±yah pada

berbagai teks hadis. Hanya saja, pada umumnya mereka sebatas

mengemukakan keragaman riwayat tersebut tanpa menganalisis lebih jauh

akibat yang ditimbulkannya. Hal ini dapat dimaklumi karena tujuan utama

mereka adalah untuk mengumpulkan hadis yang sebelumnya tersebar secara

lisan dan menghimpunnya ke dalam satu kitab himpunan hadis, bukan untuk

membuat perbandingan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya.

Seiring dengan perkembangan hadis yang kemudian melahirkan ilmu

Mustalah Hadis pada abad IV H, maka permasalahan tersebut sudah mulai

dibahas secara khusus oleh para ulama hadis dalam beberapa kitab, seperti

al-R±mahurmuz³ (w. 350/ 961) dalam Mu¥addi£ al-F±¡il dan al-¦±kim (w.
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405/ 1014) dalam Ma‘rifah f³ ‘Ulm al-¥ad³£.  Hanya saja, pembahasan

tersebut masih tersebar di beberapa bagian dari kitab mereka masing-masing,

sehingga belum dikaji secara komprehensif.

Sepengetahuan penulis, ulama hadis yang pertama kali

mengelompokkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan ikhtil±f al-
riw±yah dalam pembahasan yang cukup komprehensif di bawah satu tema

sentral adalah Ibn ¦ajar al-Asqal±n³ (w. 852/ 1449) dalam kitabnya Nuzhat
al-Na§ar. Ia mengelompokkan berbagai persoalan tersebut di bawah

pembahasan Mukh±lafah. Beberapa persoalan yang berhasil diidentifikasi

oleh Ibn ¦ajar adalah mudraj al-isn±d, mudraj al-matan, maqlb, al-maz³d f³
mutta¡il al-as±n³d, al-mu«¯arib, al-mu¡a¥¥af wa al-mu¥arraf, riw±yah bi al-
ma’n±, ikhti¡±r al-¥ad³£ dan gar³b al-¥ad³£.59

Ulama lainnya yang melakukan langkah serupa adalah Nr al-D³n ‘Itr

dalam bukunya Manhaj al-Naqd f³ ‘Ulm al-¦ad³£.60 Beberapa persoalan

59 Al-Asqal±n³, Nuzhat al-Na§ar., h. 72-78.
60 Menurutnya ‘ulm (secara literal adalah bentuk jamak dari kata ‘ilm, namun dalam hal ini

rasanya lebih tepat untuk diterjemahkan dengan obyek bahasan) dalam ilmu hadis dapat
dikelompokkan menjadi 5 macam. Pertama, ilmu yang berkaitan dengan periwayat hadis yang
terdiri dari dua macam, yaitu ilmu yang mengenalkan tentang keadaan periwayat dan ilmu yang
menjelaskan tentang pribadi (person) seorang periwayat; kedua, ilmu yang berkaitan dengan
periwayatan hadis yang juga terdiri dari dua macam, yaitu ilmu tentang etika seorang pencari hadis
dan ilmu tentang etika seorang mu¥addi£; ketiga, ilmu yang berkaitan dengan diterima dan
ditolaknya satu hadis yang terdiri dari dua macam yaitu pembagian hadis maqbl yang terdiri dari
hadis sahih, hadis hasan, hadis sahih li ghairih dan hadis hasan li ghairih dan pembagian hadis
mardd yang terdiri dari hadis «a³f, mu«a’af, matrk, ma¯r¥ dan maw«’; keempat ilmu yang
berkaitan dengan matan hadis secara khusus yang terdiri dari ilmu tentang matan pada aspek
penyandarannya dan ilmu tentang matan dari segi dirayahnya. Kelima, ilmu yang berkaitan dengan
sanad secara khusus yang juga terdiri dari dua macam yaitu ilmu tentang sanad dari segi
ketersambungan dan ilmu tentang sanad dari segi keterputusan. Keenam, ilmu yang berkaitan
dengan sanad dan matan sekaligus. Terdiri dari tiga macam yaitu ilmu yang berkaitan dengan
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yang dikemukakan dalam pembahasan tersebut adalah ziy±dat al-£iqah, sy±z
dan ma¥f§, munkar dan ma‘rf, mu«¯arib, maqlb, mudraj, mu¡a¥¥af dan

mu’allal.61

Meskipun dalam kedua kitab ini, pembahasan yang berhubungan

dengan ikhtil±f al-riw±yah sudah disatukan dalam satu bagian, namun

pembahasannya masih sangat bersifat teoritis dan hanya mengkaji

implikasinya pada aspek kualitas hadis dan tidak menyentuh impilkasinya

terhadap pemahaman hadis. Selain itu, masih terjadi percampuran antara

persoalan sanad dan matan.

Adapun implikasi perbedaan periwayatan hadis pada aspek

pemahaman hadis, di antaranya dikemukakan oleh ’Aww±mah dalam

bukunya A£ar al-¦ad³£ al-Syar³f f³ Ikhtil±f al-‘Aimmat al-Fuqah±’ ra«iyall±hu
anhum. Menurutnya, di antara penyebab terjadinya perbedaan pendapat

para ulama adalah perbedaan dalam menetapkan lafal hadis. Persoalan ini

oleh para ulama hadis dan ulama ushul dikaji dalam pembahasan

periwayatan hadis secara makna.62

Ada tiga kelompok hadis yang dijadikan sebagai contoh oleh

‘Aww±mah dalam hal ini, yaitu:

- perbedaan antara riwayat َعَلْيه َشْيءَ  َفَال  اْلَمْسِجدِ  ِيف  َجَنازَةٍ  َعَلى َصلَّى َمنْ  dengan

riwayat لَ هُ  َشْيءَ  َفَال  اْلَمْسِجدِ  ِيف  َجَنازَةٍ  َعَلى َصلَّى .َمنْ 

kesendirian (tafarrud) hadis, ilmu yang berkaitan dengan keragaman jalur periwayat hadis yang
sama dan perbedaan periwayatan hadis. Selengkapnya baca Nr al-D³n ‘Itr, op. cit., h. 73-455.

61 Ibid., h. 423-455.
62 ‘Aww±mah, op. cit., h. 29.
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- perbedaan antara riwayat َمْدَخَالنِ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ ِمنْ ِيل َعِليٌّ َكانَ قَالَ 
ِيل  تـََنْحَنحَ  َدَخْلُت بِاللَّْيلِ  ِإَذا َفُكْنتُ  بِالنـََّهارِ  وَ َمْدَخلٌ  بِاللَّْيلِ  َمْدَخلٌ  dengan riwayat lain yang

menggunakan lafal sabba¥a sebagai ganti dari tana¥na¥a.
- perbedaan antara riwayat ْعُتمْ ِإَذا قَاَمةَ مسَِ َوَال َواْلَوقَارِ ِكيَنةِ بِالسَّ َوَعَلْيُكمْ الصََّالةِ ِإَىل فَاْمُشوااْإلِ

فََأِمتُّوا فَاَتُكمْ  َوَما َفَصلُّوا أَْدرَْكُتمْ  َفَما ُتْسرُِعوا dengan riwayat ُتْسرُِعوا َوَال  فَاْمُشوا قَاَمةَ  اْإلِ ْعُتمْ  مسَِ ِإَذا
فَاْقُضوا فَاَتُكمْ  َوَما َفَصلُّوا أَْدرَْكُتمْ  َفَما السَِّكيَنةَ  63.َوَعَلْيُكمْ 

Keragaman riwayat tersebut kemudian dianalisis oleh ‘Aww±mah

secara komparatif untuk menunjukkan latar belakang terjadinya perbedaan

pemahaman yang terjadi di antara para ulama fikih.

Upaya seperti inilah salah satunya yang ingin dikembangkan oleh

penulis dalam disertasi ini. Namun berbeda dengan ‘Aww±mah yang

berhenti hanya pada tataran memberikan penjelasan tentang faktor yang

menyebabkan perbedaan pendapat para ulama, penulis ingin melangkah

lebih jauh dengan melakukan analisis terhadap keakuratan redaksi yang

beragam tersebut dan sekaligus menentukan redaksi yang paling dapat

dipertanggungjawabkan keakuratannya sebagai riwayat yang bersumber dari

Nabi saw. dari sekian banyak redaksi periwayatan yang ada.

Adapun metode penyelesaian ikhtil±f al-riw±yah telah disinggung pula

oleh M. Syuhudi Ismail dalam bukunya Metodologi Penyelesaian Hadis Nabi

saw.

Pada kegiatan penelitian matan hadis, ada 3 langkah metodologis

yang dirumuskannya, yaitu:

a. meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya;

b. meneliti susunan lafal yang semakna;

63 Ibid., h. 29-35.
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c. meneliti kandungan matan.64

Setelah ketiga langkah metodologis tersebut dilakukan, maka langkah

terakhir yang dilakukan adalah menyimpulkan hasil penelitian matan.

Pada langkah kedua di atas, yaitu meneliti susunan lafal yang semakna

merupakan bagian dari penelitian terhadap adanya ikhtil±f al-riw±yah
tersebut. Hanya saja, M. Syuhudi Ismail tidak menjelaskan lebih jauh proses

yang ditempuh dalam penelitian tersebut. Ia lebih banyak mengemukakan

tentang sebab terjadinya perbedaan lafal dan akibat terjadinya perbedaan

lafal tersebut. Memang dalam buku tersebut dikemukakan bahwa dengan

adanya perbedaan lafal pada berbagai matan yang semakna, maka metode

muq±ranah (perbandingan) menjadi sangat penting untuk dilakukan. Namun

bagaimana cara kerja dari metode tersebut tidak dikemukakan. Begitu pula

pada saat mengemukakan tiga contoh penelitian matan hadis, tidak

tergambar pelaksanaan dari langkah kedua tersebut.

Dengan membandingkan beberapa tulisan sebelumnya yang berkaitan

dengan obyek penelitian dalam disertasi ini dengan tujuan yang ingin dicapai

dalam penulisan disertasi, terlihat bahwa meskipun bagian-bagian tertentu

dalam disertasi ini telah dikaji oleh para penulis sebelumnya, namun disertasi

ini tetap memiliki signifikansi penulisan karena obyek penelitian disertasi ini

belum dikaji secara komprehensif dan mendalam.

64 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian, h. 121-122.
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E. Kerangka teoritis

Hadis Nabi saw. terdiri dari dua komponen, yaitu sanad dan matan.

Dengan demikian, penelitian terhadap hadis meliputi penelitian terhadap

kedua komponen tersebut. Penelitian terhadap hadis, baik sanad ataupun

matannya, di antaranya disebabkan adanya perbedaan (ikhtil±f) di antara

berbagai sanad dan matan hadis.

Menurut M±hir Y±s³n Fahl, ikhtil±f pada matan hadis terdiri dari

sembilan pembahasan, yaitu: 1) periwayatan hadis secara makna; 2)

perbedaan antara hadis dengan Alquran; 3) perbedaan antara hadis dengan

hadis yang lebih kuat; 4) perbedaan antara hadis dengan fatwa periwayatnya

dan pengaruhnya terhadap perbedaan pendapat para ahli fikih; 5)

perbedaan antara hadis dengan analogi; 6) perbedaan antara hadis dengan

amal penduduk Madinah; 7) perbedaan antara hadis dengan kaidah umum;

8) perbedaan antara hadis dengan hadis yang lain disebabkan adanya

peringkasan hadis; 9) hadis ahad yang kandungannya berkaitan dengan

persoalan yang sering terjadi dan penting untuk diketahui oleh orang

banyak.65

Dari sembilan pembahasan yang berkaitan dengan matan hadis, salah

satunya adalah perbedaan antara hadis dengan hadis yang lain. Perbedaan

tersebut, ada yang berkaitan dengan lafal hadis dan ada yang berkaitan

dengan kandungan matan.

Terhadap perbedaan lafal pada berbagai matan yang semakna, M.

Syuhudi Ismail menegaskan bahwa metode muq±ranah (perbandingan)

menjadi sangat penting untuk dilakukan.

65 M±hir Y±s³n Fahl, op. cit. , h. 11.
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Metode perbandingan ini akan menentukan akurasi dari riwayat yang

disampaikan oleh seorang periwayat. Dalam hal ini, Ibn al-¤al±h

merumuskan satu kaedah pokok sebagai berikut:66

ةً قَ افَـ وَ مُ هُ اتَ ايَ وَ رِ انَ دْ جَ وَ نْ إِ فَ . انِ قَ تْـ إلِ اْ وَ طِ بْ الضَّ بِ ْنيَ فِ وْ رُ ملعْ اْ اتِ قَ ثـِّ الاتِ يَ اوَ رِ بِ هُ اتَ ايَ وَ رِ ِربَ تَ عْ نَـ نْ أَ بِ اطً ابِ ضَ ىاوِ الرَّ نُ وْ كَ فُ رَ عْ يُـ 
ِِ يَ وَ رَ لِ -َىن ملعْ اْ ثُ يْ حَ نْ مِ وْ لَ وَ - نْ إِ وَ . تاً بْ ثَـ اطً ابِ ضَ هُ نُ وْ كَ ذٍ ئِ نَ يْـ حِ انَ فْـ رَ عَ ،ةً رَ ادِ نَ ةُ فَ الَ خَ مُ الْ وَ بِ الِ غَ الْ ِيف اهلََ ةً قَ افَـ وَ مُ وْ أَ ،مْ ا
هِ ثِ يْ دِ ِحبَ جْ تَ حنَْ ملَْ وَ ،هِ طِ بْ ضَ لَ الَ تِ اخْ انَ فْـ رَ عَ مْ هلَُ ةِ فَ الَ مخَ لُ اْ رَ يْـ ثِ كَ اهُ نَ دْ جَ وَ 

“Akurasi (ke«abi¯an) seorang periwayat diketahui dengan cara
membandingkan riwayatnya dengan riwayat para periwayat yang £iqah
yang sudah diketahui ke«abi¯annya dan ketelitiannya. Maka apabila
ditemukan adanya kesesuaian antara riwayatnya dengan riwayat mereka
sekalipun hanya dari segi makna, atau kesesuaiannya yang lebih
dominan, sementara perbedaannya hanya sedikit, maka dapat
disimpulkan bahwa ia adalah periwayat yang «±bi¯ dan £abt. Namun
apabila ditemukan bahwa riwayatnya lebih banyak perbedaannya dengan
riwayat mereka, maka itu artinya ia telah kehilangan ke«abi¯annya
sehingga hadisnya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah”.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan

ikhtil±f al-riw±yah bisa menyebabkan hadis menjadi tertolak (mardd),

karena adanya keragaman riwayat menunjukkan bahwa periwayat hadis

tersebut tidak «±bi¯.
Meskipun demikian, tidak semua ikhtil±f al-riw±yah meniscayakan

tertolaknya hadis tersebut karena adanya teori lain yang dikemukakan oleh

al-،Kha¯³b Ab Bakar, yang menurutnya adalah pendapat mayoritas ulama

Hadis dan ulama Fikih sebagai berikut:

66 Ab ‘Amr U£m±n ibn ‘Abd Ra¥m±n al-Syahr±zr³, Muqaddimah Ibn al-¢al±¥ (cet. II; al-
Mad³nah al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1972), h. 95-96.
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ىرَ خْ أُ ةً رَّ مَ اهُ وَ رَ وَ ةً رَّ مَ اقصً اِ نَ اهُ وَ رَ نْ أَ بِ دٍ احِ وَ صٍ خْ شَ نْ مِ كَ ذلِ انَ كَ اءٌ وَ سَ ا،َِ دَ رَّ فَ تَـ اذَ إِ ةٌ لَ وْ بُـ قْ مَ ةِ قَ الثـِّ نَ مِ ةَ ادَ يَ الزِّ نَّ أَ 
دَّ رَ نْ مَ لِ فاً الَ خِ وَ اقً لَ طْ مُ ثِ يْ دِ حلَ اْ لِ هْ أَ نْ مِ دَّ رَ نْ مَ لِ فاً الَ خِ . اصً اقِ نَ اهُ وَ رَ نْ مَ ْريِ غَ نْ مِ ةُ ادَ يَ الزِّ تْ انَ كَ وْ أَ ،ةُ ادَ يَ الزِّ كَ لْ تِ هِ يْ فِ وَ 
.هِ ريِْ غَ نْ مِ اهَ لَ بِ قَ وَ هُ نْ مِ ةَ ادَ يَ الزِّ 

“Bahwasanya ziy±dah yang berasal dari periwayat yang £iqah diterima
meskipun ia meriwayatkan hadis sendirian, baik ziy±dah tersebut berasal dari
periwayat yang sama, dalam arti sekali waktu ia meriwayatkan hadis tanpa
menyebutkan ziy±dah dan pada kesempatan lainnya menyebutkannya,
ataupun ziy±dah tersebut berasal dari periwayat yang berbeda”.67

Adapun untuk teori penyelesaian ikhtil±f al-riw±yah secara

metodologis dan tahapan pelaksanaannya secara detail dan sistematis, akan

direkonstruksi dari beberapa teori kritik matan yang telah ada sebelumnya

(teori-teori tersebut akan dikemukakan pada Bab IV dalam sub pembahasan

rekonstruksi teori).

Dengan rekonstruksi teori metodologi penelitian ikhtil±f al-riw±yah
tersebut, diharapkan dapat menentukan riwayat yang paling akurat ketika

dijumpai keragaman periwayatan. Adapun tujuan akhirnya adalah

meneguhkan posisi ikhtil±f al-riw±yah sebagai sub sistem dari penelitian

hadis.

Uraian di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk kerangka pikir

sebagai berikut:

67 Ibid., h. 77.
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Kerangka Pikir

obyek penelitian

bukan obyek penelitian

Penelitian Hadis

Perbedaan antara hadis dengan:
1. Alquran
2. Fatwa periwayat
3. Analogi (qiyas)
4. Amal penduduk Madinah
5. Kaidah umum dalam Fikih

Islam

Rekonstruksi Teori Penyelesaian
Untuk Menentukan Riwayat yang Akurat

Penelitian Sanad

Perbedaan antara hadis
dengan hadis yang lain

Meneguhkan Posisi Ikhtil±f al-Riw±yah
Sebagai Sub Sistem Penelitian Hadis

Penelitian Matan

Ikhtil±f al-Riw±yah Kandungan Matan
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F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif (menjelajah) yang bertujuan untuk

memperdalam pengetahuan tentang fenomena ikhtil±f al-riw±yah yang

banyak ditemukan dalam berbagai kitab himpunan hadis dan mendapatkan

ide-ide baru yang berkaitan dengannya, terutama pada eksistensinya dalam

kitab-kitab hadis, bentuk-bentuknya, pengaruhnya terhadap kualitas hadis

dan pemahaman para ulama terhadap hadis tersebut. Hal ini dimaksudkan

untuk memudahkan dalam merumuskan teori penyelesaiannya sebagai satu

metodologi penelitian yang aplikatif. Pada akhirnya, hal tersebut akan

meneguhkan posisinya sebagai sub sistem dari penelitian matan hadis.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

interdisipliner, yaitu pendekatan ilmu hadis dan pendekatan linguistik.
Pendekatan ilmu hadis yaitu berbagai kaidah yang berkaitan dengan

kesahihan sanad dan matan hadis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk

menguji kesahihan berbagai versi periwayatan yang berbeda-beda.

Berbagai kaidah yang berkaitan dengan kaidah kesahihan sanad dan

matan hadis, baik yang berasal dari para ulama maupun sarjana Barat akan

digunakan dalam penelitian ini. Meskipun demikian, teori pokok yang

digunakan dalam menyelesaikan problem ikhtil±f al-riw±yah tersebut adalah

pengujian terhadap keakuratan riwayat melalui perbandingan  antara riwayat

yang dikemukakan oleh seorang periwayat dengan periwayat-periwayat

lainnya.
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Pendekatan lainnya yang digunakan adalah pendekatan linguistik.

Dalam hal ini, unsur-unsur kebahasaan seperti fonetik, morfologi dan

semantik yang terdapat pada riwayat akan dibandingkan untuk menentukan

riwayat yang paling akurat.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian yang merupakan penelitian

kepustakaan (library research), maka metode yang digunakan dalam

pencarian dan pengumpulan data adalah sepenuhnya menggunakan bahan-

bahan yang terdapat dalam sumber-sumber tertulis. Adapun jenis data yang

dikumpulkan adalah riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi saw.

Dalam mengumpulkan data-data yang berupa riwayat-riwayat

tersebut, metode yang digunakan terdiri dari:

a. Metode Takhr³j al-¦ad³£ bi al-Laf§³
Untuk metode ini, penulis menggunakan kitab Concordance et Indices

de La tradition Musulmane yang disusun oleh A.J. Wensinck dan kawan-

kawan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Mu¥ammad Fu’±d al-

B±q³ dengan judul املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوى .

b. Metode Takhr³j al-¦ad³£ bi al-Maw«’
Untuk metode ini, penulis menggunakan kitab A handbook of Early

Muhammadan yang disusun oleh A.J. Wensinc dan kawan-kawan yang

diterjemahkan oleh Mu¥ammad Fu’±d al-B±q³ dengan judul .مفتاح كنوز السنة
c. Metode Takhr³j al-¦ad³£ bi al-R±w³ al-A’l±

Untuk metode ini, penulis menggunakan kitab Tu¥fat al-Asyr±f bi
Ma'rifat al-A¯r±f yang disusun oleh Jam±l al-D³n Ab ¦ajj±j Ysuf al-Mizz³.
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d. Metode Takhr³j al-¦ad³£ secara digital.

Untuk metode ini, penulis menggunakan program Mawsu‘ah al-¦ad³£
al-Syar³f dari Global Islamic Software Company produksi II tahun 2000 dan

program al-Maktabah al-Syamilah produksi II.

Adapun jenis sumber data yang digunakan terdiri dari dua macam,

yaitu:

- Data Primer; data-data yang diperoleh melalui kitab-kitab matan hadis

yang menghimpun hadis-hadis Nabi saw.

- Data sekunder; data-data yang diperoleh melalui buku-buku Mustalah

Hadis dan buku-buku lainnya yang mengkaji masalah ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menganalisis data, digunakan metode analisis isi (content
analysis). Metode ini dimaksudkan untuk menganalisis teks-teks hadis, mulai

dari struktur yang kecil seperti partikel sampai kepada kalimat. Teks-teks

tersebut kemudian dikelompokkan melalui tahap identifikasi, klasifikasi dan

kategorisasi, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi.

Untuk keperluan analisis digunakan metode sebagai berikut:

- Metode deduktif, yaitu menganalisis data-data yang bersifat umum,

kemudian menerapkannya dalam kasus-kasus yang bersifat khusus.

Dalam hal ini, penulis mengkaji kaidah-kaidah umum yang dijadikan

dasar oleh para ulama dalam pembahasan tersebut, kemudian

menerapkannya dalam kasus-kasus khusus.

- Metode induktif, yaitu menganalisa data-data yang bersifat khusus

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini,
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penulis akan mengkaji beberapa hadis yang termasuk dalam kategori

Ikhtil±f al-Riw±yah kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan

(comparative approach) yaitu membandingkan beberapa hadis dengan

menganalisis persamaan dan perbedaannya serta implikasi yang

ditimbulkannya.

G. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini didasari sebuah keinginan untuk meneguhkan posisi

Ikhtil±f al-Riw±yah sebagai sub sistem dari penelitian matan hadis. Secara

lebih terperinci tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan eksistensi Ikhtil±f al-Riw±yah dalam periwayatan hadis

posisinya dalam kajian hadis, faktor penyebab dan bentuk-bentuknya.

2. Menganalisis implikasi Ikhtil±f al-Riw±yah terhadap kualitas dan

pemahaman hadis.

3. Merumuskan rekonstruksi teori penyelesaian Ikhtil±f al-Riw±yah disertai

dengan contoh aplikasinya.
Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

rujukan teori dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan

oleh adanya keragaman redaksional yang seringkali ditemukan dalam

berbagai riwayat.

Hasil peneltian juga diharapkan dapat berguna untuk kepentingan

pengembangan akademik, baik terhadap pengembangan potensi diri

maupun terhadap pengembangan masyarakat. Secara akademik, kegunaan

penelitian ini adalah:
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1. Bagi Ilmu Hadis; memberikan kontribusi positif dalam upaya

menyelesaikan permasalahan keragaman riwayat hadis untuk

menentukan redaksi yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan

keakuratannya berasal dari Nabi saw.

2. Bagi Ilmu Fikih; memberikan pemahaman tentang latar belakang

perbedaan pendapat para ulama fikih, terutama yang berkaitan dengan

ikhtil±f al-riw±yah dan memberikan penyelesaian terhadap perbedaan

pendapat tersebut.
Pada aspek praktis, diharapkan berguna bagi peminat studi hadis

secara khusus untuk semakin termotivasi melakukan kajian terhadap hadis

Nabi saw. dalam berbagai aspeknya dan juga berguna untuk kaum muslimin

secara umum dalam pengamalan ajaran agama, terutama yang termasuk

dalam kategori masalah ikhtil±fiyah, untuk mengamalkan pendapat yang

didasarkan kepada hadis yang paling dapat dipertanggungjawabkan

keakuratannya berasal dari Nabi saw. dengan tetap memiliki sikap toleran

terhadap pendapat lainnya.

H. Sistimatika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang kerangka isinya sebagai

berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang

masalah, batasan dan rumusan masalah, pengertian judul, tinjauan pustaka,

kerangka teoritis, metode penelitian serta tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab Kedua, Eksistensi Ikhtil±f al-Riw±yah dan Posisinya dalam Kajian

Hadis. Bab ini terdiri dari tiga sub pokok bahasan yaitu: Penyebaran Ikhtil±f
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al-Riw±yah dalam kitab Hadis, Faktor Penyebab Terjadinya Ikhtil±f al-
Riw±yah dan Posisi Ikhtil±f al-Riw±yah dalam Kajian Hadis. Bab ini

dimaksudkan untuk mendeskripsikan penyebaran Ikhtil±f al-Riw±yah yang

bersifat menyeluruh dalam kitab himpunan hadis, menguraikan beberapa

faktor yang menyebabkan timbulnya keragaman periwayatan hadis dan

menjelaskan hubungan Ikhtil±f al-Riw±yah dengan cabang ilmu lainnya

dalam disiplin ilmu hadis.
Bab Ketiga, Implikasi Ikhtil±f al-Riw±yah terhadap Kualitas dan

Pemahaman Hadis. Bab ini terdiri dari dua sub pokok bahasan, yaitu:

Bentuk-bentuk Ikhtil±f al-Riw±yah dan Implikasinya terhadap Kualitas Hadis

serta Implikasi Ikhtil±f al-Riw±yah terhadap Pemahaman Hadis.

Bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan adanya korelasi yang sangat erat

antara bentuk ikhtil±f al-riw±yah dengan kualitas hadis dan menunjukkan

dampak Ikhtil±f al-Riw±yah terhadap perbedaan pendapat para ulama dalam

berbagai permasalahan agama.

Bab Keempat, Rekonstruksi Teori dan Aplikasi Penyelesaian Ikhtil±f al-
Riw±yah.
Bab ini dimaksudkan untuk merumuskan teori penyelesaian Ikhtil±f al-
Riw±yah sebagai sub sistem dari metodologi penelitian matan hadis yang

berupa langkah-langkah metodologis yang bersifat sistematis, sekaligus

disertai dengan contoh aplikasinya.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan

Implikasi Penelitian.
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BAB II
EKSISTENSI IKHTILĀF AL-RIWĀYAH

DALAM PERIWAYATAN HADIS DAN FAKTOR-FAKTOR

PENYEBAB TERJADINYA

A. Eksistensi Ikhtil±f al-Riw±yah dalam Periwayatan Hadis

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan,

keragaman redaksi yang digunakan dalam riwayat tidak hanya terjadi pada

hadis-hadis yang memang sangat memungkinkan untuk mempunyai redaksi

yang beragam, seperti hadis-hadis yang berbentuk perbuatan Nabi saw.

(fi’liyyah), hadis yang mempunyai redaksi yang panjang, hadis yang

mempunyai banyak jalur ataupun hadis yang kandungannya berkaitan

dengan masalah-masalah keduniawian. Lebih dari itu, perbedaan redaksi

periwayatan juga terjadi pada hadis-hadis yang sebenarnya sangat

memungkinkan untuk mempunyai redaksi yang seragam, seperti hadis-hadis

yang termasuk dalam kategori mutawatir laf§³,  hadis ‘az³s, hadis yang bersifat

ta’abbud³ seperti lafaz do’a dan zikir serta hadis yang kandungannya berupa

jaw±mi’ al-kalim.

Hal-hal tersebut di atas akan diuraikan lebih detail pada pembahasan

berikut ini:

1. Hadis mutawatir laf©³
Hadis yang sering dijadikan contoh dalam berbagai kitab ilmu hadis

sebagai hadis mutawatir laf©³ adalah hadis yang menunjukkan ancaman Nabi

saw. terhadap pemalsu hadis untuk mempersiapkan tempat duduknya di

dalam neraka. Teks hadis yang biasanya dikutip adalah sebagai berikut:
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1َمْن َكَذَب َعَليَّ فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّار

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap kitab-kitab himpunan

hadis, ditemukan bahwa hadis tersebut terdapat dalam ¢a¥³¥ al-Bukh±r³ (6

riwayat), ¢a¥³¥ Muslim (4 riwayat), Sunan al-Turmu©³ (4 riwayat), Sunan
Ab D±wud (1 riwayat) dan Sunan Ibn M±jah (1 riwayat).2

Adapun data hasil penelusuran hadis menunjukkan perbedaan redaksi

periwayatan sebagai berikut:

a. Al-Bukh±r³ mencantumkan 6 jalur periwayatan yang berbeda terhadap

hadis tersebut. Keenam jalur melalui 5 orang sahabat yang masing-masing

menyandarkan hadis tersebut kepada Nabi, yaitu Zubair ibn ‘Aww±m (w. 36

H) sebanyak dua jalur. Jalur-jalur lainnya melalui ‘Al³ (w. 40 H), Salamah,

Ab Hurairah (w. 58 H) serta Mug³rah (w. 50 H) masing-masing sebanyak

satu jalur periwayatan.

Dari 6 jalur periwayatan tersebut, semuanya mempunyai matan yang

berbeda-beda sebagaimana yang terlihat pada data berikut ini:

- Jalur Zubair ibn ‘Aww±m:

3َتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ َمْن َكَذَب َعَليَّ فـَْليَ -

4َمْن تـََعمََّد َعَليَّ َكِذبًا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ -

1 Di antara ulama hadis yang menjadikan hadis ini sebagai contoh adalah Ab ‘Amr
U£m±n bin ‘Abdurra¥m±n al-Syahrazr³ Ibn al-¢al±h, ‘Ulm al-¦ad³£ (cet. II; Mad³nah al-
Munawwarah: Maktabah ‘Ilmiyyah, 1972), h. 242; Jal±l al-D³n ‘Abdurra¥m±n bin Ab Bakar al-
Suy¯³, Tadr³b al-R±w³; Syar¥ Taqr³b al-Nawawi, juz II (t. cet.; Beirut: D±r al-Kit±b al-‘Arab³, 1996 M/
1417 H), h. 159; Ma¥md °a¥¥±n, Tais³r Mu¡¯al±h al-¦ad³£ (t. cet. Beirut: D±r al-Fikr, t.th.), h. 20.

2 Penelusuran sumber hadis dilakukan secara digital melalui program Maws’ah al-¦ad³£ al-
Syar³f dengan menggunakan metode al-Ba¥£ al-¢arf³, kemudian dikonfirmasi secara manual ke
kitab-kitab hadis yang ditunjuk kecuali Musnad Ahmad. Adapun kata yang digunakan sebagai acuan
adalah kata maq’adahu.

3 Ab ‘Abdill±h Mu¥ammad ibn Ism±’³l ibn Ibr±him ibn al-Mug³rah ibn Bardizbah al-
Bukh±r³, ¢a¥³¥ al-Bukh±r³, juz I (Istanbul: D±r al-°iba’ah al-²mirah, 1981), h. 35.
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- Jalur ‘Al³:

5َال َتْكِذبُوا َعَليَّ فَِإنَُّه َمْن َكَذَب َعَليَّ فـَْلَيِلْج النَّارَ -

- Jalur Salamah:

6َتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ َمْن يـَُقْل َعَليَّ َما ملَْ أَُقْل فـَْليَ -

- Jalur Ab Hurairah

َيِيت َوَمْن َرآِين ِيف اْلَمَناِم فـََقْد َرآِين فَِإنَّ الشَّْيطَاَن َال يـََتَمثَّ - ُل ِيف ُصوَرِيت َوَمْن َكَذَب َتَسمَّْوا بِامسِْي َوَال َتْكتَـُنوا ِبُكنـْ
7ُه ِمْن النَّارِ َعَليَّ ُمتَـَعمًِّدا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعدَ 

- Jalur Mug³rah

8ِإنَّ َكِذبًا َعَليَّ لَْيَس َكَكِذٍب َعَلى َأَحٍد َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمًِّدا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ -

b.  Muslim mencantumkan 4 jalur periwayatan yang berbeda terhadap hadis

tersebut. Keempat jalur periwayatan tersebut melalui 3 orang sahabat yang

masing-masing menyandarkan hadis tersebut kepada Nabi, yaitu Anas ibn

M±lik (w. 83 H) dan Ab Hurairah masing-masing sebanyak satu jalur dan

Mug³rah (w. 50 H) sebanyak dua jalur.

Dari 4 jalur sanad tersebut, dua jalur mempunyai matan yang sama

yaitu jalur yang melalui Ab Hurairah dan salah satu jalur yang melalui

Mug³rah. Adapun dua jalur lainnya mempunyai matan yang berbeda.

Dengan demikian dalam ¢a¥³¥ Muslim terdapat tiga bentuk matan sebagai

berikut:

4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid., h. 36.
8 Ibid.
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- Jalur Anas ibn M±lik

9َمْن تـََعمََّد َعَليَّ َكِذبًا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ -

- Jalur Ab Hurairah dan salah satu jalur dari Mug³rah

10َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمًِّدا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ -

- Jalur Mug³rah lainnya

11َكِذبًا َعَليَّ لَْيَس َكَكِذٍب َعَلى َأَحٍد َفَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمًِّدا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ ِإنَّ -

c.  Al-Turmu©³ mencantumkan empat jalur yang berbeda terhadap hadis

tersebut. Keempat jalur tersebut melalui 3 orang sahabat  yang masing-

masing menyandarkan hadis tersebut kepada Nabi, yaitu ‘Abdull±h ibn

Mas‘d (w. 32 H) sebanyak satu jalur, ‘Abdull±h ibn ‘Amr (w. 68 H)

sebanyak dua jalur dan ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s (w. 68 H) sebanyak satu jalur.

Al-Turmu©³ tidak menyebutkan matan dari jalur ‘Abdull±h ibn ‘Amr yang

kedua dan hanya menyatakan semisalnya (na¥wahu) yang menunjukkan

bahwa matannya sama atau hampir sama. Dengan demikian dalam Sunan
al-Turmu©³ terdapat tiga bentuk matan yang berbeda sebagai berikut:

- Jalur ‘Abdull±h ibn Mas‘d:

12َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمًِّدا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ -

- Jalur ‘Abdull±h ibn ‘Amr:

ثُوا َعْن َبِين ِإْسرَائِيَل َوَال َحرََج َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمًِّدا فـَْلَيَتبَـوَّ - 13النَّارِ ْأ َمْقَعَدُه ِمنْ بـَلُِّغوا َعينِّ َوَلْو آيًَة َوَحدِّ

9 Ab al-¦usain Muslim ibn al-¦ajj±j Ibn Muslim al-Qusyair³ al-Nais±br³, J±mi’ ¢a¥³¥
Muslim, juz I (t. cet.; Beirut: D±r al-Fikri, t. th.), h. 17.

10 Ibid., h. 17-18.
11 Ibid., h. 18.
12 Ab ´s± Mu¥ammad ibn ´s± ibn ¤awrah, Sunan al-Turmu©³, juz V (t. cet.; Beirut: D±r al-

Fikr, t. th.), h. 34.
13 Ibid., h. 39.
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- Jalur ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s:

َوَمْن قَاَل ِيف اْلُقْرآِن ِبَرأْيِِه اتـَُّقوا احلَِْديَث َعينِّ ِإالَّ َما َعِلْمُتْم َفَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمًِّدا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر -
14فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ 

d. Ab D±wud hanya menyebutkan satu jalur periwayatan melalui Zubair

dengan redaksi matan sebagai berikut:

15َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمًِّدا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ -

e. Adapun Ibn M±jah mencantumkan delapan jalur periwayatan yang

berbeda terhadap hadis tersebut. Kedelapan jalur tersebut melalui delapan

sahabat yang berbeda, yaitu ‘Abdull±h ibn Mas‘d, ‘Al³, Anas ibn M±lik, J±bir

(w. 78 H), Ab Hurairah, Ab Qat±dah, Zubair ibn ‘Aww±m dan Ab Sa‘³d

(w. 74 H). Kedelapan jalur periwayatan di atas, kecuali jalur ‘Al³ dan Ab

Hurairah mempunyai matan yang sama. Adapun riwayat ‘Al³ dan Ab

Hurairah mempunyai matan yang masing-masing berbeda. Dengan

demikian dalam Sunan Ibn M±jah terdapat tiga bentuk matan sebagai

berikut:

- Jalur enam sahabat

16َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمًِّدا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ -

- Jalur ‘Al³

17َال َتْكِذبُوا َعَليَّ فَِإنَّ اْلَكِذَب َعَليَّ يُوِلُج النَّارَ -

14 Ibid, juz V, h. 183.
15 Ibid, h. 183.
16 Ab ‘Abdill±h Mu¥ammad bin Yaz³d al-Qazw³n³y, Sunan Ibn M±jah, juz I (t. cet.; Beirut:

D±r al-Fikri, t. th.), h. 13-14.
17 Ibid.



50

- Jalur Ab Hurairah

18ارِ َمْن تـََقوََّل َعَليَّ َما ملَْ أَُقْل فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّ -

Dari enam belas bentuk matan pada lima kitab himpunan hadis

tersebut di atas dapat disederhanakan menjadi sebelas bentuk matan saja

karena adanya beberapa matan yang sama. Dengan demikian hadis ini

sekurang-kurangnya mempunyai  sebelas bentuk matan sebagai berikut:

َمْن َكَذَب َعَليَّ فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ .1
َمْن تـََعمََّد َعَليَّ َكِذبًا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ .2
َمْن يـَُقْل َعَليَّ َما ملَْ أَُقْل فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ .3
َيِيت َوَمْن َرآِين ِيف اْلَمَناِم فـََقْد َرآِين فَِإنَّ الشَّْيطَاَن َال يـََتَمثَُّل ِيف ُصوَرِيت َوَمنْ َتَسمَّْوا بِامسِْي وَ .4 َكَذَب َال َتْكتَـُنوا ِبُكنـْ

َعَليَّ ُمتَـَعمًِّدا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ 
ِلْج النَّارَ َال َتْكِذبُوا َعَليَّ فَِإنَُّه َمْن َكَذَب َعَليَّ فـَْليَ .5
ِإنَّ َكِذبًا َعَليَّ لَْيَس َكَكِذٍب َعَلى َأَحٍد َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمًِّدا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر ِ .6
َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمًِّدا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ .7
ثُ .8 وا َعْن َبِين ِإْسرَائِيَل َوَال َحرََج َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمًِّدا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر بـَلُِّغوا َعينِّ َوَلْو آيًَة َوَحدِّ
ِيف اْلُقْرآِن ِبَرأْيِِه َوَمْن قَاَل اتـَُّقوا احلَِْديَث َعينِّ ِإالَّ َما َعِلْمُتْم َفَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمًِّدا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر .9

فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ 
َمْن تـََقوََّل َعَليَّ َما ملَْ أَُقْل فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ .10
َال َتْكِذبُوا َعَليَّ فَِإنَّ اْلَكِذَب َعَليَّ يُوِلُج النَّارَ .11

Mencermati data-data di atas, penulis berpandangan bahwa definisi

hadis mutawatir laf§³ yang dikemukakan oleh banyak ulama hadis sebagai

18 Ibid.
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hadis yang mutawatir dari segi lafal dan makna yang memberikan kesan

bahwa hadis tersebut diriwayatakan dengan banyak jalur yang mempunyai

lafal yang sama, tidak berkesesuaian dengan fakta yang ada.

Oleh karena itu, hadis mutawatir laf§³ seharusnya didefinisikan sebagai

hadis yang diriwayatkan dengan jalur yang banyak yang secara kebiasaan

mustahil melakukan kesepakatan untuk berbohong dengan lafal yang

mempunyai tingkat kemiripan yang tinggi, meskipun tidak sama persis antara

satu riwayat dengan riwayat  lainnya.

2. Hadis ‘Az³s
Hadis ‘az³s adalah hadis yang mempunyai jalur sanad paling sedikit

setelah hadis gar³b.19 Adapun hadis yang sering dijadikan sebagai contoh

sebagai hadis ‘az³s dalam beberapa kitab ilmu hadis adalah hadis yang

menunjukkan bahwa tanda keimanan atau kesempurnaan iman seseorang

adalah ketika ia mencintai Nabi saw. melebihi kecintaannya kepada orang

tua dan anaknya.20

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap kitab-kitab himpunan

hadis, ditemukan bahwa hadis tersebut terdapat dalam ¢a¥³¥ al-Bukh±r³ (2

riwayat), ¢a¥³¥ Muslim (4 riwayat), Al-Nas±³ (4 riwayat), Ibn M±jah (1

riwayat), Al-D±rim³ (1 riwayat) dan A¥mad (4 riwayat). 21

19 Lihat kembali footnote no. 34 dan 35 pada Bab I.
20 Di antara ulama hadis yang menjadikan hadis yang dimaksud sebagai contoh adalah al-

Suy¯³, op. cit., h. 163; A¥mad ibn ‘Al³ ibn Mu¥ammad ibn ¦ajar al-‘Asqal±n³, Nuzhah al-Na§ar f³
Syar¥ Nukhbat al-Fikr f³ Mu¡¯al±h Ahl al-A£ar (cet. I; Kairo: D±r al-¤aq±fiyyah li al-Nasyr, 1998 M/
1418 H), h. 30; Ma¥md al-°a¥¥±n, op. cit., h. 24.

21 Penelusuran sumber hadis dilakukan secara digital melalui program Maws’ah al-¦ad³£
al-Syar³f dengan menggunakan metode al-Ba¥s al-Mawd’³, kemudian dikonfirmasi secara manual
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Data di dalam kitab-kitab tersebut menunjukkan perbedaan redaksi

periwayatan sebagai berikut:

a. ¢a¥³¥ Al-Bukh±r³ mencantumkan 2 jalur periwayatan yang berbeda

terhadap hadis tersebut. Kedua jalur periwayatan tersebut melalui 2

orang sahabat yang masing-masing menyandarkan hadis tersebut

kepada Nabi, yaitu Ab Hurairah dan Anas ibn M±lik. Kedua jalur

sanad tersebut mempunyai matan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

- jalur Ab Hurairah:

22ِه َوَوَلِدهِ فـََوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ إِلَْيِه ِمْن َواِلدِ 

- jalur Anas ibn M±lik:

23َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ 

b. Muslim mencantumkan 4 jalur periwayatan yang berbeda terhadap

hadis tersebut. Semuanya hanya melalui satu orang sahabat yang

menyandarkan hadis tersebut kepada Nabi, yaitu Anas ibn M±lik. Dari

empat jalur periwayatan tersebut, setiap dua jalur digabungkan dalam

satu rangkaian sanad dan mempunyai tiga matan yang berbeda.

Dengan demikian dalam ¢a¥³¥ Muslim terdapat tiga bentuk matan

sebagai berikut:

24َال يـُْؤِمُن َعْبٌد َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ إِلَْيِه ِمْن أَْهِلِه َوَمالِِه َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ -

25َال يـُْؤِمُن الرَُّجُل َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن أَْهِلِه َوَمالِِه َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ -

ke kitab-kitab hadis yang ditunjuk. Adapun pokok bahasan yang digunakan sebagai acuan adalah
¦ub al-Rasl min al-´m±n.

22 Al-Bukh±r³, op. cit., h. 9.
23 Ibid.
24 Al-Nais±br³, op. cit., juz I, h. 49.
25 Ibid.
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26ْيِه ِمْن َوَلِدِه َوَواِلِدِه َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَ -

c. Al-Nas±³ mencantumkan empat jalur yang berbeda terhadap hadis

tersebut. Tiga jalur melalui satu orang sahabat yaitu Anas ibn M±lik satu

jalur lainnya melalui Ab Hurairah. Dua jalur dari Anas mempunyai

matan yang sama, sedangkan satu jalur lainnya mempunyai matan yang

berbeda. Demikian pula matan yang terdapat pada satu jalur Ab

Hurairah. Dengan demikian dalam sunan al-Nas±³ terdapat tiga bentuk

matan sebagai berikut:

- jalur Anas ibn M±lik:

27َأَحدُُكْم َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َوَلِدِه َوَواِلِدِه َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ َال يـُْؤِمنُ 

- jalur Anas lainnya:

28َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َمالِِه َوأَْهِلِه َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ 

- jalur Ab Hurairah

29بَِيِدِه َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َوَلِدِه َوَواِلِدهِ َوالَِّذي نـَْفِسي 

d. Adapun Ibn M±jah dan al-D±rim³, masing-masing hanya mencantumkan

satu jalur melalui Anas ibn M±lik dengan matan yang sama sebagai

berikut:

30َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َوَلِدِه َوَواِلِدِه َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكمْ 

26 Ibid.
27 A¥mad bin Syu’aib bin ‘Al³ bin Sin±n bin Ba¥r, Sunan al-Nas±³, disertai dengan syarah

dari Jal±l al-D³n al-Suy¯³, juz VIII (cet. I; Beirut: D±r al-Fikr, 1930/ 1348), h. 114-115.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Al-Qazw³n³, op. cit. h. 26.
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e. A¥mad mencantumkan empat jalur terhadap hadis tersebut. Semua

jalur melalui satu orang sahabat yang menyandarkan hadis tersebut

kepada Nabi, yaitu Anas ibn M±lik. Terdapat tiga jalur yang mempunyai

matan yang sama, meskipun salah satunya tidak mencantumkan secara

eksplisit matannya dan hanya ditulis semisalnya (mi£lahu). Satu jalur

lainnya mempunyai matan yang berbeda. Dengan demikian dalam

musnad A¥mad terdapat dua bentuk matan sebagai berikut:

31َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ -

َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن أَنْ َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َيُكوَن اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإلَْيِه ِممَّا ِسَواُمهَا َوَحىتَّ يـُْقَذَف ِيف النَّاِر -
ِدِه َوَواِلِدِه َوالنَّاِس يـَُعوَد ِيف اْلُكْفِر بـَْعَد َأْن َجنَّاُه اللَُّه ِمْنُه َوَال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َولَ 

32َأْمجَِعنيَ 

Sebelas bentuk matan tersebut di atas dapat disederhanakan menjadi

delapan matan karena adanya beberapa matan yang sama. Dengan

demikian hadis ini sekurang-kurangnya mempunyai  delapan bentuk matan:

فـََوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ إِلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدهِ .1
ُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ أَ .2
َال يـُْؤِمُن َعْبٌد َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ إِلَْيِه ِمْن أَْهِلِه َوَمالِِه َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ .3
لنَّاِس َأْمجَِعنيَ َال يـُْؤِمُن الرَُّجُل َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن أَْهِلِه َوَمالِِه َوا.4
َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َوَلِدِه َوَواِلِدِه َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ .5
َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َمالِِه َوأَْهِلِه َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ .6
َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َوَلِدِه َوَواِلِدِه◌ِ َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدهِ .7

31 A¥mad bin ¦anbal, Musnad A¥mad bin ¦anbal, juz III (t. cet; Beirut: D±r al-Fikri, t.th.), h.
172.

32 Ibid., h 192.
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َأَحبَّ إِلَْيِه ِمْن َأْن يـَُعوَد ِيف َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َيُكوَن اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإلَْيِه ِممَّا ِسَواُمهَا َوَحىتَّ يـُْقَذَف ِيف النَّاِر .8
النَّاِس َأْمجَِعنيَ ِر بـَْعَد َأْن َجنَّاُه اللَُّه ِمْنُه َوَال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ إِلَْيِه ِمْن َوَلِدِه َوَواِلِدِه وَ اْلُكفْ 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila hadis yang

mempunyai jalur periwayatan yang sangat terbatas saja mengalami

perbedaan redaksional, tentunya hadis yang mempunyai jalur periwayatan

yang lebih banyak akan lebih berpeluang untuk mengalaminya.

3. Hadis yang kandungannya berupa jaw±mi‘ al-kalim
Selain terdapat hadis Nabi saw. yang memuat redaksi yang panjang,

terdapat pula hadis yang redaksinya berupa ucapan-ucapan yang ringkas

dan padat makna. Perbedaan riwayat juga terjadi pada hadis yang

kandungannya seperti itu. Misalnya hadis Nabi saw. yang menyatakan

bahwa perang itu adalah siasat.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap kitab-kitab himpunan

hadis,33 ditemukan bahwa hadis tersebut terdapat dalam ¢a¥³¥ al-Bukh±r³ (1

riwayat),34 ¢a¥³¥ Muslim (2 riwayat),35 Sunan al-Turmu©³ (1 riwayat),36

Sunan Ab D±wud (2 riwayat),37 Sunan Ibn M±jah (2 riwayat),38 Sunan Al-

D±rim³ (1 riwayat) dan Musnad A¥mad (2 riwayat).39

33 Penelusuran sumber hadis dilakukan secara digital melalui program Maws’ah al-¦ad³£
al-Syar³f dengan menggunakan metode al-Ba¥£ al-¢arf³, kemudian dikonfirmasi secara manual ke
kitab-kitab hadis yang ditunjuk. Adapun kata yang digunakan sebagai acuan adalah kata Khad’ah.

34 Al-Bukh±r³, op. cit., juz IV, h. 24.
35 Al-Nais±br³, op. cit., juz V, h. 143.
36 Al-Turmu©³, op. cit., juz IV,  h. 166.
37 Al-Uzd³, op. cit. juz I, h. 43.
38 Al-Qazw³n³, op. cit., juz II, h. 945-946.
39 Ibn ¦anbal, op. cit., juz II, h. 312.
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Data di dalam kitab-kitab tersebut menunjukkan perbedaan redaksi

periwayatan sebagai berikut:

a. Satu riwayat A¥mad, Satu riwayat al-Bukh±r³, dua riwayat Muslim, satu

riwayat Ab D±wd dan dua riwayat Ibn M±jah menggunakan redaksi

احلَْْرُب َخْدَعةٌ  (dengan baris fat¥a¥)

b. Satu riwayat dari A¥mad, satu riwayat Turmu©³ dan satu riwayat Ab

D±wd menggunakan redaksi حلَْْرُب ُخْدَعةٌ  (dengan baris «ammah)

Menurut al-Dumair³, kata خدعة dari aspek kebahasaan terdapat tiga cara

baca yaitu khad’ah, khud’ah dan khuda’ah. Meskipun demikian, semuanya

mempunyai makna yang sama.40

Meskipun perbedaan aspek kebahasaan tersebut tidak mempengaruhi

makna, namun tentu saja tetap menimbulkan pertanyaan tentang redaksi

yang otentik berasal dari Nabi saw.

4. Hadis yang kandungannya bersifat ta’abbudiyyah
Perbedaan riwayat juga ditemukan pada redaksi zikir dan do’a yang

sifatnya ta’abudiyyah, misalnya saja bacaan tasyahhud dalam shalat.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap kitab-kitab himpunan

hadis,41 ditemukan bahwa hadis tersebut terdapat dalam ¢a¥³¥ al-Bukh±r³ (7

riwayat), ¢a¥³¥ Muslim (3 riwayat), Sunan al-Turmu©³ (2 riwayat), Sunan Al-

40 Ibid., juz III, h.224.
41 Penelusuran sumber hadis dilakukan secara digital melalui program Maws’ah al-¦ad³£

al-Syar³f dengan menggunakan metode al-Ba¥£ al-Mawd’³, kemudian dikonfirmasi secara manual
ke kitab-kitab hadis yang ditunjuk kecuali Musnad Ahmad. Adapun pokok bahasan yang digunakan
sebagai acuan adalah S³ghat al-Tasyahhud.
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Nas±³ (19 riwayat), Sunan Ab D±wd (8 riwayat), Sunan Ibn M±jah (12

riwayat) dan Musnad A¥mad (19 riwayat).

Data tersebut di atas menunjukkan perbedaan redaksi periwayatan

sebagai berikut:

a. Al-Bukh±r³ mencantumkan 7 jalur periwayatan yang berbeda terhadap

hadis tersebut. Semua jalur periwayatan melalui satu orang sahabat

yang menyandarkan hadis tersebut kepada Nabi, yaitu Abdull±h ibn

Mas‘d. Semua jalur mempunyai matan yang sama, yaitu sebagai

berikut:

َناالتَِّحيَّاُت لِلَِّه َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُهُ  َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه السََّالُم َعَليـْ
42الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

Perbedaan di antara riwayat-riwayat tersebut hanya terletak pada

komentar Nabi saw. terhadap do’a tersebut. Sebagian riwayat

menyebutkan komentar Nabi saw. di akhir riwayat, sementara riwayat

lainnya menyebutkan di antara kata al-¡±li¥³n dengan kata asyhadu,
sebagian lainnya menyebutkan pada kedua tempat tersebut. Selain itu,

ada satu riwayat yang tidak menyebutkan redaksi tasyahhud tersebut

dengan eksplisit, namun hanya menyebutkan: al-ta¥iyyat lill±h il±
qawlihi al-¡±li¥³n.

b. Muslim mencantumkan tiga jalur periwayatan yang berbeda terhadap

hadis tersebut, melalui dua orang sahabat yang menyandarkan hadis

tersebut kepada Nabi. Dua jalur melalui ‘Abdull±h ibn Mas‘d dan satu

42 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 202.
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jalur lainnya melalui Ab Msa al-Asy‘ar³. Kedua jalur yang melalui

‘Abdull±h ibn Mas‘d mempunyai matan yang sama, sedangkan matan

dari Ab Msa berbeda dengan keduanya.

Dengan demikian dalam ¢a¥³¥ Muslim terdapat dua bentuk matan

sebagai berikut:

- jalur ‘Abdull±h ibn Mas‘d:

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه التَِّحيَّاُت لِلَِّه َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُهُ  السََّالُم َعَليـْ
43ُدُه َوَرُسولُهُ الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعبْ 

- jalur Ab Msa al-Asy‘ar³:

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت لِلَِّه السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه السَّ  َالُم َعَليـْ
◌ُ 44اللَُّه َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهالصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ 

c. Al-Turmu©³ mencantumkan dua jalur yang berbeda terhadap hadis

tersebut, melalui dua orang sahabat yaitu ‘Abdull±h ibn Mas‘d dan

‘Abdull±h ibn ‘Abb±s. Kedua jalur mempunyai matan yang berbeda.

Dengan demikian dalam sunan al-Turmu©³ terdapat dua bentuk matan

sebagai berikut:

- jalur ‘Abdull±h ibn Mas‘d:

َنا التَِّحيَّاُت لِلَِّه َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُهُ  َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه السََّالُم َعَليـْ
45الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

- jalur ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s:

43 Al-Nais±br³, op. cit., juz II, h. 13.
44 Ibid., h. 14.
45 Al-Turmu©³, op. cit., juz I, h. 81.
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َنا َوَعَلى ِعَباِد التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاُت الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت لِلَِّه َسَالٌم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ  َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه َسَالٌم َعَليـْ
46اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل اللَّهِ 

d. Al-Nas±i mencantumkan sembilan belas jalur periwayatan terhadap

hadis tersebut, melalui empat orang sahabat. Dua belas jalur

periwayatan melalui ‘Abdull±h ibn Mas‘d, empat jalur melalui Ab

Msa al-Asy‘ar³, dua jalur melalui J±bir ibn ‘Abdill±h dan satu jalur

melalui ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s. Sebelas jalur yang melalui ‘Abdull±h ibn

Mas‘d mempunyai matan yang sama, sedangkan satu jalur lainnya

mempunyai perbedaan redaksi. Adapun jalur yang melalui Ab Msa

al-Asy‘ar³, dua di antaranya mempunyai matan yang sama, sedangkan

dua jalur lainnya mempunyai redaksi yang berbeda. Dua jalur yang

melalui J±bir mempunyai matan yang hampir sama.

Dengan demikian dalam Sunan al-Nas±³ terdapat delapan bentuk

redaksi sebagai berikut:

- jalur ‘Abdull±h ibn Mas‘d:

َنا َوَعَلى التَِّحيَّاُت لِلَِّه َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ وَ .1 َرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه السََّالُم َعَليـْ
47ِعَباِد اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

َنا َوَعَلى التَِّحيَّاُت لِلَِّه َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت السََّالُم َعَلْيَك أَيـُّ .2 َها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه السََّالُم َعَليـْ
48ْبُدُه َوَرُسولُهُ ِعَباِد اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا عَ 

- jalur Ab Msa al-Asy‘ar³:

َنا َوَعَلى ِعَباِد َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه َسَالمٌ ِحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت لِلَِّه َسَالمٌ التَّ .1 َعَليـْ
49هُ اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُ 

46 Ibid, h. 83.
47 Al-Nas±³, op. cit., juz II, h. 239-241.
48 Ibid., h. 49.
49 Ibid., h. 241-242.
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َنا َوَعَلى التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت لِلَِّه السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه السَّ .2 َالُم َعَليـْ
50ْبُدُه َوَرُسولُهُ ِعَباِد اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا عَ 

َنا َوَعَلى التَِّحيَّاُت لِلَِّه الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت لِلَِّه السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكا.3 تُُه السََّالُم َعَليـْ
51َال َشرِيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ ِعَباِد اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ 

- jalur J±bir ibn ‘Abdill±h:

ُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه ِبْسِم اللَِّه َوبِاللَِّه التَِّحيَّاُت لِلَِّه َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرمحَْ .1
َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبدُ السََّال  ُه َوَرُسولُُه ُم َعَليـْ

52َأْسَأُل اللََّه اْجلَنََّة َوأَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن النَّارِ 

لصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه ِبْسِم اللَِّه َوبِاللَِّه التَِّحيَّاُت لِلَِّه َوا.2
َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمَّدً  ا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ السََّالُم َعَليـْ

53ُل اللََّه اْجلَنََّة َوأَُعوُذ ِبِه ِمْن النَّارِ َوَأْسأَ 

- jalur ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s:

َنا َوَعَلى التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاُت الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت لِلَِّه َسَالٌم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبَـ  رََكاتُُه َسَالٌم َعَليـْ
54الصَّاِحلَِني َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ ِعَباِد اللَّهِ 

e. Ab D±wud mencantumkan delapan jalur periwayatan yang berbeda

terhadap hadis tersebut, melalui empat sahabat yang masing-masing

menyandarkan hadis tersebut kepada Nabi saw. Dua jalur melalui

‘Abdull±h ibn Mas‘d dengan matan yang sama. Tiga jalur melalui Ab

Msa al-Asy‘ar³ yang digabungkan dalam satu rangkaian sanad dengan

matan yang masing-masing berbeda. Adapun tiga jalur lainnya, masing-

50 Ibid.
51 Ibid.
52 Ibid., h. 243-244.
53 Ibid.
54 Ibid., h. 242-243.
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masing melalui ‘Abdull±h ibn ‘Umar, ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s dan Samurah

ibn Jundab.

Dengan demikian, di dalam Sunan Ab D±wud terdapat tujuh bentuk

matan, sebagai berikut:

- jalur ‘Abdull±h ibn Mas‘d

َنا َوَعَلى ِعَباِد التَِّحيَّاُت لِلَِّه َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُهُ  السََّالُم َعَليـْ
55ُدُه َوَرُسولُهُ اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعبْ 

- jalur ‘Abdull±h ibn ‘Umar (kata-kata dalam kurung adalah tambahan

menurutnya)

َنا َوَعَلى ِعَبادِ )َوبـَرََكاتُهُ (التَِّحيَّاُت لِلَِّه الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه  السََّالُم َعَليـْ
56َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ )َوْحَدُه َال َشرِيَك لَهُ (اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه 

- jalur Ab Msa al-Asy‘ar³

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت لِلَِّه السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ  َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه السََّالُم َعَليـْ
57الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

- jalur Ab Msa al-Asy‘ar³ yang kedua

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصََّلوَ  اُت لِلَِّه السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه السََّالُم َعَليـْ
58الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

- jalur Ab Msa al-Asy‘ar³ yang ketiga

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه ِحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت لِلَِّه السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه السََّال التَّ  ُم َعَليـْ
59ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك لَُه َوَأْشَهُد أَنَّ 

- jalur ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s

55 Ab D±wd, op. cit., juz I, h. 254.
56 Ibid, h. 255.
57 Ibid., 256.
58 Ibid.
59 Ibid.
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َنا التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاُت الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت لِلَِّه السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه وَ  بـَرََكاتُُه السََّالُم َعَليـْ
60َني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل اللَّهِ َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه الصَّاحلِِ 

- jalur Samurah ibn Jundab

61التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت َوالصََّلَواُت َواْلُمْلُك لِلَّهِ 

f. Ibn M±jah mencantumkan dua belas jalur periwayatan yang berbeda

terhadap hadis tersebut, melalui empat sahabat yang masing-masing

menyandarkan hadis tersebut kepada Nabi saw. Delapan jalur melalui

‘Abdull±h ibn Mas‘d dengan matan yang sama. Dua jalur melalui Ab

Msa al-Asy‘ar³ yang digabungkan dalam satu rangkaian sanad, juga

dengan matan yang sama. Adapun dua jalur lainnya, masing-masing

melalui ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s dan J±bir ibn ‘Abdill±h.

Dengan demikian, di dalam sunan Ibn M±jah terdapat empat bentuk

matan, sebagai berikut:

- jalur ‘Abdull±h ibn Mas‘d

َنا َوَعَلى ِعَباِد التَِّحيَّاُت لِلَِّه َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُهُ  السََّالُم َعَليـْ
62ُدُه َوَرُسولُهُ اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعبْ 

- jalur Ab Msa al-Asy‘ar³

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت لِلَِّه السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه السَّ  َالُم َعَليـْ
63اللَُّه َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ 

- jalur J±bir ibn ‘Abdill±h

60 Ibid.
61 Ibid.
62 Al-Qazw³n³, op. cit., juz I, h. 290-291.
63 Ibid, h. 291.
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َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه بِاْسِم اللَِّه َوبِاللَِّه التَِّحيَّاُت لِلَِّه َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت لِلَِّه السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ 
َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبدُ السََّال  ُه َوَرُسولُُه َأْسَأُل ُم َعَليـْ

64اللََّه اْجلَنََّة َوأَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن النَّارِ 

- jalur ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s

َنا اُت الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت لِلَِّه السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه السََّالُم عَ التَِّحيَّاُت اْلُمَبارَكَ  َليـْ
65لُهُ َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسو 

g. A¥mad mencantumkan dua puluh jalur periwayatan terhadap hadis

tersebut. Tujuh belas jalur melalui ‘Abdull±h ibn Mas‘d dengan matan

yang sama. Satu jalur melalui Ab Msa al-Asy‘ar³ dan dua jalur lainnya

melalui ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s.

Dengan demikian dalam musnad A¥mad terdapat empat bentuk matan

sebagai berikut:

- jalur ‘Abdull±h ibn Mas‘d:

َنا َوَعَلى ِعَبادِ التَِّحيَّاُت لِلَِّه َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُهُ  السََّالُم َعَليـْ
66اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

- jalur Ab Msa al-Asy‘ar³:

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت لِلَِّه السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرَكَ  اتُُه السََّالُم َعَليـْ
67الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

- jalur ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s:

َنا التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاُت الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت لِلَِّه السََّال .1 ُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه السََّالُم َعَليـْ
68اللَّهِ َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوأَنَّ ُحمَمًَّداَ َرُسولُ 

64 Ibid, h. 292.
65 Ibid, h. 291.
66 Ibn ¦anbal, op. cit., juz , h. .
67 Ibid, h. 291.
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َنا اُت لِلَِّه َسَالمٌ التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاُت الصََّلَواُت الطَّيِّبَ .2 َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه السََّالُم َعَليـْ
◌ِ 69اللَّهَوَعَلى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوأَنَّ ُحمَمًَّداَ َرُسولُ 

Dengan demikian hadis ini sekurang-kurangnya mempunyai sembilan

belas bentuk matan:

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه التَِّحيَّاُت لِلَِّه َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُهُ .1 السََّالُم َعَليـْ
ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه◌ُ الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلَهَ 

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه التَِّحيَّاُت لِلَِّه َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُهُ .2 السََّالُم َعَليـْ
َهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك لَُه َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ الصَّاِحلَِني َأشْ 

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه تُُه السََّالُم َعلَ التَِّحيَّاُت لِلَِّه الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت لِلَِّه السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكا.3 يـْ
هُ الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك لَُه َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُ 

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه ُة اللَِّه َوبـَرََكاتُهُ التَِّحيَّاُت لِلَِّه الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرمحَْ .4 السََّالُم َعَليـْ
َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ )َوْحَدُه َال َشرِيَك لَهُ (الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه 

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت لِلَِّه السََّال .5 ُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه السََّالُم َعَليـْ
الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه َسَالمٌ لِلَِّه َسَالمٌ التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت .6 َعَليـْ
الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه الصَّ التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصَّ .7 اِحلَِني َلَواُت لِلَِّه السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه السََّالُم َعَليـْ
َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوأَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَّهِ التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت .8 لِلَِّه السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه السََّالُم َعَليـْ
هُ الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك لَُه َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُ 

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه لتَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت لِلَِّه السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه السَّ ا.9 َالُم َعَليـْ
َوَرُسولُهُ الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدهُ 

68 Ibid, h. 291.
69 Ibid, h. 291.
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َنا َوَعَلى ِعَباِد التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاُت الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت لِلَِّه َسَالٌم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبَـ .10 رََكاتُُه َسَالٌم َعَليـْ
نَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل اللَّهِ اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد أَ 

َنا َوَعَلى ِعَباِد التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاُت الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت لِلَِّه َسَالٌم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبَـ .11 رََكاتُُه َسَالٌم َعَليـْ
للَُّه َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال إَِلَه ِإالَّ ا

َنا َوَعَلى التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاُت الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت لِلَِّه السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه وَ .12 بـَرََكاتُُه السََّالُم َعَليـْ
ْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل اللَّهِ ِعَباِد اللَِّه الصَّاِحلَِني أَ 

َنا َوَعَلى التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاُت الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت لِلَِّه السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه وَ .13 بـَرََكاتُُه السََّالُم َعَليـْ
اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ ِعَبادِ 

َنا َوَعَلى بـَرََكاتُُه السَّ التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاُت الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت لِلَِّه السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه وَ .14 َالُم َعَليـْ
اللَّهِ ِعَباِد اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ ُحمَمًَّداَ َرُسولُ 

َنا َوَعَلى َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـََر التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاُت الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت لِلَِّه َسَالمٌ .15 َكاتُُه السََّالُم َعَليـْ
اللَّهِ ِعَباِد اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ ُحمَمًَّداَ َرُسولُ 

َنا ِبْسِم اللَِّه َوبِاللَِّه التَِّحيَّاُت لِلَِّه َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَّ .16 ِيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه السََّالُم َعَليـْ
َأْسَأُل اللََّه اْجلَنََّة َوأَُعوُذ بِاللَِّه َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

ِمْن النَّارِ 
َنا اللَِّه َوبِاللَِّه التَِّحيَّاُت لِلَِّه َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اِبْسمِ .17 للَِّه َوبـَرََكاتُُه السََّالُم َعَليـْ

َوَأْسَأُل اللََّه اْجلَنََّة َوأَُعوُذ بِِه َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهدُ 
ِمْن النَّارِ 

التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت َوالصََّلَواُت َواْلُمْلُك لِلَّهِ .18
َالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه السََّالُم بِاْسِم اللَِّه َوبِاللَِّه التَِّحيَّاُت لِلَِّه َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت لِلَِّه السَّ .19

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِحلَِني َأْشَهُد أَْن َال ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه  َوَرُسولُُه َأْسَأُل اللََّه اْجلَنََّة َعَليـْ
اللَِّه ِمْن النَّارِ َوأَُعوُذ بِ 

Berdasarkan data-data tersebut di atas, dapat ditarik satu kesimpulan

bahwa apabila hadis-hadis yang kandungannya bersifat ta’abbudiyah saja
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mengalami keragaman secara redaksional, apalagi hadis-hadis yang

kandungannya mengenai masalah keduniawian.

Dengan demikian, eksistensi ikhtil±f al-riw±yah dalam kitab-kitab

himpunan hadis merupakan sesuatu yang bersifat menyeluruh sehingga

hampir tidak ditemukan adanya hadis Nabi saw. yang diriwayatkan dengan

redaksi yang seragam.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ikhtil±f al-Riw±yah
Adanya pujian Nabi saw. terhadap periwayat yang mampu

meriwayatkan hadis sebagaimana yang didengarkannya, ditambah lagi

dengan ketatnya sikap sebagian sahabat dalam periwayatan hadis, tentunya

menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya ikhtil±f
al-riw±yah.

Berikut ini akan diuraikan faktor yang menyebabkan terjadinya ikhtil±f
al-riw±yah sebagai berikut:

1. Perbedaan Kasus atau Peristiwa

Perbedaan lafal hadis di antaranya disebabkan penyampaian Nabi

saw. pada beberapa kesempatan yang berbeda-beda. Perbedaan lafal dalam

kasus seperti ini sebetulnya tidak merupakan bagian dari ikhtil±f al-riw±yah
yang dipermasalahkan pada aspek redaksionalnya. Hal ini dikarenakan

permasalahan yang ditimbulkan dari perbedaan lafal tersebut, lebih berkaitan

dengan aspek substansialnya dibandingkan dengan aspek redaksionalnya.

Dalam hal ini, permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh para ulama

dengan mengemukakan pandangan bahwa Nabi saw. menyampaikan
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sesuatu sesuai dengan kondisi psikologis mitra bicaranya dan realitas sosial

masyarakat.

Misalnya saja hadis-hadis Nabi saw. yang berisi dialog tentang amalan

utama seperti yang dikemukakan oleh M. Syuhudi Ismail. Ada empat matan

hadis yang dijadikan sebagai contoh dalam hal ini, yaitu:70

a. Hadis yang disandarkan kepada ‘Abdull±h Ibn Amr

ثـََنا اللَّْيُث َعْن يَزِيَد َعْن َأِيب اخلَْْريِ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو ثـََنا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد قَاَل َحدَّ ُهَما أَنَّ َحدَّ َرِضَي اللَُّه َعنـْ
ٌر قَاَل ُتْطِعُم الطََّعاَم َوتـَْقَرُأ السََّالَم َعَلى َمْن َعَرْفتَ َرُجًال َسَأَل النَِّيبَّ صَ  ْسَالِم َخيـْ َوَمْن لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ اْإلِ

71ملَْ تـَْعِرفْ 

Artinya:
‘Amr ibn Kh±lid menyampaikan kepada kami, ia berkata, al-Lay£
menyampaikan kepada kami, dari Yaz³d dari Abu al-Khayr, dari
‘Abdull±h ibn ‘Amr ra, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada
Nabi saw: “Islam seperti apa yang terbaik?” Ia (Rasulullah saw.)
menjawab: “(Islam yang terbaik adalah) engkau memberi makan dan
mengucapkan salam, baik kepada orang yang engkau sudah kenal,
maupun kepada yang belum engkau kenal”.

b. Hadis yang disandarkan kepada Ab Msa al-‘Asy‘ar³

ثـََنا أَبُو بـُْرَدَة ْبُن َعْبِد  ثـََنا َأِيب قَاَل َحدَّ ثـََنا َسِعيُد ْبُن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد اْلُقَرِشيُّ قَاَل َحدَّ اللَِّه ْبِن َأِيب بـُْرَدَة َعْن َأِيب َحدَّ
ْسَالِم أَْفَضُل قَاَل َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن بـُْرَدَة َعْن َأِيب ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل قَالُوا يَا َرُسوَل اللَِّه َأيُّ اْإلِ 

72ِلَسانِِه َوَيِدهِ 

Artinya:
Sa‘³d ibn Ya¥y± ibn Sa‘³d al-Qurasy³ menyampaikan kepada kami, ia
berkata, bapakku menyampaikan kepada kami, ia berkata Ab Burdah
ibn ‘Abdill±h ibn Ab³ Burdah dari Ab³ Burdah dari Ab Msa al-Asy‘ar³

70 M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma’ani al-Hadis
tantang Ajaran Islam yang Universal. Temporal dan Lokal (cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994),
h. 22-25.

71 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 9.
72 Ibid.
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ra. ia berkata, mereka bertanya: “Wahai Rasulull±h! Islam seperti apa
yang lebih utama?” ia menjawab: (Islam yang lebih utama adalah)
orang yang orang-orang Islam lainnya selamat dari (gangguan) lidah
dan tangannya.

c. Hadis yang disandarkan kepada Abu Hurairah

ثـََنا ِإبـْرَاِهيُم ْبُن َسْعٍد َعْن الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلمُ  ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد اللَِّه َحدَّ َسيَِّب َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي َحدَّ
ْفَضُل قَاَل ِإميَاٌن بِاللَِّه َوَرُسولِِه ِقيَل ُمثَّ َماَذا قَاَل اللَُّه َعْنُه قَاَل ُسِئَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ اْألَْعَماِل أَ 

ُرورٌ  73ِجَهاٌد ِيف َسِبيِل اللَِّه ِقيَل ُمثَّ َماَذا قَاَل َحجٌّ َمبـْ

Artinya:
‘Abd al-‘Az³s ibn ‘Abdill±h menyampaikan kepada kami, Ibr±him ibn
Sa‘d menyampaikan kepada kami, dari al-Zuhr³ dari Sa‘³d ibn al-
Musayyab dari Ab Hurairah ra. ia berkata, Nabi saw. ditanya: “Amal
seperti apa yang lebih utama?” ia menjawab: “(Amal yang paling utama
adalah) iman kepada Allah dan Rasul-Nya.” (Beliau) ditanya lagi:
“Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab: “Jihad di jalan Allah” (Beliau)
ditanya lagi: “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab: “Haji yang
mabrur”.

d. Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah Ibn Mas‘d

زَاِر َأْخبَـ  ثـََنا ُشْعَبُة قَاَل اْلَولِيُد ْبُن اْلَعيـْ ثـََنا أَبُو اْلَولِيِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك قَاَل َحدَّ ْعُت أَبَا َعْمرٍو َحدَّ َرِين قَاَل مسَِ
ثـََنا َصاِحُب َهِذِه الدَّاِر َوَأَشاَر ِإَىل َداِر َعْبِد اللَِّه  قَاَل َسأَْلُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ الشَّْيَباِينَّ يـَُقوُل َحدَّ

َأيٌّ قَاَل اجلَِْهاُد ِيف َسِبيِل اللَِّه اْلَعَمِل َأَحبُّ ِإَىل اللَِّه قَاَل الصََّالُة َعَلى َوْقِتَها قَاَل ُمثَّ َأيٌّ قَاَل ُمثَّ بِرُّ اْلَواِلَدْيِن قَاَل ُمثَّ 
 ِِ 74نَّ َوَلْو اْستَـَزْدتُُه َلزَاَدِين قَاَل َحدََّثِين 

Artinya:
Ab al-Wal³d Hisy±m ibn ‘Abd al-Malik, ia berkata Syu‘bah
menyampaikan kepada kami, al-Wal³d ibn al-‘Aiz±r menceritakan
kepada saya, ia berkata: saya mendengar Ab ‘Amr al-Syaib±n³
berkata, pemilik rumah ini (sambil menunjuk ke rumah ‘Abdill±h)
berkata: “Saya bertanya kepada Nabi saw., amal apakah yang paling

73 Ibid., h. 12.
74 Ibid., juz. VII., h. 26.
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dicintai oleh Allah swt? beliau bersabda: “Shalat pada waktunya.” Ia
bertanya lagi: “kemudian apa lagi?” beliau bersabda: “Berbuat baik
kepada kedua orang tua.” Ia bertanya lagi: “kemudian apa lagi?” beliau
bersabda: “Jihad di jalan Allah.” Ia berkata, beliau menyampaikan hal
tersebut kepada saya: “Seandainya saya terus meminta lebih, beliau
akan terus menambahkan kepada saya.”

Mengomentari perbedaan jawaban Nabi saw. seperti yang terlihat

pada hadis-hadis di atas, M. Syuhudi Ismail menyatakan bahwa perbedaan

materi jawaban sesungguhnya tidaklah bersifat substantif. Yang substantif

ada dua kemungkinan, yakni (a) relevansi antara keadaan orang yang

bertanya dengan materi jawaban yang diberikan; dan (b) relevansi antara

keadaan kelompok masyarakat tertentu dengan materi jawaban yang

diberikan.75

Dengan demikian, perbedaan lafal tersebut berkaitan dengan aspek

substansialnya dan itu terjadi karena perbedaan peristiwa. Hal ini tentu

berbeda jika perbedaan lafal terjadi pada hadis-hadis yang melaporkan suatu

peristiwa yang sama atau diasumsikan sama.

Meskipun demikian, persoalan ini dikemukakan dalam pembahasan

tentang faktor penyebab terjadinya ikhtil±f al-riw±yah karena ternyata untuk

menentukan apakah perbedaan lafal hadis tersebut berkaitan dengan

peristiwa yang sama atau terjadi berkaitan dengan peristiwa yang beragam,

para ulama seringkali mempunyai penilaian yang berbeda.

Hal ini dapat ditunjukkan pada beberapa contoh berikut:

a. Hadis mengenai lima pilar keislaman.

75 M. Syuhud Ismail, op. cit., h. 26.
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Imam Muslim mengemukakan empat riwayat secara berurutan yang

semuanya disandarkan kepada ‘Abdullah ibn ‘Umar mengenai masalah

tersebut sebagai berikut:

1) Riwayat Mu¥ammad ibn ‘Abdill±h
ثـََنا ثـََنااْهلَْمَداِينُّ ُمنَْريٍ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ َأِيب َعنْ اْألَْمحَرَ َحيَّانَ ْبنَ ُسَلْيَمانَ يـَْعِين َخاِلدٍ أَبُوَحدَّ
ْسَالمُ ُبِينَ قَالَ لَّمَ َوسَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنْ ُعَمرَ اْبنِ َعنْ ُعبَـْيَدةَ ْبنِ َسْعدِ َعنْ اْألَْشَجِعيِّ َماِلكٍ  اْإلِ
َوِصَيامُ احلَْجُّ َرُجلٌ فـََقالَ َواحلَْجِّ َرَمَضانَ َوِصَيامِ الزََّكاةِ َوِإيَتاءِ الصََّالةِ َوِإقَامِ اللَّهُ يـَُوحَّدَ َأنْ َعَلىَمخَْسةٍ َعَلى

ْعُتهُ َهَكَذاَواحلَْجُّ َرَمَضانَ ِصَيامُ َال قَالَ َرَمَضانَ  76َوَسلَّمَعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ ِمنْ مسَِ

Artinya:
Mu¥ammad ibn ‘Abdill±h ibn Numair al-Hamd±n³ menyampaikan
kepada kami, Ab Kh±lid, yaitu Sulaim±n ibn ¦ayy±n al-A¥mar
menyampaikan kepada kami dari Ab M±lik al-Asyja‘³ dari Sa‘d ibn
‘Ubaidah dari Ibn ‘Umar dari Nabi saw., beliau bersabda: “Islam
dibangun di atas lima (dasar) yaitu mengesakan Allah,mendirikan
shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji”. Seorang laki-laki
kemudian berkata: “Haji dan puasa Ramadan”. (Ibn ‘Umar) berkata:
“Bukan, puasa Ramadan dan haji. Demikianlah yang saya dengar dari
Rasulullah saw.”

2) Riwayat Sahl ibn ‘U£m±n
ثـََنا ثـََنااْلَعْسَكرِيُّ ُعْثَمانَ ْبنُ َسْهلُ َحدَّ ثـََنازََكرِيَّاءَ ْبنُ َحيَْىي َحدَّ َثِين قَالَ طَارِقٍ ْبنُ َسْعدُ َحدَّ ْبنُ َسْعدُ َحدَّ
سْ ُبِينَ قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنْ ُعَمرَ اْبنِ َعنْ السَُّلِميُّ ُعبَـْيَدةَ  يـُْعَبدَ َأنْ َعَلىَمخْسٍ َعَلىَالمُ اْإلِ

77َرَمَضانَ َوَصْومِ اْلبَـْيتِ َوَحجِّ الزََّكاةِ َوِإيَتاءِ الصََّالةِ َوِإقَامِ ُدونَهُ ِمبَاَويُْكَفرَ اللَّهُ 

Artinya:
Sahl ibn U£m±n al-Askar³ menyampaikan kepada kami, Ya¥ya ibn
Zakariyy± menyampaikan kepada kami, Sa‘d ibn °±riq berkata, Sa‘d
ibn ‘Ubaidah al-Sulam³ menyampaikan kepada kami dari Ibn ‘Umar
dari Nabi saw., beliau bersabda: “Islam dibangun di atas lima (dasar)
yaitu menyembah Allah dan mengingkari selainnya, mendirikan shalat,
menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan”. Seorang laki-laki
kemudian berkata: “Haji dan puasa Ramadan”.

76 Al-Nais±br³, op. cit., juz I, h. 34.
77 Ibid.
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3) Riwayat ‘Ubaidill±h ibn Mu‘±©
ثـََنا ثـََناُمَعاذٍ ْبنُ اللَّهِ ُعبَـْيدُ َحدَّ ثـََناَأِيب َحدَّ أَبِيهِ َعنْ ُعَمرَ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ ْبنِ َزْيدِ ْبنِ ُحمَمَّدِ اْبنُ َوُهوَ َعاِصمٌ َحدَّ

ْسَال ُبِينَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ اللَّهِ َعْبدُ قَالَ قَالَ  اللَّهُ ِإالَّ إَِلهَ َال َأنْ َشَهاَدةِ َمخْسٍ َعَلىمُ اْإلِ
78َرَمَضانَ َوَصْومِ اْلبَـْيتِ َوَحجِّ الزََّكاةِ َوِإيَتاءِ الصََّالةِ َوِإقَامِ َوَرُسولُهُ َعْبُدهُ ُحمَمًَّداَوَأنَّ 

Artinya:
‘Abdull±h ibn Mu‘±© menyampaikan kepada kami, bapakku
menyampaikan kepada kami, ‘A¡im, yaitu putra Mu¥ammad ibn Zaid
ibn ‘Abdill±h ibn ‘Umar dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah saw.
bersabda: “Islam dibangun di atas lima (dasar) yaitu syahadat bahwa
tidak ada tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba-
Nya dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan
puasa Ramadan”.

4) Riwayat Ibn Numair
َثِين  ثـََناُمنَْريٍ اْبنُ َحدَّ ثـََناَأِيب َحدَّ لَِعْبدِ قَالَ َرُجًال َأنَّ طَاُوًساُحيَدِّثُ َخاِلدٍ ْبنَ ِعْكرَِمةَ مسَِْعتُ قَالَ َحْنظََلةُ َحدَّ

ْسَالمَ ِإنَّ يـَُقولُ مَ َوَسلَّ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ مسَِْعتُ ِإينِّ فـََقالَ تـَْغُزوَأَال ُعَمرَ ْبنِ اللَّهِ  َعَلىُبِينَ اْإلِ
79اْلبَـْيتِ َوَحجِّ َرَمَضانَ َوِصَيامِ الزََّكاةِ َوِإيَتاءِ الصََّالةِ َوِإقَامِ اللَّهُ ِإالَّ إَِلهَ َال َأنْ َشَهاَدةِ َمخْسٍ 

Artinya:
Ibn Numair menyampaikan kepada kami, bapakku menyampaikan
kepada kami, ¦an§alah menyampaikan kepada kami, ia berkata, saya
mendengar ‘Ikrimah ibn Kh±lid menyampaikan hadis kepada °±ws
bahwa seorang laki-laki berkata kepada ‘Abdull±h ibn ‘Umar apakah
engkau tidak akan berperang? Maka ia berkata, saya mendengar
Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Islam dibangun di atas lima
(dasar) yaitu syahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah, mendirikan
shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji”.

Pada riwayat yang pertama dari Mu¥ammad ibn ‘Abdill±h dan

keempat dari Ibn Numair, penyebutan puasa didahulukan dibandingkan

78 Ibid.
79 Ibid.
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penyebutan haji, sedangkan pada riwayat yang kedua dari Sahl ibn ‘U£m±n

dan ketiga dari ‘Ubaidill±h ibn Mu‘a©, penyebutan haji didahulukan

dibandingkan dengan penyebutan puasa, bahkan pada riwayat yang

pertama, ‘Abdullah ibn ‘Umar menegaskan penolakannya kepada seseorang

yang lebih mendahulukan penyebutan haji dengan menyatakan bahwa

menurut yang didengarnya dari Nabi saw. yang lebih dahulu disebut adalah

puasa.

Ab ‘Aw±nah juga meriwayatkan hadis yang justru menyebutkan

penolakan Ibn ‘Umar terhadap seseorang yang mendahulukan penyebutan

puasa, dengan menyatakan bahwa hendaklah puasa yang disebutkan paling

terakhir karena seperti itulah yang didengarnya dari Rasulullah saw.

Persoalannya kemudian lebih rumit lagi karena ternyata dalam riwayat

yang dikemukakan oleh al-Bukh±ri yang bertemu dengan jalur periwayatan

Muslim, yaitu pada ¦an§alah, penyebutan haji lebih didahulukan daripada

penyebutan puasa. Riwayat al-Bukh±r³ sebagai berikut:

ثـََنا ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن ُموَسى قَاَل َأْخبَـَرنَا َحْنظََلُة ْبُن َأِيب ُسْفَياَن َعْن ِعْكرَِمَة ْبِن َخاِلٍد َعْن ا ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َحدَّ
ْسَالُم َعَلى َمخْسٍ  ُهَما قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُبِينَ اْإلِ َشَهاَدِة َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ َعنـْ

80ُحمَمًَّدا َرُسوُل اللَِّه َوِإقَاِم الصََّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َواحلَْجِّ َوَصْوِم َرَمَضانَ 

Artinya:
‘Ubaidill±h ibn Ms± menyampaikan kepada kami, ia berkata, ¦an§alah
ibn Ab³ Sufy±n memberitakan kepada kami, dari ‘Ikrimah ibn Kh±lid
dari Ibn ‘Umar ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Islam dibangun di
atas lima (dasar) yaitu syahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah
dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat,
menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan”.

80 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 8.
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Para ulama hadis mempunyai pendapat yang berbeda dalam melihat

faktor penyebab keragaman riwayat tersebut. Menurut Ibn al-¢al±h, adanya

riwayat yang mendahulukan penyebutan haji, dikarenakan adanya periwayat

hadis yang melakukan periwayatan hadis menurut makna seperti

mengakhirkan penyebutan sesuatu yang asalnya lebih dahulu atau yang

lebih penting adalah sesuatu yang sudah populer di kalangan ahli bahasa.

Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya taqd³m wa ta’kh³r pada

riwayat di atas, ditambah lagi periwayat yang melakukan periwayatan hadis

secara makna tersebut tidak mengetahui adanya penolakan yang

disampaikan oleh Ibn ‘Umar.81

Pendapat Ibn al-¢al±h di atas dinilai oleh al-Naw±w³ mengandung

kelemahan pada dua aspek, yaitu: 82

a) Kedua bentuk riwayat tersebut ada dalam kitab sahih, keduanya adalah

riwayat yang sahih dari segi makna dan tidak ada pertentangan di antara

keduanya, sehingga tidak semestinya membatalkan salah satunya.

b) Adanya asumsi bahwa telah terjadi taqd³m wa ta’kh³r dalam persoalan

seperti ini akan membuka pintu untuk menilai adanya cacat baik pada

para periwayat, maupun riwayat itu sendiri. Kalau hal seperti ini

diberlakukan, maka tidak akan ada lagi kepercayaan yang tersisa

terhadap riwayat hadis kecuali dalam porsi yang sedikit.

Dalam hal ini, al-Naw±w³ sendiri berpendapat bahwa kemungkinan

yang paling nyata (al-a§har) adalah Ibn ‘Umar mendengarkannya dari Nabi

81 Mu¥yidd³n Ab Zakariyy± Ya¥y± Ibn Syarf al-Nawaw³, Syarh ¢a¥³¥ Muslim (D±r al-
Rayy±n li al-Tur±£, 1987), h. 178.

82 Ibid.



74

saw. pada dua kesempatan yang berbeda. Pada satu kesempatan, ia

mendengarkan Nabi saw. mendahulukan penyebutan haji dan pada

kesempatan lainnya, ia mendengarkan Nabi saw. mendahulukan penyebutan

puasa. Dengan demikian, maksud pernyataan Ibn ‘Umar kepada yang

membantahnya adalah jangan menolak terhadap sesuatu yang engkau tidak

punya ilmu tentangnya, jangan membantah apa yang tidak anda ketahui dan

jangan mencela apa yang tidak engkau teliti, karena penyebutan puasa yang

lebih dahulu itulah yang saya dengar dari Nabi saw. Ucapan ini tentu saja

tidak lantas berarti bahwa ia menegasikan telah mendengarkannya dengan

cara yang lain.

Kemungkinan lainnya adalah Ibn ‘Umar mendengarkannya pada dua

kesempatan yang berbeda dengan dua bentuk yang berlainan, namun ia

melupakan salah satu bentuk yang diterimanya sehingga pada saat ada yang

mengajukan bantahan, ia menunjukkan penolakannya. Inilah dua

kemungkinan yang terjadi dalam hal ini.

Sementara itu, Ibn Hajar berpendapat bahwa sangat kecil

kemungkinan Ibn ‘Umar mendengarkan riwayat tersebut dari Nabi pada dua

kesempatan yang berbeda, kemudian ia melupakan salah satunya. Terhadap

riwayat al-Bukh±r³, ia juga berpendapat bahwa dengan membandingkan

riwayatnya dengan riwayat Muslim, riwayat Han§alah yang terdapat dalam

al-Bukh±r³ adalah periwayatan hadis secara makna. Ada kemungkinan

karena ia tidak mendengar penolakan Ibn ‘Umar terhadap laki-laki tersebut,
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karena terjadi di tempat yang berbeda, atau boleh jadi juga ia telah

melupakannya.83

b. Hadis mengenai pertanyaan seorang Arab Badwi tentang pokok-pokok

keislaman (‘Umr al-Isl±m)

Contoh lain yang dapat dikemukakan di sini adalah hadis yang

berkaitan dengan pertanyaan seorang Arab Badwi kepada Nabi saw. tentang

pokok-pokok keislaman. Muslim meriwayatkan dua hadis yang berbeda

dalam hal ini:

1) Riwayat Qutaibah ibn Sa‘³d dari °al¥ah ibn ‘Ubaidill±h

يِل ْبِن َطرِيِف ْبِن َعْبِد اللَِّه الثـََّقِفيُّ َعْن َماِلِك ْبِن أََنٍس ِفيَما ثـََنا قـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيِد ْبِن مجَِ قُرَِئ َعَلْيِه َعْن َأِيب ُسَهْيٍل َحدَّ
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َأْهِل َجنٍْد ثَائُِر الرَّْأِس َعْن أَبِيِه أَنَُّه مسََِع طَْلَحَة ْبَن ُعبَـْيِد اللَِّه يـَُقوُال َجاَء َرُجٌل ِإَىل َرُسولِ 

ْسَالِم َنْسَمُع َدِويَّ َصْوتِِه َوَال نـَْفَقُه َما يـَُقوُل َحىتَّ َدنَا ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَإِ  َذا ُهَو َيْسَأُل َعْن اْإلِ
ُرُهنَّ قَالَ فـََقاَل َرُسولُ  َلِة فـََقاَل َهْل َعَليَّ َغيـْ َال ِإالَّ أَْن َتطَّوََّع اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمخُْس َصَلَواٍت ِيف اْليَـْوِم َواللَّيـْ

رُُه فـََقاَل َال ِإالَّ أَْن َتطَّوََّع َوذََكَر لَ  ُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الزََّكاَة َوِصَياُم َشْهِر َرَمَضاَن فـََقاَل َهْل َعَليَّ َغيـْ
ُرَها قَاَل َال ِإالَّ َأْن َتطَّوََّع قَاَل فََأْدبـََر الرَُّجُل َوُهَو يـَُقوُل َواللَِّه َال أَزِي ُد َعَلى َهَذا َوَال أَنـُْقُص ِمْنُه فـََقاَل فـََقاَل َهْل َعَليَّ َغيـْ

84ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَفْـَلَح ِإْن َصَدقَ َرُسوُل اللَِّه َصلَّ 

Artinya:
Qutaibah ibn Sa‘³d ibn Jam³l ibn °ar³f ibn ‘Abdill±h al-¤aqaf³
menyampaikan kepada kami, dari M±lik ibn Anas, sesuai dengan apa
yang dibacakan kepadanya, dari Ab Suhail dari bapaknya bahwasanya
ia mendengar °al¥ah ibn ‘Ubaidill±h berkata: “Seorang laki-laki dari
penduduk Nejed mendatangi Rasulullah saw. dalam keadaan rambut
yang acak-acakan. Kami mendengar gumaman suaranya, namun kami
tidak memahami apa yang dia katakan, sampai kemudian ia mendekati
Rasulullah saw. Tiba-tiba ia bertanya tentang Islam, maka Rasulullah

83 A¥mad ibn ‘Al³ ibn ¦ajar al-Asqal±n³, Fat¥ al-B±r³ Syarh ¢a¥³¥ al-Bukh±r³ (cet. II; D±r al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 69-70.

84 Al-Nais±br³, op. cit., juz I, h. 31.
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saw. bersabda: “Shalat lima kali, sehari semalam”. Lalu ia bertanya
lagi:”Apakah masih ada (shalat) selainnya?” Maka Rasulullah saw.
bersabda: “Tidak ada lagi kecuali apabila engkau ingin melakukan
ta¯awwu’. Juga puasa Ramadan”. Lalu ia bertanya lagi:”Apakah masih
ada (puasa) selainnya?” Maka Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada lagi
kecuali apabila engkau ingin melakukan ta¯awwu’.” Rasulullah saw. juga
menyebutkan kepadanya zakat, lalu ia bertanya: “”Apakah masih ada
selainnya?” Maka Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada lagi kecuali
apabila engkau ingin melakukan ta¯awwu’. Laki-laki itu kemudian
meninggalkan Rasul sambil berkata: “Demi Allah, saya tidak akan
menambah dan tidak akan mengurangi”.Rasulullah saw. kemudian
bersabda: “Sungguh ia beruntung, jika ia jujur (pada ucapannya)”.

2) Riwayat ‘Amr ibn Mu¥ammad dari Anas ibn M±lik
ثـََنا َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسِم أَبُو  ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَِة َعْن ثَاِبٍت َعْن َحدََّثِين َعْمُرو ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن ُبَكْريٍ النَّاِقُد َحدَّ النَّْضِر َحدَّ

ِيَنا َأْن َنْسَأَل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َشْيٍء َفَكاَن يـُْعجِ  ُ بُـَنا َأْن جيَِيَء الرَُّجُل ِمْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل 
َنا أَنََّك تـَْزُعُم ُل فـََيْسأَلَُه َوَحنُْن َنْسَمُع َفَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْهِل اْلَباِديَِة فـََقاَل يَا ُحمَمَُّد أَتَانَا َرُسوُلَك فـََزَعَم لَ أَْهِل اْلَباِديَِة اْلَعاقِ 

َض قَاَل اللَُّه قَاَل َفَمْن َنَصَب َهِذِه َأنَّ اللََّه أَْرَسَلَك قَاَل َصَدَق قَاَل َفَمْن َخَلَق السََّماَء قَاَل اللَُّه قَاَل َفَمْن َخَلَق اْألَرْ 
َباَل آللَُّه أَْرَسَلَك قَاَل اْجلَِباَل َوَجَعَل ِفيَها َما َجَعَل قَاَل اللَُّه قَاَل فَِبالَِّذي َخَلَق السََّماَء َوَخَلَق اْألَْرَض َوَنَصَب َهِذِه اجلِْ 

َنا مخَْ  ََذا قَاَل نـََعْم قَاَل َوَزَعَم َرُسوُلَك َأنَّ َعَليـْ َلِتَنا قَاَل َصَدَق قَاَل فَِبالَِّذي أَْرَسَلَك آللَُّه أََمَرَك ِ َس َصَلَواٍت ِيف يـَْوِمَنا َولَيـْ
َنا زََكاًة ِيف أَْمَوالَِنا قَاَل َصَدَق قَاَل فَِبالَِّذي أَْرَسَلَك آللَُّه أَ  ََذا قَ نـََعْم قَاَل َوَزَعَم َرُسوُلَك َأنَّ َعَليـْ اَل نـََعْم قَاَل َوَزَعَم َمَرَك ِ

 َِ َنا َصْوَم َشْهِر َرَمَضاَن ِيف َسَنِتَنا قَاَل َصَدَق قَاَل فَِبالَِّذي أَْرَسَلَك آللَُّه أََمَرَك  َذا قَاَل نـََعْم قَاَل َوَزَعَم َرُسوُلَك َأنَّ َعَليـْ
َنا َحجَّ اْلبَـْيِت َمْن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسبِ  يًال قَاَل َصَدَق قَاَل ُمثَّ َوىلَّ قَاَل َوالَِّذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َال أَزِيُد َعَلْيِهنَّ َرُسوُلَك َأنَّ َعَليـْ

ُهنَّ فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم لَِئْن َصَدَق لََيْدُخَلنَّ اْجلَنَّةَ  85َوَال أَنـُْقُص ِمنـْ

Artinya:
‘Amr ibn Mu¥ammad ibn Bukair al-N±qid menyampaikan kepada
kami, Hasyim ibn al-Q±sim Ab al-Na«r menyampaikan kepada kami,
Sulaim±n ibn al-Mug³rah menyampaikan kepada kami dari ¢±bit dari
Anas ibn M±lik ia berkata: kami dilarang untuk bertanya sesuatu kepada
Nabi saw., maka kami merasa kaget dengan kedatangan seorang laki-
laki dari pedalaman dan bertanya kepadanya sementara kami
mendengarkannya. Telah datang seorang laki-laki dari pedalaman dan
berkata: “Wahai Muhammad! Seorang utusanmu telah mendatangi
kami dan menyampaikan kepada kami bahwa engkau berkeyakinan

85 Ibid., h. 32.
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bahwa Allah telah mengutusmu”. Nabi saw. menjawab: “Ia berkata
benar”. Ia kembali berkata: “Maka siapakah yang menciptakan langit?”.
Nabi saw. menjawab: “(yang menciptakan langit) adalah Allah”. Ia
kembali bertanya: “Maka siapakah yang menciptakan bumi?”. Nabi
saw. menjawab: “(yang menciptakan bumi) adalah Allah”. Maka
siapakah yang menancapkan gunung-gunung dan menciptakan apa
yang ada di atasnya?”. Nabi saw. menjawab: “(yang melakukannya)
adalah Allah”. Ia kemudian berkata: “Demi Zat yang telah menciptakan
langit, menciptakan bumi dan menancapkan gunung, apakah benar
Allah telah mengutusmu?”. Rasul menjawab: “Benar”. Ia kembali
bertanya: “Utusanmu mengatakan bahwa atas kami kewajiban shalat
lima waktu sehari semalam”. Rasul menjawab: “Benar”. Ia kembali
bertanya: “Demi Zat yang telah mengutusmu, apakah ia
memerintahkanmu seperti itu?”. Rasul menjawab: “Benar”. Ia kembali
bertanya: “Utusanmu mengatakan bahwa atas kami kewajiban zakat
pada harta benda kami”. Rasul menjawab: “Benar”. Ia kembali
bertanya: “Demi Zat yang telah mengutusmu, apakah ia
memerintahkanmu seperti itu?”. Rasul menjawab: “Benar”. Ia kembali
bertanya: “Utusanmu mengatakan bahwa atas kami kewajiban puasa
bulan Ramadan pada setiap tahun”. Rasul menjawab: “Benar”. Ia
kembali bertanya: “Demi Zat yang telah mengutusmu, apakah ia
memerintahkanmu seperti itu?”. Rasul menjawab: “Benar”. Ia kembali
bertanya: “Utusanmu mengatakan bahwa atas kami kewajiban haji ke
baitull±h bagi yang punya kemampuan”. Rasul menjawab: “Benar”. Ia
kembali bertanya: “Demi Zat yang telah mengutusmu, apakah ia
memerintahkanmu seperti itu?”. Rasul menjawab: “Benar”. Ia (Anas
berkata):” kemudian ia meninggalkan tempat sambil berkata: “Demi Zat
yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak akan menambah
dan tidak akan mengurangi”. Maka Nabi saw. kemudian bersabda: “Jika
ia benar-benar jujur, maka ia akan masuk surga”.

Kedua hadis di atas menunjukkan adanya kesamaan pada substansi

hadis dan latar belakang peristiwa serta kemiripan pada struktur hadis,

namun redaksi keduanya berbeda. Hal tersebut menjadikan para ulama

berbeda dalam menentukan apakah kedua hadis di atas menceritakan satu

kasus yang sama atau kasus yang berlainan. Menurut Q±«i ‘Iy±« dan Ibn al-

Ba¯¯±l, kedua hadis di atas menceritakan kasus yang sama. Sebaliknya al-

Qur¯ub³ menolak anggapan tersebut dan menyatakan bahwa keduanya

menceritakan kasus yang berbeda.86

86 … .
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c. Hadis tentang dua orang yang disiksa dalam kubur

1) Riwayat U£m±n dari ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s:

ثـََنا َجرِيٌر َعْن َمْنُصوٍر َعْن ُجمَاِهٍد َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َمرَّ النَِّيبُّ َصلَّى ثـََنا ُعْثَماُن قَاَل َحدَّ اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِحبَاِئٍط ِمْن َحدَّ
ِمهَا فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُعذَّبَاِن َوَما ِحيطَاِن اْلَمِديَنِة أَْو َمكََّة َفَسِمَع َصْوَت ِإْنَسانـَْنيِ يـَُعذَّبَاِن ِيف قـُُبورِ 

َمِة ُمثَّ َدَعا ِجبَرِيَدٍة َفَكَسَرَها  يـَُعذَّبَاِن ِيف َكِبٍري ُمثَّ قَاَل بـََلى َكاَن َأَحُدُمهَا َال َيْسَتِرتُ ِمْن بـَْولِِه وََكاَن اْآلَخُر َميِْشي بِالنَِّمي
ُهَما ِكْسَرًة َفِقيَل لَُه يَا َرُسوَل اللَِّه ِملَ فـََعْلَت َهَذا قَاَل َلَعلَُّه أَْن خيَُ ِكْسَرتـَْنيِ  ُهَما َما َملْ فـََوَضَع َعَلى ُكلِّ قـَْربٍ ِمنـْ فََّف َعنـْ

87تـَْيَبَسا أَْو ِإَىل أَْن يـَْيَبَسا

Artinya:
U£m±n menyampaikan kepada kami, ia berkata, Jar³r menyampaikan
kepada kami, dari Man¡r, dari Muj±hid, dari Ibn ‘Abb±s, ia berkata,
Rasulullah saw. melewati tembok di antara tembok-tembok Madinah
atau Mekah, lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang
disiksa di kuburnya, maka Nabi saw. bersabda: “(Keduanya) sedang
disiksa dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Setelah itu,
beliau bersabda: “Bahkan keduanya disiksa (karena dosa kecil). Salah
satunya disiksa karena tidak menjaga dirinya dari air kencingnya dan
yang kedua disiksa karena ia menyebarkan adu domba”. Setelah itu
beliau meminta pelepah (kurma), lalu membelahnya menjadi dua
belahan. Kemudian beliau meletakkan setiap belahan di atas tiap-tiap
kuburan, lalu beliau ditanya: “Wahai utusan Allah! Mengapa anda
melakukan ini?” Beliau menjawab: “Mudah-mudahan Allah
meringankan  (siksaan keduanya) selama pelepah kurma ini belum
kering atau sampai keduanya kering”.

2) Riwayat H±rn dari J±bir:

ثـََنا ثـََناقَاَال ِهلَاُرونَ َوالسَِّياقُ احلَِْديثِ َلْفظِ ِيف َوتـََقارَبَاَعبَّادٍ ْبنُ َوُحمَمَّدُ َمْعُروفٍ ْبنُ َهاُرونُ َحدَّ َعنْ ِإْمسَِعيلَ ْبنُ َحاِمتُ َحدَّ
َمَقاِميرَأَْيتَ َهلْ َجاِبرُ يَاقَالَ ...قَالَ الصَّاِمتِ نِ بْ ُعَباَدةَ ْبنِ اْلَولِيدِ ْبنِ ُعَباَدةَ َعنْ َحْزرَةَ َأِيب ُجمَاِهدٍ ْبنِ يـَْعُقوبَ 

ُهَماَواِحَدةٍ ُكلِّ ِمنْ فَاْقَطعْ الشََّجَرتـَْنيِ ِإَىل فَاْنطَِلقْ قَالَ اللَّهِ َرُسولَ يَانـََعمْ قـُْلتُ  ُقْمتَ ِإَذاَحىتَّ َِِمافَأَْقِبلْ ُغْصًناِمنـْ
ِيل فَاْنَذَلقَ َوَحَسْرتُهُ َفَكَسْرتُهُ َحَجرًافََأَخْذتُ فـَُقْمتُ َجابِرٌ قَالَ َيَسارِكَ َعنْ َوُغْصًناَميِيِنكَ نْ عَ ُغْصًنافََأْرِسلْ َمَقاِمي
ُهَماَواِحَدةٍ ُكلِّ ِمنْ فـََقَطْعتُ الشََّجَرتـَْنيِ فَأَتـَْيتُ  اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ ولِ َرسُ َمَقامَ ُقْمتُ َحىتَّ َأُجرُُّمهَاأَقْـبَـْلتُ ُمثَّ ُغْصًناِمنـْ

87 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 60-61.
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ِإينِّ قَالَ َذاكَ فـََعمَّ اللَّهِ َرُسولَ يَافـََعْلتُ َقدْ فـَُقْلتُ َحلِْقُتهُ ُمثَّ َيَسارِيَعنْ َوُغْصًناَميِيِين َعنْ ُغْصًناأَْرَسْلتُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ 
َرْينِ َمَرْرتُ  ُهَمايـَُرفَّهَ َأنْ ِبَشَفاَعِيت فََأْحَبْبتُ يـَُعذَّبَانِ ِبَقبـْ 88َرْطبَـْنيِ اْلُغْصَنانِ َدامَ َماَعنـْ

Artinya:
H±rn ibn Ma‘rf dan Mu¥ammad ibn ‘Abb±d menyampaikan kepada
kami dengan lafal yang mirip. Adapun lafal yang dikemukakan di sini
adalah lafal dari H±rn. Keduanya berkata, ¦±tim ibn Isma‘³l dari
Ya‘qb ibn Muj±hid Ab³  ¦azrah dari ‘Ub±dah ibn al-Wal³d ibn ‘Ub±dah
ibn ¢±mit, ia berkata: Rasululullah saw. bersabda: “Wahai J±bir! Apakah
Engkau melihat tempatku? Saya (J±bir) menjawab: Benar Ya
Rasulullah!, Beliau bersabda: “Maka carilah dua pohon dan potonglah
dari setiap pohon itu satu ranting dan bawalah keduanya. Apabila
Engkau sudah berdiri di tempatku, lemparkanlah satu ranting ke sebelah
kananmu dan satu ranting lainnya ke sebelah kirimu”. Setelah itu, saya
(J±bir) bangkit mengambil batu dan memotong ranting pohon lalu
membawanya ke tempat Rasulullah saw. berdiri, kemudian
melemparkannya ke samping kanan dan kiri. Setelah itu saya mengikuti
Rasul, lalu bertanya: “Saya sudah melakukannya ya Rasulullah! Beliau
lalu bersabda: “Sungguh saya melewati dua kuburan yang kedua
(penghuninya) sedang disiksa, maka saya ingin syafa’at saya
membebaskan keduanya selama kedua ranting pohon tersebut masih
basah”.

3) Riwayat Ab ‘Arbah dari Ab Hurairah

دبْ عَ يبأَ نْ عَ ،ةَ مَ لَ سَ نبْ دُ مَّ حمَُ انَ ثَـ دَّ حَ : الَ قَ ،ةَ رميَْ كَ يبِ أَ ِنٍ◌ِ◌◌ِ بْ بِ هْ وَ ِنٍ◌◌ِ بْ دٌ مَّ حمَُ انَ ثَـ دَّ حَ : الَ قَ ،ةَ بَ وْ ِر◌ُ عَ وبُ أَ انَ رَ بَـ خْ أَ 
: الَ قَ ،ةَ رَ يْـ رَ هُ ِيب أَ نْ عَ ،ثَ ارِ احلَ نِ بْ اهللاِ دِ بْ عَ نْ عَ و،رُ مْ عَ نبْ الَ هَ نْـ مِ الْ نِ عَ ،ةَ سَ يْ ِن◌ِ أَ ِيب أَ نبْ دٌ يْ زَ ِين ثَ دَّ حَ : الَ قَ ،يمِ حِ الرَّ 
ىتَّ حَ رُ يـَّ غَ تَـ يَـ هُ نُ وْ لَ لَ عَ جَ فَ ،هُ عَ مَ انَ مْ قُ فَـ ،امَ قَ فَـ ،نِ يْ رَ بْـ قَـ ىلَ عَ انَ رْ رَ مَ فَ ،مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ ىّل◌ّ صَ اهللاِ لِ وْ سُ رَ عَ مَ يشِ منَْ انَّ كُ 
انِ ذَ هَ : الَ قَ ،؟اهللاِ ِيبَّ نَ ايَ اكَ ذَ امَ وَ : انَ لْ قُـ ؟عُ مسَْ أَ امَ نَ وْ عُ مَ سْ تَ امَ :الَ قَ ؟،اهللاِ ِيبَّ نَ ايَ كَ لَ امَ : انَ لْ قُ فَـ ،هُ صُ يْ مِ قَ كمدَ عَ رَ 
ٍ هَ بِ نْ ذَ ِيف ادً يْ دِ شَ اابً ذَ عَ اِمهَ رِ وْ بُـ قُـ ِيف انِ بَ ذَّ عَ يُـ نِ الَ جُ رَ  هُ نزُ تَ سْ يَ الَ اَ مهُ دُ حَ أَ انَ كَ : الَ قَ ؟،اهللاِ ِيبَّ نَ ايَ كَ لِ ذَ مَّ مِ : انَ لْ قُـ ،نيِّ
ِيف لَ عَ جَ فَ ،لِ خْ النَّ دِ ائِ رَ جَ نْ مِ ْنيِ تَـ دَ يْ رِ ِجبَ اعَ دَ فَ , ةِ مَ يْ مِ النَّ بِ مْ هُ نَـ يْـ بَـ يشِ ميَْ وَ ،هِ انِ سَ لِ بِ اسَ النَّ يذِ ؤْ يُـ رُ اآلخَ انَ كَ َو ،لِ وْ البَـ نْ مِ 
89.◌ِ ْنيِ تَـ بَ طَ رَ اامَ دَ امَ امَ هُ نْـ عَ فُ فَّ خيَُ ،مْ عَ نَـ : الَ قَ ؟،اهللالَ وْ سُ رَ ايَ كَ لِ ذَ امَ هُ عُ فَ نْـ يَـ لْ هَ وَ : انَ لْ قُـ . ةٍ دَ احِ وَ ْربٍ قَـ لِّ كُ 

Artinya:
Ab ‘Arbah memberitakan kepada kami, ia berkata, Mu¥ammad ibn
Wahb ibn Ab³ Kar³mah berkata, Mu¥ammad ibn Salamah berkata, dari
Ab³ ‘Abd al-Ra¥³m ia berkata, Zaid ibn Ab³ An³sah menyampaikan
kepada saya, dari al-Minh±l ibn ‘Amr, dari ‘Abdill±h ibn al-H±ri£, dari

88 Al-Nais±br³, op. cit., juz VIII, h. 231.
89 Ibn ¦ibb±n, ¢a¥³h Ibn ¦ibb±n, juz ..(t. Cet)., h. ...
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Ab Hurairah, ia berkata: “Kami mengadakan perjalanan bersama-sama
dengan Rasulullah saw., lalu kami melewati dua pekuburan. Rasulullah
saw. berdiri dan kami pun berdiri. Rona wajah Nabi saw. berubah
sampai-sampai kancing bajunya juga terlepas, maka kami kemudian
bertanya: “Ada apa wahai Nabi Allah?” Beliau berkata: “Apakah kalian
tidak mendengarkan apa yang saya dengar?” Kami kembali bertanya:
“(mendengarkan) apa wahai Nabi Allah?” Beliau menjawab: “Dua
orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya dengan siksaan yang
pedih atas dosa yang ringan.” Kami bertanya: “Dari dosa apa wahai
nabi Allah?” Beliau menjawab: “Salah seorang tidak menjaga dirinya
dari buang air kecil, sedangkan yang lainnya selalu menyakiti orang lain
dengan ucapannya dan menyebarkan adu domba di tengah-tengah
mereka.” Beliau kemudian meminta dua pelepah kurma dan
meletakkannya di tiap-tiap kuburan. Kami lalu bertanya: “Apakah hal
tersebut akan memberikan manfaat kepada keduanya?” Beliau
menjawab: “Benar, akan meringankan siksa keduanya selama kedua
(pelepah kurma) masih basah”.

Menurut al-Qur¯ub³ dan al-Nawaw³ (w. 676 H) kisah yang diceritakan

pada hadis-hadis di atas adalah kisah yang sama. Sebaliknya menurut Ibn

¦ajar kisah yang diceritakan oleh ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s yang terdapat dalam

Sahih al-Bukh±r³ berbeda dengan kisah yang diceritakan oleh J±bir yang

terdapat dalam Sahih Muslim.90

Perbedaan tersebut di antaranya berdasarkan beberapa indikator: 1)

Kisah versi ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s terjadi di Madinah dan Nabi saw. bersama-

sama dengan sekelompok sahabat, sedangkan kisah versi J±bir terjadi dalam

perjalanan dan Nabi saw. seorang diri lalu diikuti oleh J±bir; 2) Pada kisah

versi ‘Abdull±h ibn Abb±s diceritakan bahwa yang menanam pelepah kurma

adalah Nabi saw. sendiri setelah membelahnya menjadi dua, sedangkan

dalam kisah versi J±bir diceritakan bahwa Nabi saw. memerintahkan kepada

J±bir untuk memotong dua ranting dari dua pohon yang awalnya digunakan

Nabi saw. untuk berlindung ketika menunaikan hajat, kemudian Nabi saw.

90 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 8.
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memerintahkan kepadanya untuk melemparkannya ke arah kanan dan kiri

dari posisi duduk Nabi saw.; 3) Kisah versi ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s

mengemukakan penyebab kedua penghuni kubur disiksa, sedangkan dalam

kisah versi J±bir penyebabnya tidak disebutkan; 4) Kisah versi ‘Abdull±h ibn

Abb±s mengemukakan pengharapan Nabi saw. agar keduanya diringankan

siksaannya dengan menggunakan lafal “la‘alla”, sementara hal yang sama

tidak ditemukan pada kisah versi J±bir.

Masih menurut Ibn ¦ajar, kisah yang diceritakan oleh Abu Hurairah

dalam Sahih Ibn ¦ibb±n kemungkinan adalah kisah yang ketiga yang

berbeda dengan dua kisah sebelumnya.

Meskipun perbedaan-perbedaan yang dikemukakan oleh Ibn ¦ajar

antara kisah versi ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s dengan kisah versi J±bir bisa saja

disebabkan oleh periwayatan hadis secara makna, namun perbedaan yang

begitu nyata di antara kedua riwayat tersebut menunjukkan bahwa keduanya

adalah kisah yang berbeda. Adapun kisah versi Ab Hurairah menunjukkan

kemiripan yang sangat dekat dengan kisah versi ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s,

sehingga kemungkinan keduanya adalah kisah yang sama. Perbedaan di

antara keduanya hanyalah disebabkan oleh periwayatan secara makna dan

bukan karena perbedaan kasus.

2. Periwayatan Hadis Secara Makna

Menurut al-Jaz±ir³ ada delapan permasalahan (‘illat) yang dapat terjadi

pada hadis Nabi saw. Permasalahan tersebut adalah: a) kerusakan sanad; b)

periwayatan hadis secara makna dan tidak berdasarkan lafal; c)

Ketidaktahuan dalam persoalan kebahasaan (i’r±b); d) terjadinya kekeliruan

pada penulisan lafal hadis (ta¡¥³f); e) adanya kata atau kalimat yang
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terbuang dari matan hadis yang membuat makna menjadi tidak sempurna; f)

periwayatan hadis tanpa disertai dengan sebab atau peristiwa yang

menyertainya; g) periwayatan separuh matan hadis dan meninggalkan

separuh matan yang lain; h) periwayatan hadis secara langsung dari kitab

tanpa melalui seorang guru.91

Seperti terlihat pada delapan permasalahan tersebut di atas, salah satu

permasalahan adalah terjadinya periwayatan hadis secara makna. Penyebab

timbulnya periwayatan hadis secara makna tidak terlepas dari aspek

kesejarahan hadis. Pada awalnya, hadis tidak ditulis secara resmi dan tidak

bersifat massal, meskipun tentu tidak dipungkiri bahwa beberapa orang

sahabat sudah menulis hadis secara personal sejak masa Nabi saw., seperti

‘Abdull±h ibn ‘Amr ibn ‘A¡ dan ‘Al³ ibn Ab³ °±lib.

Ab Rayyah mengklaim bahwa hadis Nabi saw. sebagian besar

diriwayatkan secara makna dan hadis yang diriwayatkan secara lafal hampir

tidak ditemukan dalam kitab-kitab himpunan hadis. Klaim tersebut dibantah

oleh Ab Syahbah yang menyatakan bahwa terdapat beberapa hadis yang

diriwayatkan secara lafal. Di antaranya hadis-hadis yang dimasukkan oleh

Ibn ¦ajar sebagai Jaw±mi‘ al-kalim, yaitu:92

َردٌّ فـَُهوَ أَْمرُنَاَعَلْيهِ لَْيسَ َعَملٍ ُكلُّ .1
بَاِطلٌ فـَُهوَ اللَّهِكَتابِيف لَْيسَ َشْرطُكلّ .2
ِاْسَتَطْعُتمْ َماِمْنهُ فَْأُتوابَِأْمرٍ أََمْرُتُكمْ َوِإَذا.3

91 °±hir bin ¢±li¥ bin A¥mad al-Jaz±ir³, Tawj³h al-Na§ar il± U¡l al-A£ar (t. cet.; Makkah al-
Mukarramah: D±r al-B±z, t. th.), h. 338.

92 Lihat Mu¥ammad ibn Mu¥ammad Ab Syahbah, Difa‘ ‘an al-Sunnah wa Radd Syubah
al-Musytasyriq³n wa al-Kutt±b al-Mu‘±¡ir³n wa Bay±n al-Syubah al-W±ridah ‘ala al-Sunnah Qad³man
wa ¦ad³£an wa Radduh± Raddan ‘Ilmiyyan ¢a¥³¥an (cet. I; Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1989/
1409), h. 47.
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َبْطنهِمنْ َشراِوَعاءآَدماِْبنَمَأل َما.4
Selain itu, Ab Syahbah menambahkan beberapa hadis yang

menurutnya juga diriwayatkan secara lafal, seperti hadis-hadis berikut:93

اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َوَيِدِه .1
رَاِحَلةِفيَهاجتَِدُ َال ِماَئةٍ َكِإِبلِ النَّاسُ .2
َيانِ لِْلُمْؤِمنِ اْلُمْؤِمنُ .3 بـَْعًضابـَْعُضهُ دُّ َيشُ َكاْلبُـنـْ
ِهمْ تـََوادِِّهمِيف اْلُمْؤِمِننيَ تـََرى.4 َوتـَرَامحُِ
يُِلمأَوْ َحَبطًايـَْقُتلُ َما الرَّبِيعُ يـُْنِبتُ اِممَّ ِإنَّ .5
ميَانِ ِمنْ اْحلََياءُ .6 اْإلِ

Dari sepuluh hadis di atas yang diklaim sebagai hadis yang

diriwayatkan secara lafal, berdasarkan penelusuran penulis hanya hadis yang

terakhir saja yang diriwayatkan dalam berbagai kitab himpunan hadis

dengan redaksi yang sama. Adapun hadis-hadis lainnya, semuanya

diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda-beda.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila

periwayatan hadis secara lafal (riw±yat al-¥ad³£ bi al-laf§i) didefinisikan

secara ketat sebagai hadis yang diriwayatkan dengan lafal yang sama, maka

apa yang dikemukakan oleh Ab Rayyah benar adanya bahwa hampir tidak

ditemukan hadis yang seperti itu, namun apabila periwayatan hadis

berdasarkan lafal dipahami secara longgar sebagai hadis yang diriwayatkan

dengan sebagian besar lafal yang sama, maka pernyatan Ab Syahbah

bahwa terdapat beberapa hadis yang diriwayatkan secara lafal adalah benar.

93 Ibid.
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Berkaitan dengan kebolehan periwayatan hadis secara makna, ada

hal-hal yang disepakati oleh para ulama hadis dan ada yang tidak disepakati.

Para ulama sepakat bahwa periwayatan hadis secara makna tidak

dibolehkan bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang hadis (j±hil)
dan juga bagi pemula (mubtadi’).94

Para ulama juga sepakat bahwa tidak diperkenankan periwayatan

hadis secara makna pada beberapa kategori hadis, di antaranya:95

a. Hadis-hadis yang lafalnya bersifat ta’abudiyyah seperti tasyahhud dan

lafal qunut.
b. Hadis-hadis yang termasuk dalam kategori jaw±mi’ al-kalim
c. Hadis-hadis yang lafalnya dijadikan sebagai dalil dalam persoalan

kebahasaan.

Di antara ulama yang membolehkan periwayatan hadis secara makna

dari kalangan sahabat tercatat nama-nama seperti ‘Al³ ibn Ab³ °±lib,

‘Abdull±h ibn ‘Abb±s, ‘Abdull±h ibn Mas‘d, Anas ibn M±lik, ¦u©aifah ibn al-

Yam±n³ (w. 36 H), ‘Aisyah (w. 58 H), Abu Sa‘³d al-Khudr³, Ab Dard±’ (w.

32 H) dan Ab Hurairah. Sementara dari kalangan tabi’in tercatat nama-

nama seperti seperti ¦asan ibn Ab³ ¦asan al-Ba¡r³ (w. 110 H), Mu¥ammad

ibn S³r³n (w. 110 H) dan ‘Amr ibn Murrah.96

94 Lihat Nr al-D³n ‘Itr, Manhaj al-Naqd f³ ‘Ulm al-¦ad³£ (cet. III; Beirut: D±r al-Fikr al-
‘Arab³, 1418 H/ 1997 M), h. 227.

95 Lihat Jal±l al-D³n al-Suy¯³, Tadr³b al-R±w³ (t. cet.; Beirut: D±r al-Kit±b al-‘Arab³, 1996 M/
1417 H), h. 95; Mahmd al-°a¥¥±n, op. cit., h. 142

96 Ab Mu¥ammad al-R±mahurmuz³, al-Mu¥addi£ al-F±¡il baina al-R±w³ wa al-W±‘³ (cet. III:
Beirut: D±r al-Fikr, 1984/ 1404), h.533-537; Mu¥ammad ‘Ajj±j al-Kha¯³b, al-Sunnah qabl al-Tadw³n
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Adapun argumentasi yang dikemukakan oleh ulama yang

membolehkan periwayatan hadis secara makna adalah:

a. Firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 58-59

َها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغًدا َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجًَّدا َوُقوُلوا  ِحطٌَّة نـَْغِفْر َلُكْم َوِإْذ قـُْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْريََة َفُكُلوا ِمنـْ
الَِّذي ِقيَل َهلُْم فَأَنـَْزْلَنا َعَلى الَِّذيَن ظََلُموا رِْجزًا ِمَن فـََبدََّل الَِّذيَن ظََلُموا قـَْوًال َغيـْرَ َخطَايَاُكْم َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِننيَ 

)58- 59البقرة: (السََّماِء ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقونَ 

Terjemahnya:
Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke negeri ini
(Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi
enak di mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil
bersujud, dan katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya Kami
ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak Kami akan menambah
(pemberian Kami) kepada orang-orang yang berbuat baik".Lalu orang-
orang yang zalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak
diperintahkan kepada mereka. Sebab itu Kami timpakan atas orang-
orang yang zalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik. (58-
59)

Mengomentari Ayat di atas, Al-Qur¯ub³ (w. 671 H) mengatakan bahwa

beberapa ulama menjadikannya sebagai dalil untuk berpendapat bahwa

kata-kata yang man¡¡ (tersurat) mempunyai dua kemungkinan, yaitu

bersifat ta’abbudiyyah menurut lafal atau ta’abbudiyyah berdasarkan makna.

Apabila kata tersebut bersifat ta’abbudiyyah menurut lafal, maka tidak

dibolehkan melakukan perubahan dari segi lafal dan Allah swt. akan

memberikan celaan terhadap orang yang mengubah teksnya. Namun apabila

kata tersebut bersifat ta’abbudiyyah dari segi maknanya saja dan bukan dari

segi lafalnya, maka dibolehkan terjadinya perubahan yang memberikan

(t. cet.; Kairo: Maktabah Wahbah, 1383 H/ 1963 M), h. 126-132; Jam±l al-D³n al-Q±sim³, Qaw±id
al-Ta¥d³£ min Funn Mu£¯al±h al-¦ad³£ (t. cet.; t. tp.: D±r al-I¥y±’ al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 221.
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makna yang sama, dan tidak boleh mengadakan perubahan yang akan

menimbulkan perbedaan makna.97

b. Hadis Nabi saw. tentang turunnya al-Qur’an dalam tujuh huruf (sab‘a¥
a¥ruf).

ثـََنا اْلَقارِيِّ َعْبدٍ ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ َعنْ الزُّبـَْريِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعنْ ِشَهابٍ اْبنِ َعنْ َماِلكٌ َأْخبَـَرنَايُوُسفَ ْبنُ اللَّهِ َعْبدُ َحدَّ
َعَلىاْلُفْرقَانِ ُسورَةَ يـَْقَرأُ ِحزَامٍ ْبنِ َحِكيمِ ْبنَ ِهَشامَ مسَِْعتُ يـَُقولُ َعْنهُ اللَّهُ َرِضيَ اخلَْطَّابِ ْبنَ ُعَمرَ مسَِْعتُ قَالَ أَنَّهُ 
ُمثَّ اْنَصَرفَ َحىتَّ أَْمَهْلُتهُ ُمثَّ َعَلْيهِ أَْعَجلَ َأنْ وَِكْدتُ أَقْـَرأَنِيَهاَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ وََكانَ أَقْـَرُؤَهاَماَغْريِ 
فـََقالَ أَقْـَرأْتَِنيَهاَماَغْريِ َعَلىيـَْقَرأُ َهَذامسَِْعتُ ِإينِّ فـَُقْلتُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ بِهِ تُ َفِجئْ ِبرَِدائِهِ لَبَّْبُتهُ 
َعَلىأُْنزِلَ اْلُقْرآنَ ِإنَّ أُْنزَِلتْ َهَكَذافـََقالَ فـََقَرْأتُ اقْـَرأْ ِيل قَالَ ُمثَّ أُْنزَِلتْ َهَكَذاقَالَ فـََقَرأَ اقْـَرأْ لَهُ قَالَ ُمثَّ أَْرِسْلهُ ِيل 

َعةِ  98تـََيسَّرَ َماِمْنهُ فَاقْـَرُءواَأْحُرفٍ َسبـْ

Artinya:
‘Abdull±h ibn Ysuf menyampaikan kepada kami, M±lik
memberitahukan kepada kami dari Ibn Syih±b dari ‘Urwah ibn Zubair
dari ‘Abd al-Rahm±n ibn ‘Abd al-Q±r³ bahwasanya ia berkata: “Saya
mendengar ‘Umar ibn al-Kha¯¯±b ra. berkata: “Saya mendengar Hisy±m
ibn ¦ak³m ibn ¦iz±m membaca surah al-Furq±n dengan cara yang
berbeda dengan cara saya membacanya, padahal Rasulullah saw.
sendiri yang membacakannya kepadaku. Saya hampir saja secara
terburu-buru (menghentikannya), tetapi kemudian saya membiarkannya
sampai ia selesai, kemudian saya menariknya dengan selendangnya dan
membawanya kepada Nabi saw.  lalu saya berkata: “Saya mendengar ia
membaca al-Qur’an dengan cara yang berbeda dengan yang anda
bacakan kepada saya, maka Nabi saw. bersabda: lepaskanlah ia,
kemudian beliau memerintahkannya: bacalah, maka ia kemudian
membacanya, lalu Nabi saw. bersabda demikianlah ia diturunkan.
Kemudian beliau memerintahkan saya bacalah, lalu saya membacanya.
Maka Nabi saw. bersabda: “Demikianlah ia diturunkan, sesungguhnya
al-Qur’an diturunkan berdasarkan tujuh huruf (sab’ah ahruf), maka
bacalah dengan cara yang mudah.

Berdasarkan hadis di atas, al-Sy±fi’³ berpendapat bahwa apabila Allah

swt. dengan kasih sayangnya kepada makhluknya, menurunkan kitabnya

97 Mu¥ammad ibn A¥mad Ab ‘Abdill±h al-Qur¯ub³, al- J±mi‘ li A¥k±m al-Qur’±n, Juz I (cet.
II; Beirut, D±r al-Syams li al-Tur±£, t.th.), h. 411.

98 Al-Bukh±r³, op. cit., juz III, h. 90.
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dalam tujuh huruf agar memudahkan manusia untuk membacanya,

meskipun dengan lafal yang berbeda asalkan perbedaan tersebut tidak

menyebabkan pengalihan makna, maka sudah barang tentu hadis lebih

dimungkinkan lagi untuk mengalami perbedaan lafal.99

Ya¥y± ibn Sa’³d al-Qa¯¯±n juga berpendapat bahwa al-Qur’an lebih

agung dibandingkan dengan hadis, sehingga apabila pada pembacaan al-

Qur’an terdapat keringanan untuk membacanya dalam tujuh huruf, maka

hadis Nabi saw. tentunya dibolehkan untuk diriwayatkan secara makna.100

c. Allah swt. menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu secara

berulang-ulang di berbagai ayat al-Qur’an dengan menggunakan lafal

yang berbeda-beda, namun dengan makna yang sama dan

memindahkan bahasanya ke dalam bahasa Arab yang mempunyai

perbedaan dari segi taqd³m dan ta’kh³r, ziy±dah dan nuq¡±n. Argumentasi

ini dikemukakan oleh ¦amm±d ibn Salamah, al-R±mahurmuz³ dan al-

¦asan.101

d. Hadis yang menunjukkan adanya izin dari Nabi saw. untuk meriwayatkan

hadis secara makna asalkan tidak mengubah hukum-hukum Allah swt.,

seperti hadis yang diriwayatkan dari ‘Abdullah ibn Sulaiman berikut:102

ثـََنا ،اْلَباِقيَعْبدِ بنَحيَْىي َحدَّ ثـََنااْلِمصِّيِصيُّ ثـََنااحلِْْمِصيُّ،السَُّكوِينُّ ْمرٍوعَ بنَسِعيدُ َحدَّ َسَلَمَة،بناْلَولِيدُ َحدَّ
،ُأَكْيَمةَ بنُسَلْيَمانَ بناللَّهِ َعْبدِ بنيـَْعُقوبُ َحدََّثِين  ِه،َعنْ أَبِيِه،َعنْ اللَّْيِثيُّ َنا: قَالَ َجدِّ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ أَتـَيـْ

99 Lihat al-Suy¯³, op. cit., h. .
100 Ibid.
101 Al-R±mahurmuz³, op.cit., h. .
102 Al-°abr±n³, al-Mu‘jam al-Kab³r, juz VII (al-Maktab al-Isl±m³: Beirut, t.th.), h. 117.
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َكَمانـَُؤدِّيَهُ َأنْ نـَْقِدرُ َفال, احلَِْديثَ ِمْنكَ َنْسَمعُ ِإنَّااللَِّه،َرُسولَ يَاَوأُمََّهاتَِناأَْنَت،بِآبَائَِنا: َلهُ فـَُقْلَناَوَسلََّم،َعَلْيهِ 
ْعَناُه؟ "بَْأسَ َفال, اْلَمْعَىن َوَأَصْبُتمُ َحالال،ُحتَرُِّمواوَملَْ َحرَاًما،حتُِلُّواملَْ ِإَذا:"فـََقالَ مسَِ

Artinya:
“Yahya ibn ‘Abd al-B±q³ al-Mi¡¡³¡³ menyampaikan kepada kami, Sa’³d
ibn ‘Amr al-Sakn³ al-Hims³ menyampaikan kepada kami, al-Wal³d ibn
Salamah menyampaikan kepada kami, Ya’qb ibn ‘Abdill±h ibn
Sulaym±n ibn Ukaymah al-Lay£³ dari bapaknya dari kakeknya, ia
berkata: “Kami mendatangi Rasulullah saw., lalu kami mengatakan
kepadanya: Demi bapak-bapak dan ibu-ibu kami wahai utusan Allah!
Sesungguhnya kami mendengar darimu hadis, namun kami tidak
sanggup untuk menyampaikannya sebagaimana yang kami dengarkan,
maka ia kemudian menjawab: Asalkan kalian tidak menghalalkan yang
haram dan tidak mengharamkan yang halal dan kalian sudah
menyampaikan yang sesuai dengan makna, maka tidak ada masalah”.

Ketika hadis tersebut disampaikan kepada ¦asan al-Ba¡r³, ia berkata

sekiranya bukan karena hadis tersebut ia tidak akan meriwayatkan hadis.103

Namun hadis tersebut dinilai oleh beberapa ulama hadis, seperti al-Jzaj±n³

sebagai hadis daif.104

e. Hadis yang menunjukkan adanya izin dari Nabi saw. untuk meriwayatkan

hadis secara makna asalkan tidak mengubah hukum-hukum Allah swt.,

seperti hadis yang diriwayatkan oleh Kh±lid ibn Duraik berikut:
ملَْ أَ : الَ قَ ؟ْنيِ نَـ يْـ عَ نْ مِ اهلََ لْ هَ وَ اهللاِ لَ وْ سُ رَ ايَ : لَ يْ قِ . ادً عَ قْ مَ مَ نَّ هَ جَ َينْ يْـ عَ ْنيَ بَـ أْ وَّ بَـ تَ يَ لْ فَـ لْ قُ أَ ملَْ امَ يَّ لَ عَ لَ وَّ قَ تَـ نْ مَ 
ُعوا َهلَا تـََغيُّظًا َوَزِفريًا: لَّ جَ وَ زَّ عَ اهللاِ لِ وْ قَـ َىل إِ عْ مَ سْ تَ  ،هُ وْ لُ أَ سْ يَ نْ أَ مَ وْ قَ الْ كَ سَ مْ أَ فَ ،ِإَذا رَأَتْـُهْم ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد مسَِ
ملَْ امَ يَّ لَ عَ لَ وَّ قَ تَـ نْ مَ لُ وْ قُ تَـ اكَ نَ عْ مسَِ اهللاِ لَ وْ سُ رَ ايَ : اوْ الُ قَ ؟ِين وْ لُ أَ سْ تَ الَ مْ كُ لَ امَ : الَ قَ وَ ،مْ ِِ أْ شَ نْ مِ كَ لِ ذَ رَ كَ نْ أَ فَ 
افً رْ حَ دُ يْ زِ نَ وَ ،افً رْ حَ رُ خِّ ؤَ نُـ وَ افً رْ حَ مُ دِّ قَ نُـ ،اهُ نَ عْ مسَِ امَ ثَ يْ دِ احلَْ ظُ فَ حنَْ الَ نُ حنَْ وَ ادً عَ قْ مَ مَ نَّ هَ جَ َينْ يْـ عَ ْنيَ بَـ أْ وَّ بَـ تَ يَ لْ فَـ لْ قُ أَ 
وْ أَ ،مِ الَ سْ اإلِ ْنيَ وشَ َيب يْ عَ دُ يْ رِ يُ لْ قُ أَ ملَْ امَ يَّ لَ عَ لَ وَّ قَ تَـ نْ مَ : تُ لْ قُـ امنََّ إِ ،تُ دْ رَ أَ كَ لِ ذَ سَ يْ لَ : الَ قَ ا،فً رْ حَ صُ قُ نْـ نَـ وَ 
" .مِ الَ سْ اإلِ بَ يْ عَ وَ ينَ يْ شَ 

103 ‘Abd al-Ra¥m±n ibn ‘Al³ Ibn al-Jauz³, al-Mau«‘±t (D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah: Beirut,
1985), h. 91-92.

104 Al-¦usain ibn Ibr±¥³m al-Jzaj±n³, al-Ab±¯³l wa al-Man±k³r wa al-¢i¥¥±h wa al-Masy±h³r
(cet. I; India: al-Ma¯ba‘ah al-Salafiyyah, 1403), h. 97-98.
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Artinya:
Barang siapa yang menyandarkan suatu ucapan kepadaku yang tidak
pernah aku ucapkan, maka hendaklah ia mempersiapkan di antara
kedua mata neraka Jahannam sebuah tempat duduk. Rasulullah saw.
lalu ditanya: “Apakah Jahannam mempunyai dua mata?” Beliau
menjawab: “Apakah engkau tidak mendengarkan Firman Allah swt.:
“Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka
mendengar kegeramannya dan suara nyalanya.” Sejak saat itu, para
sahabat tidak lagi bertanya kepada Rasulullah saw. sehingga ia
kemudian bertanya kepada mereka: “Mengapa kalian tidak pernah
bertanya kepadaku?” Mereka menjawab: “Kami mendengar Anda
bersabda: “Barang siapa yang menyandarkan suatu ucapan kepadaku
yang tidak pernah aku ucapkan, maka hendaklah ia mempersiapkan di
antara kedua mata neraka Jahannam sebuah tempat duduk.” Kami
tidak menghapal hadis sebagai yang kami dengarkan, karena terkadang
kami mendahulukan satu kata, mengemudiankan satu kata,
menambahkan satu kata dan mengurangi satu kata.” Beliau menjawab:
“Bukan seperti itu yang saya maksudkan, tetapi yang saya maksudkan
adalah orang yang menyandarkan kepada saya ucapan yang tidak
pernah saya ucapkan dengan maksud untuk menodai Islam.”

Namun hadis di atas tidak dapat dijadikan sebagai dalil karena hadis

tersebut dinilai sebagai hadis palsu oleh beberapa ulama hadis, seperti al-

Jauz³, al-Jzaj±n³ dan al-Alb±n³.105

f.   Pernyataan beberapa sahabat Nabi saw.

Sebagian ulama membolehkan periwayatan hadis secara makna

dengan mendasarkan kepada pernyataan beberapa sahabat Nabi saw.

seperti ‘Abdull±h ibn Mas‘d, Ab al-Dard±’ dan Anas ibn M±lik yang setelah

meriwayatkan hadis biasanya mengucapkan kalimat-kalimat berikut: qar³ban
min ©±lik, na¥w ©±lik, syibh ©±lik atau kam± q±la. 106

105 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 8.
106 Ab Bakar A¥mad ibn ‘Al³ ibn ¤±bit al-Kha¯³b al-Bagd±d³, al-Kif±yah f³ ‘ilm al-Riw±yah (t.

cet.; Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409), h. 310.
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Adapun ulama yang melarang periwayatan hadis secara makna di

antaranya dari kalangan sahabat tercatat nama-nama seperti ‘Umar ibn al-

Kha¯¯±b, ‘Abdull±h ibn ‘Umar dan Zaid ibn al-Arqam.107 Argumentasi ulama

yang melarang periwayatan hadis secara makna:

a. Hadis yang menunjukkan pujian Nabi saw. terhadap para periwayat hadis

yang mampu menyampaikan hadis sebagaimana yang didengarkannya,

seperti hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdull±h ibn Mas‘d berikut:

ثـََنا ثـََناَغْيَالنَ ْبنُ َحمُْمودُ َحدَّ اللَّهِ َعْبدِ ْبنَ الرَّْمحَنِ َعْبدَ مسَِْعتُ قَالَحْربٍ ْبنِ ِمسَاكِ َعنْ ُشْعَبةُ أَنـَْبأَنَاَداُودَ أَبُوَحدَّ
َكَمافـَبَـلََّغهُ َشْيًئاِمنَّامسَِعَ اْمَرأً اللَّهُ َنضَّرَ يـَُقولُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبَّ مسَِْعتُ قَالَ أَبِيهِ َعنْ ُحيَدِّثُ َمْسُعودٍ ْبنِ 

108َساِمعٍ ِمنْ أَْوَعىُمبَـلِّغٍ فـَُربَّ مسَِعَ 

Artinya:
“Ma¥md ibn Gayl±n menyampaikan kami, Ab D±wud
menyampaikan kepada kami, Syu’bah memberitahukan kepada kami
dari Sim±k ibn ¦arb, ia berkata, saya mendengar ‘Abdurra¥m±n ibn
‘Abdull±h ibn Mas’d menyampaikan hadis dari bapaknya, ia berkata
saya mendengar Nabi saw. bersabda: “Semoga Allah mencerahkan
wajah seseorang yang mendengarkan sesuatu dari kami, lalu ia
menyampaikannya sebagaimana ia mendengarkannya, karena boleh
jadi orang yang menyampaikan lebih paham dibandingkan dengan
orang yang hanya mendengarkan”.

Menurut penulis, hadis di atas tidak cukup kuat untuk dijadikan

sebagai dasar pelarangan periwayatan hadis secara makna, karena tidak

secara eksplisit menunjukkan hal tersebut. Hadis ini paling maksimal

menunjukkan bahwa periwayatan secara lafal lebih baik dibandingkan

periwayatan secara makna.

107 Ab Mu¥ammad al-R±mahurmuz³, op. cit., h. 538; Mu¥ammad ‘Ajj±j al-Kha¯³b, op. cit.,
h. Jam±l al-D³n al-Q±sim³, op. cit., h. 221.

108 Ab ´s± Mu¥ammad bin ´s± bin ¤awrah, Sunan al-Turmu©³, juz V (t. cet.; Beirut: D±r al-
Fikr, t. th.), h. 33.
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b. Hadis yang menunjukkan larangan Nabi saw. terhadap Barr±’ ibn ‘²zib

yang mengganti satu lafal yang terdapat dalam hadis, meskipun dengan

lafal lain yang dipandang sinonim dengan lafal yang pertama.

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ُمَقاِتٍل قَاَل َأْخبَـَرنَا َعْبُد اللَِّه قَاَل َأْخبَـَرنَا ُسْفَياُن َعْن َمْنُصوٍر َعْن َسْعِد بْ  ِن ُعبَـْيَدَة َعْن اْلبَـَراِء ْبِن َحدَّ
َوضَّْأ ُوُضوَءَك لِلصََّالِة ُمثَّ اْضَطِجْع َعَلى َعاِزٍب قَاَل قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا أَتـَْيَت َمْضَجَعَك فـَتَـ 

َك َرْغَبًة َوَرْهَبًة ِإلَْيَك َال ِشقَِّك اْألَْميَِن ُمثَّ ُقْل اللَُّهمَّ َأْسَلْمُت َوْجِهي ِإلَْيَك َوفـَوَّْضُت أَْمرِي ِإلَْيَك َوَأْجلَْأُت َظْهرِي ِإلَيْ 
َلِتَك َمْلَجَأ َوَال َمْنَجا ِمْنَك ِإالَّ ِإلَيْ  َك اللَُّهمَّ آَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَِّذي أَنـَْزْلَت َوبَِنِبيَِّك الَِّذي أَْرَسْلَت فَِإْن ُمتَّ ِمْن لَيـْ

فـََلمَّا بـََلْغُت اللَُّهمَّ ْيِه َوَسلَّمَ فَأَْنَت َعَلى اْلِفْطَرِة َواْجَعْلُهنَّ آِخَر َما تـََتَكلَُّم ِبِه قَاَل فـََردَّْدتـَُها َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ 
109آَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَِّذي أَنـَْزْلَت قـُْلُت َوَرُسوِلَك قَاَل َال َونَِبيَِّك الَِّذي أَْرَسْلتَ 

Artinya:
Mu¥ammad ibn Muq±til menyampaikan kami, ia berkata ‘Abdull±h
memberitahukan kepada kami, ia berkata Sufy±n memberitahukan
kepada kami dari Man¡r dari Sa’d ibn ‘Ubaydah dari Barr±’ ibn ‘²zib ia
berkata, Nabi saw. bersabda: “Apabila engkau mendatangi tempat
tidurmu, maka berwudhu’lah sebagaimana wudhu’mu untuk shalat,
kemudian berbaringlah di atas lambung kananmu, kemudian
ucapkanlah: “Ya Allah! Saya memasrahkan wajahku kepada-Mu, saya
menyerahkan urusanku kepada-Mu, saya menyandarkan punggungku
kepada-Mu karena mengharap dan takut kepada-Mu. Tidak ada tempat
bersandar dan tidak ada keselamatan dari-Mu kecuali kepada-Mu. Ya
Allah! Saya beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan
kepada nabi-Mu yang telah Engkau utus”. Maka jika engkau meninggal
pada malam itu, engkau meninggal dalam keadaan fitrah dan jadikanlah
(bacaan) tersebut sebagai ucapan terakhirmu. Ia (Barr±’) berkata: “Saya
lalu mengulanginya kepada Nabi saw. sampai ketika saya sampai pada
bacaan: Ya Allah! Saya beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau
turunkan, saya lalu berkata dan kepada rasul-Mu, (Nabi) berkata: dan
kepada nabi-Mu yang telah Engkau utus”.

Menurut penulis, hadis di atas tidak cukup kuat untuk dijadikan

sebagai dasar pelarangan secara mutlak terhadap periwayatan hadis secara

makna, karena kandungan hadis tersebut yang berupa do’a, sedangkan para

ulama telah sepakat atas ketidakbolehan periwayatan hadis secara makna

dalam hal tersebut.

109 Al-Bukh±r³, op.cit., juz I, h. 67.
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c. Hadis yang menunjukkan ancaman Nabi saw. terhadap periwayat hadis

yang menyandarkan sesuatu kepada Nabi saw. satu perkataan yang tidak

pernah diucapkan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Zubair ibn

‘Aww±m berikut ini:

ثـََنا ُشْعَبُة َعْن َجاِمِع ْبِن َشدَّاٍد َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن الزُّبَـ  ثـََنا أَبُو اْلَولِيِد قَاَل َحدَّ ْريِ َعْن أَبِيِه قَاَل قـُْلُت َحدَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم َكَما ُحيَدُِّث ُفَالٌن َوُفَالٌن قَاَل أََما ِإينِّ ملَْ أُفَارِْقُه لِلزُّبـَْريِ ِإينِّ َال َأْمسَُعَك ُحتَدُِّث َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ 

ْعُتُه يـَُقوُل َمْن َكَذَب َعَليَّ فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ  110َوَلِكْن مسَِ

Artinya:
Ab al-Wal³d menyampaikan kepada kami, ia berkata Syu‘bah
menyampaikan kepada kami, dari J±mi‘ ibn Syadd±d dari ‘²mir ibn
‘Abdill±h ibn Zubair, dari bapaknya, ia berkata, Saya menyampaikan
kepada Zubair, saya tidak mendengar engkau menyampaikan hadis dari
Rasulullah saw. sebagaimana si Fulan dan si Fulan menyampaikan
hadis, maka ia menjawab saya tidak berpisah dari Rasul hanya saja saya
mendengar beliau bersabda: “Barang siapa yang berdusta atas namaku,
maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka.”

Menurut penulis, hadis di atas lebih tepat untuk ditujukan kepada para

pemalsu hadis, bukan kepada periwayat yang meriwayatkan hadis secara

makna.

d. Banyak hal dalam syari’at agama yang dimaksudkan untuk diikuti secara

lafal dan makna sekaligus, seperti takbir, azan dan syahadat. Oleh karena

itu, tidak dapat disangkal bahwa yang dituntut dari satu hadis adalah lafal

dan makna sekaligus.

e. Sekiranya dibolehkan bagi seorang periwayat untuk mengubah lafal yang

didengarnya dengan lafal yang lain, maka tentu akan dibolehkan juga

bagi periwayat yang kedua untuk mengubahnya dengan lafal yang baru.

110 Ibid., h. 35.
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Demikian seterusnya dan apabila hal ini terjadi, maka tentu antara

perubahan yang terakhir dengan lafal awalnya akan terjadinya

kesenjangan yang sangat jauh yang boleh jadi tidak ada korelasinya sama

sekali.

Dalil ini hanya sesuatu yang bersifat asumsi belaka, apalagi

penulisan hadis telah ditulis sebagian besarnya sejak abad pertama Hijriyah

dan para ulama sepakat bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab

hadis tidak boleh diriwayatkan secara makna.

Berdasarkan argumen yang dikemukakan oleh kedua kelompok,

penulis berpendapat bahwa periwayatan hadis secara makna adalah sesuatu

yang dibolehkan. Namun terlepas dari perbedaan pendapat tersebut,

menurut penulis, perdebatan berkepanjangan tentang boleh tidaknya

periwayatan hadis secara makna untuk masa sekarang ini, sesungguhnya

sudah tidak signifikan lagi, karena tidak dapat disangkal bahwa periwayatan

hadis secara makna benar-benar terjadi dan dengan mudah dapat dijumpai

pada berbagai kitab himpunan hadis.

Persoalan yang lebih mendasar sesungguhnya adalah metode untuk

membedakan antara hadis yang diriwayatkan dengan lafal yang otentik

berasal dari Nabi saw. dengan hadis yang diriwayatkan hanya secara makna.

3. Meringkas Redaksi Hadis

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya keragaman redaksi hadis

adalah keinginan seorang periwayat untuk meringkas redaksi hadis yang

panjang. Meringkas redaksi hadis (Ikhti¡±r al-¥ad³£) didefinisikan oleh Nr al-

D³n ‘Itr sebagai tindakan muhaddis yang meriwayatkan sebagian (redaksi)
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hadis dan membuang sebagian (redaksi) yang lain, dengan syarat bagian

yang dibuang tersebut tidak mempunyai kaitan dengan bagian lainnya yang

diriwayatkan.111

Para ulama mempunyai pandangan yang sangat beragam tentang

hukum meringkas redaksi hadis. Al-Jaz±ir³ mengemukakan pandangan-

pandangan tersebut   sebagai berikut:112

a. dilarang secara mutlak. Pandangan ini dibangun di atas dasar argument

pelarangan periwayatan hadis secara makna. Di antara yang

berpandangan seperti itu adalah Ibn al-Mub±rak dan M±lik.

b. dibolehkan bagi siapapun secara mutlak, selama redaksi yang dibuang

tersebut tidak mempunyai kaitan dengan redaksi lainnya yang dapat

merusak makna seperti pengecualian dan persyaratan.

c. apabila sebelumnya sudah pernah diriwayatkan secara sempurna baik

oleh periwayat yang sama ataupun oleh periwayat lainnya, maka

meringkas redaksi hadis dibolehkan, namun tidak diperbolehkan

melakukannya jika belum pernah diriwayatkan sebelumnya secara

sempurna.

d. dibolehkan secara terbatas, yaitu hanya bagi orang berilmu (alim) yang

mengetahui hubungan antara redaksi yang dibuang dan redaksi yang

dipertahankan. Kriteria alim yang dimaksudkan adalah periwayat tersebut

mempunyai kedudukan yang tinggi (r±fi‘ al-manzilah), mempunyai

popularitas dari segi kedabitan dan ketelitian, sehingga ia tidak akan

111 Lihat Nr al-D³n ‘Itr, op. cit., h. 231.
112 °±hir bin ¢±li¥ bin A¥mad al-Jaz±ir³, Tawj³h al-Na§ar il± U¡l al-A£ar (t. cet.; Makkah al-

Mukarramah: D±r al-B±z, t. th.), h. 313-314.
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dituduh sebagai periwayat yang melakukan penambahan atau

pengurangan terhadap redaksi hadis.

Ibn ¦ajar al-Asqal±n³ juga mengemukakan bahwa menurut mayoritas

ulama, meringkas redaksi hadis dibolehkan dengan syarat bahwa yang

melakukan peringkasan tersebut adalah orang yang berilmu, karena ia tidak

akan mengurangi redaksi dari hadis kecuali yang tidak mempunyai kaitan

dengan redaksi yang masih dipertahankan dari segi pemahaman dan

peringkasan redaksi tersebut tidak akan merusak makna hadis. Dengan

demikian, kedua redaksi hadis tersebut baik redaksi yang dipertahankan

ataupun redaksi yang dihapuskan, kedudukannya seperti dua pernyataan

yang bersifat independen.113

Senada dengan pendapat Ibn ¦ajar tersebut di atas, al-Nawaw³ juga

menyatakan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat mayoritas ulama

dan para muhaqqiq dari kalangan ahli hadis yang berpendapat bahwa

meringkas redaksi hadis dibolehkan bagi seseorang yang mempunyai

ketinggian pengetahuan (al-±rif), asalkan redaksi yang dibuang tersebut tidak

mempunyai korelasi dengan redaksi yang diriwayatkan. Kebolehan ini

berlaku baik bagi ulama yang membolehkan periwayatan hadis secara

makna, maupun bagi yang tidak memperbolehkannya. Demikian pula

berlaku bagi orang yang sebelumnya sudah pernah meriwayatkannya secara

sempurna ataupun bagi yang belum pernah.114

113 Lihat Mu¥ammad Jam±l al-D³n al-Q±sim³, op. cit., h. 44.
114 Ibid.
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Dalam kenyataannya ulama-ulama hadis terkemuka sering melakukan

peringkasan redaksi hadis. Misalnya saja, al-Bukh±r³ dalam kitab Sahihnya

sering meriwayatkan satu hadis di beberapa tempat yang berbeda dengan

cara yang beragam. Ab al-Fa«l Mu¥ammad ibn °±hir al-Maqd³s³

mengemukakan bahwa al-Bukh±r³ terkadang memotong redaksi hadis atau

meringkas redaksi hadis. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk dan

hukum yang ingin diistambatkan dari hadis tersebut.115

Salah satu contoh peringkasan redaksi hadis yang dilakukan oleh al-

Bukh±r³ adalah pada hadis tentang adanya hal-hal yang samar (al-syubuh±t
atau al-musyabbah±t) di antara yang halal dan haram. Hadis dikemukakan

oleh al-Bukh±r³ sebanyak dua kali dengan cara yang berbeda dari segi

keutuhan redaksinya sebagai berikut:

a) Kitab al-´m±n
ْعُت النـُّْعَماَن ْبَن َبِشٍري يـَُقوُل مسَِْعُت َرسُ  ثـََنا زََكرِيَّاُء َعْن َعاِمٍر قَاَل مسَِ ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم َحدَّ وَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ

نَـُهَما ُمَشبـََّهاٌت َال يـَْعلَ  َرَأ ِلِديِنِه يـَُقوُل احلََْالُل بـَنيٌِّ َواحلَْرَاُم بـَنيٌِّ َوبـَيـْ ُمَها َكِثٌري ِمْن النَّاِس َفَمْن اتـََّقى اْلُمَشبـََّهاِت اْسَتبـْ
ٍك ِمحًى َأَال ِإنَّ ِمحَى اللَِّه َوِعْرِضِه َوَمْن َوَقَع ِيف الشُّبُـَهاِت َكرَاٍع يـَْرَعى َحْوَل احلَِْمى يُوِشُك أَْن يـَُواِقَعُه َأَال َوِإنَّ ِلُكلِّ َملِ 

ُه َأَال َوِهَي ارُِمُه َأَال َوِإنَّ ِيف اجلََْسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اجلََْسُد ُكلُُّه َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجلََْسُد ُكلُّ ِيف أَْرِضِه حمََ 
116اْلَقْلبُ 

Terjemahnya:
Ab Nu‘aim menyampaikan kepada kami, Zakariyya’ menyampaikan
kepada kami dari ‘²mir, ia berkata, saya mendengar al-Nu‘m±n ibn
Basy³r  berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Apa yang
halal itu sudah jelas dan apa yang haram itu sudah jelas. Adapun di
antara keduanya terdapat yang samar-samar (al-musyabbah±t) yang
tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjaga
dirinya dari yang samar-samar tersebut, berarti ia telah menjaga

115 Lihat A¥mad ibn ‘Al³ ibn Mu¥ammad ibn ¦ajar al-‘Asqal±n³ “Mukaddimah”, Fat¥ al-B±r³
Syar¥ ¢a¥³¥ al-Bukh±r³ (cet. II; Beirut: D±r al-Kit±b al-‘Ilmiyyah, 1987), h. 12.

116 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 19.
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agamanya dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam al-
syubuh±t seperti penggembala yang menggembala di sekitar jurang,
hampir-hampir ia terjatuh ke dalamnya. Ketahuilah! Sesungguhnya
setiap penguasa, ada benteng penjaganya dan benteng Allah di
buminya adalah larangan-larangannya. Ketahuilah! Sesungguhnya di
dalam jazad ada daging, Apabila ia baik, baiklah seluruh tubuh dan
apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh.

b) Kitab al-Buy‘
ْعُت النـُّْعَمانَ  ثـََنا اْبُن َأِيب َعِديٍّ َعْن اْبِن َعْوٍن َعْن الشَّْعِيبِّ مسَِ ْبَن َبِشٍري َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدََّثِين ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ َحدَّ

ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَّهِ  ْعُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم و َحدَّ ثـََنا أَبُو فـَْرَوَة َعْن الشَّْعِيبِّ قَاَل مسَِ َنَة َحدَّ ثـََنا اْبُن ُعيَـيـْ َحدَّ
ثـََنا َعْبُد اللَِّه بْ  ْعُت النـُّْعَماَن ْبَن َبِشٍري قَاَل مسَِْعُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم و َحدَّ َنَة َعْن مسَِ ثـََنا اْبُن ُعيَـيـْ ُن ُحمَمٍَّد َحدَّ

ُهَما َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ َأِيب  ْعُت النـُّْعَماَن ْبَن َبِشٍري َرِضَي اللَُّه َعنـْ ْعُت الشَّْعِيبَّ مسَِ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن  فـَْرَوَة مسَِ ْيِه َوَسلََّم َحدَّ
َبِشٍري َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َكِثٍري َأْخبَـَرنَا ُسْفَياُن َعْن َأِيب فـَْرَوَة َعْن الشَّْعِيبِّ َعْن النـُّْعَماِن ْبنِ 

نَـُهَما أُُموٌر ُمْشَتِبَهٌة َفَمْن تـََرَك َما ُشبَِّه َعَلْيِه ِمْن  اْإلِمثِْ َكاَن ِلَما اْسَتَباَن أَتْـَرَك َوَمْن َوَسلََّم احلََْالُل بـَنيٌِّ َواحلَْرَاُم بـَنيٌِّ َوبـَيـْ
َحْوَل احلَِْمى يُوِشُك َأْن تَـَرَأ َعَلى َما َيُشكُّ ِفيِه ِمْن اْإلِمثِْ أَْوَشَك َأْن يـَُواِقَع َما اْسَتَباَن َواْلَمَعاِصي ِمحَى اللَِّه َمْن يـَْرَتعْ اجْ 

117يـَُواِقَعهُ 

Terjemahnya:
Mu¥ammad ibn al-Mu£anna menyampaikan kepada saya, Ibn Ab³ ‘Ad³
menyampaikan kepada kami dari Ibn ‘²un dari al-Sya‘b³, saya
mendengar al-Nu‘m±n ibn Basy³r, saya mendengar Rasulullah saw.
Begitu juga ‘Al³ ibn ‘Abdill±h menyampaikan kepada kami, Ibn ‘Uyainah
menyampaikan kepada kami, Ab Farwah menyampaikan kepada
kami, saya mendengar al-Sya‘b³, saya mendengar al-Nu‘m±n ibn Basy³r
dari Nabi saw. Begitu juga Mu¥ammad ibn Ka£³r menyampaikan
kepada kami, Sufy±n memberitakan kepada kami, dari Ab³ Farwah dari
al-Sya’b³ dari Nu‘m±n ibn Basy³r, ia berkata, Nabi saw. bersabda: “Apa
yang halal itu sudah jelas dan apa yang haram itu sudah jelas. Adapun
di antara keduanya terdapat yang samar-samar (al-musytabahah).
Barang siapa yang meninggalkan dosa yang samar, maka ia akan lebih
meninggalkan yang sudah jelas. Barang siapa yang berani melakukan
dosa yang diragukan, maka ia sudah dekat untuk terjatuh kepada yang
sudah jelas. Kemaksiatan adalah pagar-pagar Allah, barang siapa yang
menggembala di sekitarnya, ia sudah dekat untuk terjatuh ke dalamnya.

117 Ibid., juz III, h. 4.
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Dengan demikian, sekalipun sebagian ulama melarang peringkasan

redaksi hadis sebagaimana pelarangan mereka terhadap periwayatan hadis

secara makna, namun mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa ikhti¡±r al-
¥ad³£ dibolehkan, dengan syarat yang melakukan hal tersebut adalah

seorang yang berilmu. Kebolehan tersebut dikarenakan orang yang berilmu

tidak akan melakukan pengurangan redaksi yang masih mempunyai kaitan

dengan redaksi yang tetap dipertahankan.

4. Ketidaktelitian Periwayat

Dari segi kuantitas sanad, para ulama hadis umumnya membagi hadis

menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir

didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat (yang

juga memperoleh hadis tersebut) dari sejumlah periwayat lain, mulai dari

awal sanad hingga akhirnya, yang menurut nalar dan kebiasaan, mustahil

mereka sepakat untuk berdusta. Adapun hadis ahad didefinisikan sebagai

hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang jumlahnya terbatas.

Selain perbedaan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad dari segi

jumlah periwayatnya, para ulama hadis juga mengemukakan beberapa

perbedaan lain di antara keduanya. Di antara perbedaan tersebut adalah

hadis mutawatir diklaim sebagai hadis yang secara keseluruhan sudah pasti

diterima (maqbl), sedangkan hadis ahad di dalamnya terdapat hadis yang

diterima dan hadis yang ditolak (mardd).

Menurut Ibn ¦ajar, tertolaknya sebuah hadis disebabkan oleh dua

faktor utama, yaitu keterputusan sanad (saq¯ min al-isn±d) dan adanya cacat

pada periwayat (¯a’n fi al-r±w³). Secara terperinci, cacat pada periwayat
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dapat diuraikan menjadi sepuluh jenis cacat. Urutan kesepuluh cacat yang

bisa menimpa seorang periwayat berdasarkan tingkat keparahannya adalah

dusta, tertuduh berdusta (tuhmah bi al-ka©ib), banyak kesalahan (fuhsy al-
gala¯), lalai atau tidak teliti (gaflah ‘an al-itq±n), kefasikan baik berupa

perbuatan maupun ucapan yang tidak mencapai tingkat kekafiran,

meriwayatkan dengan kekeliruan (wahm), bertentangan dengan yang lebih

kuat (mukh±lafah), tidak diketahui (jah±lah), bid’ah dari segi akidah dan

buruk hapalan (su’ al-¥if§).118

Dari kesepuluh cacat tersebut, dapat dipilah ke dalam dua kategori

berdasarkan aspek kecacatannya, yaitu lima cacat berkaitan dengan

integritas moral periwayat (‘ad±lah) dan lima cacat berkaitan dengan

kapasitas intelektualnya («ab¯). Hal ini sejalan dengan penetapan para ulama

hadis tentang kriteria yang harus terpenuhi pada seorang periwayat hadis

untuk menjadikan hadis yang diriwayatkannya dapat dimasukkan ke dalam

kategori hadis maqbl. Kriteria tersebut ada yang berkaitan dengan integritas

moral (oleh ulama hadis diistilahkan dengan ‘ad±lah) dan ada yang berkaitan

dengan kapasitas intelektual (biasa diistilahkan dengan kedabitan).

Lima cacat yang berkaitan dengan integritas moral adalah dusta,

tertuduh berdusta, kefasikan, jah±lah dan bid’ah; sedangkan lima cacat yang

berkaitan dengan kapasitas intelektual adalah lalai, banyak salah, wahm,

bertentangan dengan yang lebih kuat dan buruk hapalan. Lima cacat yang

berkaitan dengan kapasitas intelektual inilah yang kemudian menjadi salah

satu penyebab terjadinya ikhtil±f al-riw±yah.

118 Lihat A¥mad ibn ‘Al³ ibn Mu¥ammad ibn ¦ajar al-Asqal±n³, op. cit., h. 61 dst.



100

Banyak salah dan sering lalai adalah dua jenis cacat periwayat

hadis yang berdekatan maknanya. Menurut Hasbi al-Shiddieqi, perbedaan di

antara keduanya adalah banyak salah merupakan cacat yang terjadi dalam

periwayatan hadis, sedangkan sering lalai merupakan cacat yang terjadi

dalam penerimaan hadis.119 Sementara itu, Syuhudi Isma’il berpandangan

bahwa fahusya gala¯uhu maksudnya adalah seorang periwayat dalam

meriwayatkan hadis, lebih banyak kesalahannya daripada kebenarannya,

sedangkan gaflah ‘an al-itq±n mengandung makna bahwa periwayat tersebut

lebih menonjol sifat lupanya daripada daya ingat atau hafalannya.120

Hadis yang ditolak disebabkan adanya periwayat pada sanadnya

yang banyak salah atau sering lalai, disebut dengan hadis munkar. Ma¥md

al-°a¥¥±n menunjukkan hadis berikut sebagai contoh:
ثـََنا ثـََناَخَلفٍ ْبنُ َبْكرُ ِبْشرٍ أَبُوَحدَّ ثـََنااْلَمَدِينُّ قـَْيسٍ ْبنِ ُحمَمَّدِ ْبنُ َحيَْىي َحدَّ َعاِئَشةَ َعنْ أَبِيهِ َعنْ ُعْرَوةَ ْبنُ ِهَشامُ َحدَّ

بَِقيَ َويـَُقولُ يـَْغَضبُ الشَّْيطَانَ فَِإنَّ بِاجلَِْديدِ اْخلََلقَ ُكُلوابِالتَّْمرِ اْلبَـَلحَ ُكُلواَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ اَلتْ قَ 
121بِاجلَِْديدِ اْخلََلقَ َأَكلَ َحىتَّ آَدمَ اْبنُ 

Terjemahnya:
Ab Bisyr Bakr ibn Khalaf menyampaikan kepada kami, Ya¥y± ibn
Mu¥ammad ibn Qais al-Madan³ menyampaikan kepada kami, Hisy±m
ibn ‘Urwah dari bapaknya dari ‘Aisyah, ia berkata, Rasulullah saw.
bersabda: “Makanlah al-balah bersama tamar, makanlah yang sudah
lama (al-khalaq) bersama dengan yang masih baru (al-jad³d) karena
sesungguhnya setan akan marah dan berkata akan kekal anak Adam
sampai mereka makan al-khalaq bersama al-jadid.

Salah seorang periwayat yang terdapat dalam sanad hadis di atas

adalah Ab Zakariyy± Ya¥y± ibn Mu¥ammad. Ia dilemahkan oleh Ibn Ma‘³n.

119 M. Hasbi Ash Shidieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits (cet. X; Jakarta: PT. Bulan
Bintang, 1991), h. 235.

120 Lihat M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (cet. I; Jakarta: PT. Bulan
Bintang, 1992), h. 71.

121 Ab Yaz³d al-Qazw³n³, op. cit., juz II, h. 1105.
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Ibn ‘Ad³ berpendapat bahwa hadis-hadis yang diriwayatkannya mustaq³mah
kecuali empat hadis. Menurut al-Sind³, hadis di atas termasuk di antara

keempat hadis tersebut. Al-Nas±³ juga menilai hadisnya sebagai hadis

munkar. 122

Adapun bentuk kekeliruan periwayat (wahm) di antaranya adalah

meriwayatkan sebuah hadis secara bersambung (ittis±l), padahal sebetulnya

hadis tersebut terputus sanadnya (inqi¯a‘) atau memasukkan satu hadis ke

dalam hadis yang lain. Kekeliruan semacam ini tidak mudah dideteksi,

karena hanya dapat diketahui melalui penelitian secara sangat seksama

dengan melakukan perbandingan di antara beberapa riwayat. Hadis yang

keadaannya seperti ini disebut dengan hadis mu’allal. Di antara contoh hadis

mu’allal seperti yang dikemukakan oleh Nr al-D³n ‘itr adalah hadis berikut:

ثـََنا ُسْفَياُن َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهيْ  ثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمْهِديٍّ َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدَّ ٍل َعْن ِعيَسى ْبِن َعاِصٍم َعْن َحدَّ
ْذِهُبُه ٍد قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الطِّيَـَرُة ِمْن الشِّْرِك َوَما ِمنَّا َوَلِكنَّ اللََّه يُ زِرٍّ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعو 

123بِالتـَّوَكُّلِ 

Terjemahnya:
Mu¥ammad ibn Basysy±r menyampaikan kepada kami, ‘Abd al-
Ra¥m±n ibn al-Mahd³ menyampaikan kepada kami, Sufy±n
menyampaikan kepada kami, dari Salamah ibn Kuhail, dari ‘´sa ibn
‘²¡im dari Zir dari ‘Abdull±h ibn Mas‘d, ia berkata, Rasulull±h saw.
bersabda: ”Menganggap adanya kesialan termasuk kemusyrikan. Tiada
seorang pun dari kita (melainkan di dalam hatinya terdapat hal
tersebut), tetapi Allah swt. akan menghilangkannya dengan tawakkal”.

Hadis di atas dinilai oleh al-Turmu©³ sebagai hadis hasan sahih,

meskipun menurutnya hadis di atas tidak diriwayatkan kecuali oleh Salamah

ibn Kuhail. Meskipun demikian, menurut Sulaim±n ibn ¦arb pada redaksi

122 Ibid.
123 Al-Turmu©³, op. cit., juz IV, h. 137.
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hadis di atas terdapat sisipan yang kemungkinan berasal dari Ibn Ma‘d,

yaitu mulai dari redaksi wa m± minn± sampai akhir redaksi.

Kekeliruan dalam periwayatan hadis sudah terjadi sejak masa yang

sangat dini, yaitu pada masa sahabat Nabi saw. Hal ini dapat ditunjukkan

melalui riwayat berikut:

ثـََنا َعْبُد اللَِّه َأْخبَـَرنَا اْبُن ُجَرْيٍج قَاَل َأْخبَـَرِين َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعبَـْيِد اللَّ  ثـََنا َعْبَداُن َحدَّ ابـَْنٌة ِه ْبِن َأِيب ُمَلْيَكَة قَاَل تـُُوفـَِّيْت َحدَّ
َنا لَِنْشَهَدَها َوَحَضَرَها اْبُن ُعَمَر َواْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه  نَـُهَما أَْو لُِعْثَماَن َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِمبَكََّة َوِجئـْ ُهْم َوِإينِّ َجلَاِلٌس بـَيـْ َعنـْ

ُهَما لَِعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن قَاَل َجَلْسُت ِإَىل َأَحِدِمهَا ُمثَّ َجاَء اْآلَخُر َفَجَلَس ِإَىل َجْنِيب فَـ  َقاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ
َهى َعْن اْلُبَكاِء فَِإنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بِ  ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه فـََقاَل اْبُن َعبَّاسٍ َأَال تـَنـْ

ُهَما َقْد َكاَن ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه يـَُقوُل بـَْعَض َذِلكَ  فـََقاَل ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه يَا ُصَهْيُب أَتـَْبِكي ...َرِضَي اللَُّه َعنـْ
ِض ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه قَاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعَليَّ َوَقْد قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بِبَـعْ 

َها فـََقاَلْت َرِحَم اللَّ  ُهَما فـََلمَّا َماَت ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ذََكْرُت َذِلَك لَِعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ ُه ُعَمَر َواللَِّه َما َحدََّث َعنـْ
َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اللََّه لَيُـَعذُِّب اْلُمْؤِمَن بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه َوَلِكنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

َال َتزُِر َوازِرٌَة وِْزَر ُأْخَرى قَاَل اْبُن َعبَّاٍس قَاَل ِإنَّ اللََّه لََيزِيُد اْلَكاِفَر َعَذابًا بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه َوقَاَلْت َحْسُبُكْم اْلُقْرآُن وَ 
ُهَما ِعْنَد َذِلَك َواللَُّه ُهَو َأْضَحَك َوأَْبَكى قَاَل اْبُن َأِيب ُمَلْيَكَة َواللَِّه َما قَاَل ابْ  ُهَما َرِضَي اللَُّه َعنـْ ُن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ

124َشْيًئا

Artinya:
‘Abd±n menyampaikan kepada kami, ‘Abdull±h menyampaikan
kepada kami, Ibn Juraij memberitahukan kepada kami, ia berkata:
‘Abdull±h ibn ‘Ubaidill±h ibn Ab³ Mulaikah berkata: “Putri U£m±n
meninggal di Mekah, maka kami datang untuk menyaksikannya. Ibn
‘Umar dan Ibn ‘Abbas juga hadir, sedangkan saya berada di tengah-
tengahnya atau ia berkata saya duduk dekat dengan salah seorang di
antara keduanya, kemudian yang lainnya datang dan duduk di
sampingku. ‘Abdullah ibn ‘Umar kemudian berkata kepada Amr ibn
U£m±n: “Mengapa engkau tidak melarang ratapan?, sesungguhnya
Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya orang yang meninggal akan
disiksa disebabkan tangisan keluarganya atasnya. (Mendengarkan hal
tersebut) Ibn ‘Abb±s kemudian bercerita bahwa ‘Umar juga pernah
menyampaikan beberapa pernyataan yang senada dengan hal
tersebut … ‘Umar berkata kepada ¢uhaib: “Wahai ¢uhaib! Apakah

124 Al-Bukh±r³, op. cit., juz II, h. 101.
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engkau akan menangisi saya, sementara Rasulullah saw. pernah
bersabda: “Sesungguhnya orang yang meninggal akan disiksa
disebabkan tangisan keluarganya atasnya.” Ibn ‘Abb±s berkata: ketika
‘Umar wafat, saya ceritakan hal tersebut kepada ‘Aisyah, maka ia
berkata: “Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada ‘Umar, Demi
Allah! Rasulullah saw. tidak pernah bersabda bahwa Allah akan
menyiksa orang yang beriman disebabkan tangisan keluarganya
atasnya, tetapi Rasulullah saw. bersabda bahwa sesungguhnya Allah
akan menambah siksaan kepada orang kafir disebabkan tangisan
keluarganya atasnya. Setelah itu, ‘Aisyah berkata: “Cukuplah bagi
kalian ayat al-Qur’an: “Seseorang tidak akan memikul dosa yang
dilakukan oleh orang lain.” Ibn ‘Abb±s berkata pada saat itu bahwa
Allah swt. lah yang membuat seseorang tertawa dan menangis. Ibn Ab³
Mulaikah berkata: “Demi Allah! Ibn ‘Umar tidak berkata apa-apa saat
itu.”

Setelah berlalunya masa sahabat, kekeliruan pada periwayatan hadis

semakin meluas. Hal ini dikarenakan tingkat kehati-hatian dalam penerimaan

hadis semakin berkurang. Selain itu, para periwayat hadis tidak lagi

meriwayatkan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah saw. saja125, tetapi

juga meriwayatkan hadis yang disandarkan kepada para sahabat126 dan

tabi’in127, bahkan juga pernyataan ahl al-kit±b yang sudah masuk Islam.

Sebagai akibatnya, kadang terjadi ucapan sahabat dan tabi’in dianggap

sebagai hadis Nabi saw.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekeliruan periwayatan

hadis adalah keterbatasan penulisan hadis. Meskipun ada beberapa sahabat

yang menulis hadis seperti ‘Abdull±h ibn ‘Amr ibn ‘A¡, ‘Al³ ibn Abi Talib dan

Sa‘d ibn ‘Ub±dah, namun mayoritas periwayat hadis menyandarkan

periwayatan mereka pada hapalan.

125 Hadis yang disandarkan kepada Nabi saw. dinamakan dengan hadis marf’.
126 Hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi saw. dinamakan dengan hadis mawqf.
127 Hadis yang disandarkan kepada Nabi saw. dinamakan dengan hadis maq¯’.
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Dari segi cara mengetahuinya, kekeliruan periwayatan hadis dapat

dikategorikan sebagai berikut:

- Kekeliruan yang dijelaskan secara langsung oleh penghimpun hadis

(mu¡annif) sendiri:

Di antara contohnya adalah riwayat Muslim

ثـََنا ُحمَمَُّد بْ  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ َوُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َواللَّْفُظ ِالْبِن اْلُمثـَىنَّ قَاَال َحدَّ ثـََنا ُشْعَبُة َعْن َغْيَالَن ْبِن َحدَّ ُن َجْعَفٍر َحدَّ
َع َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْعَبٍد الزِّمَّاِينَّ َعْن َأِيب قـََتاَدةَ  اْألَْنَصارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َجرِيٍر مسَِ

َالِم ِضيَنا بِاللَِّه رَبا َوبِاْإلِسْ ُسِئَل َعْن َصْوِمِه قَاَل فـََغِضَب َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه رَ 
َعًة قَاَل َفُسِئَل َعْن ِصَياِم الدَّْهِر فـََقاَل َال َصاَم َوَال أَْفَطرَ  َعِتَنا بـَيـْ أَْو َما َصاَم َوَما أَْفَطَر قَاَل ِديًنا َوِمبَُحمٍَّد َرُسوًال َوبِبَـيـْ

ِئَل َعْن َصْوِم يـَْوٍم َوِإْفطَاِر يـَْوَمْنيِ قَاَل لَْيَت أَنَّ اللََّه َفُسِئَل َعْن َصْوِم يـَْوَمْنيِ َوِإْفطَاِر يـَْوٍم قَاَل َوَمْن ُيِطيُق َذِلَك قَاَل َوسُ 
اَل َوُسِئَل َعْن َصْوِم يـَْوِم قـَوَّانَا ِلَذِلَك قَاَل َوُسِئَل َعْن َصْوِم يـَْوٍم َوِإْفطَاِر يـَْوٍم قَاَل َذاَك َصْوُم َأِخي َداُوَد َعَلْيِه السََّالم قَ 

اَن ِإَىل يـَْوٌم ُوِلْدُت ِفيِه َويـَْوٌم بُِعْثُت أَْو أُْنزَِل َعَليَّ ِفيِه قَاَل فـََقاَل َصْوُم َثَالثٍَة ِمْن ُكلِّ َشْهٍر َوَرَمضَ اِالثـْنَـْنيِ قَاَل َذاكَ 
ِقَيَة قَاَل َوُسِئَل َعْن َصْوِم يـَْوِم َرَمَضاَن َصْوُم الدَّْهِر قَاَل َوُسِئَل َعْن َصْوِم يـَْوِم َعَرَفَة فـََقاَل ُيَكفُِّر السََّنَة اْلَماِضَيَة َواْلَبا

128َعاُشورَاَء فـََقاَل ُيَكفُِّر السََّنَة اْلَماِضَيةَ 

Artinya:
Mu¥ammad ibn al-Mu£anna dan Mu¥ammad ibn Basysy±r
menyampaikan kepada kami, dengan lafal dari Ibn al-Mu£anna,
mereka berdua berkata Mu¥ammad ibn Ja’far menyampaikan kepada
kami, Syu‘bah menyampaikan kepada kami dari Ghayl±n ibn Jar³r
bahwa ia mendengar ‘Abdull±h ibn Ma‘b±d al-Zimm±n³ dari Ab
Qat±dah al-An¡±r³ bahwasanya Rasulullah saw. ditanya tentang
puasanya, maka Rasulullah saw. marah, sehingga ‘Umar berkata:
“Kami rela Allah sebagai tuhan kami, Islam sebagai agama kami,
Muhammad sebagai rasul dan perjanjian kami sebagai bai’at. Nabi
kemudian ditanya tentang puasa sepanjang masa (al-dahr), maka Nabi
menjawab beliau kadang puasa, kadang tidak. Nabi kemudian ditanya
tentang puasa dua hari dan berbuka sehari, maka beliau balik
bertanya siapa yang sanggup melaksanakannya?. Nabi kemudian
ditanya tentang puasa sehari dan berbuka dua hari, maka beliau
menjawab sekiranya Allah memberikan kekuatan kepada kami untuk
melaksanakannya. Nabi lalu ditanya tentang puasa sehari dan berbuka
sehari, maka beliau menjawab itulah puasa saudaraku Dawud. Lalu
beliau ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau menjawab itulah

128 Al-Nais±br³, op. cit., juz III, h. 167.
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hari saya dilahirkan dan saya dilantik menjadi Nabi atau hari turunnya
wahyu kepadaku. Setelah itu beliau bersabda: “Puasa tiga hari setiap
bulan dan puasa Ramadan ke Ramadan yang selanjutnya itulah puasa
sepanjang masa. Beliau juga ditanya tentang puasa ‘Arafah, maka
beliau menjawab: “menghapus dosa satu tahun yang lalu dan satu
tahun yang akan datang”. Beliau juga ditanya tentang puasa ‘Asyura’,
maka beliau menjawab: “menghapus dosa satu tahun yang lalu.”

Setelah meriwayatkan hadis dengan jalur sanad seperti tersebut di

atas, Muslim kemudian memberikan penjelasan bahwa di dalam hadis

tersebut dari riwayat Syu‘bah, mencantumkan redaksi: “lalu Nabi ditanya

tentang puasa hari Senin dan Kamis.” Namun penyebutan hari Kamis, tidak

dikemukakan oleh Muslim, karena ia menganggap bahwa redaksi tersebut

adalah satu kekeliruan. Apalagi ia juga menerima hadis tersebut melalui jalur

A¥mad ibn Sa‘³d al-D±rim³, dari ¦abb±n ibn Hil±l dari Ab±n al-A¯¯±r dari

Gail±n ibn Jar³r dan seterusnya ke atas seperti sanad yang bersumber dari

Syu‘bah yang hanya menyebutkan hari Senin, tanpa menyebutkan hari

Kamis.129

Selain contoh di atas, hadis lainnya yang dapat dijadikan sebagai

contoh adalah riwayat dari Abu D±wud yang berbunyi:

ثـََنا قـََتاَدُة َعْن احلََْسنِ  ثـََنا َمهَّاٌم َحدَّ ثـََنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر النََّمرِيُّ َحدَّ َعْن َمسَُرَة َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ
ِإَذا ُسِئَل َعْن الدَِّم َكْيَف ُيْصَنُع ِبِه قَاَل ُكلُّ ُغَالٍم َرِهيَنٌة ِبَعِقيَقِتِه ُتْذَبُح َعْنُه يـَْوَم السَّاِبِع َوُحيَْلُق رَْأُسُه َويَُدمَّى َفَكاَن قـََتاَدةُ 

َها ُصوَفًة َواْستَـْقبَـْلَت ِبِه أَْوَداَجَها ُمثَّ ُتوَضُع َعَلى يَاُفوِخ الصَِّيبِّ َحىتَّ قَاَل ِإَذا َيِسيَل َعَلى رَْأِسِه َذَحبَْت اْلَعِقيَقَة َأَخْذَت ِمنـْ
ٍم َويَُدمَّى قَاَل أَبُو َداُود ُخوِلَف َمهَّاٌم ِيف َهَذا ِمْثَل اْخلَْيِط ُمثَّ يـُْغَسُل رَْأُسُه بـَْعُد َوُحيَْلُق قَاَل أَبُو َداُود َوَهَذا َوْهٌم ِمْن َمهَّا

َا قَاُلوا ُيَسمَّى فـََقاَل َمهَّاٌم يَُدمَّى قَاَل أَبُو َداُود َولَْيَس يـُؤْ  ََذااْلَكَالِم َوُهَو َوْهٌم ِمْن َمهَّاٍم َوِإمنَّ 130َخُذ ِ

Terjemahnya:
¦af¡ ibn ‘Umar al-Namar³ menyampaikan kepada kami, Hamm±m
menyampaikan kepada kami, Qat±dah menyampaikan kepada kami,
dari al-¦asan, dari Samurah, dari Rasulullah saw., beliau bersabda:
“Semua anak tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari

129 Ibid.
130 Ab D±wud, op. cit., juz III, h. 106.
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ketujuh. Selain itu, juga dicukur rambutnya dan dialirkan darahnya
(yudamm±).” Maka apabila Qat±dah ditanya tentang apa yang akan
dilakukan terhadap darah, ia menjawab: “Apabila engkau sudah
menyembelih aqiqah.

Setelah meriwayatkan hadis di atas, Ab D±wud kemudian

memberikan penjelasan bahwa kata yudamm± (dialirkan darahnya) yang

terdapat di dalam hadis di atas adalah kekeliruan yang berasal dari

Hamm±m, karena periwayat lainnya berbeda dengan Hamm±m yang

menggunakan redaksi yusamm± (diberikan nama) sebagai ganti dari

yudamm±.131

Kekeliruan semacam ini relatif mudah diketahui, karena dijelaskan

oleh periwayat hadis sendiri dan disebutkan secara integral dengan

riwayatnya.

- Kekeliruan yang tidak dijelaskan oleh penghimpun hadis, melainkan

dijelaskan oleh ulama hadis lainnya

Di antaranya seperti hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukh±r³

ثـََنا اْألَْوزَاِعيُّ َحدََّثِين َعطَاُء ْبُن َأِيب رَ  ثـََنا أَبُو اْلُمِغريَِة َعْبُد اْلُقدُّوِس ْبُن احلَْجَّاِج َحدَّ بَاٍح َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َحدَّ
ُهَما َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم تَـ  132َزوََّج َمْيُمونََة َوُهَو ُحمْرِمٌ اللَُّه َعنـْ

Terjemahnya:
Ab al-Mug³rah ‘Abd al-Qudds ibn al-¦ajj±j menyampaikan kepada
kami, al-Auz±‘³ menyampaikan kepada kami, A¯±’ ibn Ab³ Rab±h
menyampaikan kepada saya, dari Ibn ‘Abb±s bahwasanya Nabi saw.
menikahi Maimunah pada saat ia sedang berihram (menunaikan haji).

Kekeliruan yang terdapat di dalam hadis di atas diketahui dengan

membandingkannya dengan riwayat lain yang terdapat dalam Sunan Ab³

D±wud sebagai berikut:

131 Ibid.
132 Al-Bukh±r³, op. cit., juz II, h. 214.
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ثـََنا َمحَّاُد ْبُن زَ  ثـََنا ُمَسدٌَّد َحدَّ ْيٍد َعْن أَيُّوَب َعْن ِعْكرَِمَة َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم تـََزوََّج َحدَّ
ثـََنا ُسْفَياُن َعْن  ثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمْهِديٍّ َحدَّ ثـََنا اْبُن َبشَّاٍر َحدَّ ِن أَُميََّة َعْن َرُجٍل ِإْمسَِعيَل بْ َمْيُمونََة َوُهَو ُحمْرٌِم َحدَّ

133َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب قَاَل َوِهَم اْبُن َعبَّاٍس ِيف تـَْزِويِج َمْيُمونََة َوُهَو ُحمْرِمٌ 

Terjemahnya:
Musaddad menyampaikan kepada kami, ¦amm±d ibn Zaid dari Ayyb
dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abb±s bahwasanya Nabi saw. Menikahi
Maimunah pada saat beliau sedang berihram. Ibn Basysy±r
menyampaikan kepada kami, ‘Abd al-Ra¥m±n Ibn Mahd³
menyampaikan kepada kami, Sufy±n menyampaikan kepada kami, dari
Isma ‘³i ibn ‘Umayyah dari seorang laki-laki dari Sa‘³d ibn al-Musayyab
ia berkata: “Ibn ‘Abb±s telah keliru dalam periwayatan hadis tentang
pernikahan Maimunah pada saat Nabi sedang berihram (menunaikan
haji).”

Juga hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukh±r³ sebagai berikut:

ثـََنا أَبُو عَ  ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيَل َحدَّ َها أَنَّ َحدَّ َوانََة َعْن ِفرَاٍس َعْن الشَّْعِيبِّ َعْن َمْسُروٍق َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ
َوُلُكنَّ َيًدا ْسرَُع ِبَك حلُُوقًا قَاَل َأطْ بـَْعَض أَْزَواِج النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قـُْلَن لِلنَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَيـَُّنا أَ 

َا َكاَنْت ُطوَل َيِدَها ا لصََّدَقُة وََكاَنْت َأْسَرَعَنا فََأَخُذوا َقَصَبًة َيْذَرُعونـََها َفَكاَنْت َسْوَدُة َأْطَوَهلُنَّ َيًدا فـََعِلْمَنا بـَْعُد أَمنَّ
134حلُُوقًا بِِه وََكاَنْت حتُِبُّ الصََّدقَةَ 

Terjemahnya:
Msa ibn Isma‘³l menyampaikan kepada kami, Ab ‘Aw±nah
menyampaikan kepada kami, dari al-Sya‘b³, dari Masrq, dari ‘Aisyah,
bahwasanya beberapa istri Nabi saw. bertanya kepada Nabi saw.:
“Siapa di antara kami yang akan paling cepat menyusulmu?”, Beliau
menjawab: “(orang) yang paling panjang tangannya”. Maka mereka
mengambil kayu dan mengukur tangan-tangan mereka. Ternyata yang
paling panjang tangannya adalah Saudah. Di kemudian hari kami
mengetahui bahwa ternyata yang dimaksud dengan panjang tangan
adalah sedekah. Maka Saudah yang paling duluan menyusulnya dan ia
memang gemar bersedekah”.

Kekeliruan yang terdapat di dalam hadis di atas diketahui dengan

membandingkannya dengan riwayat lain yang terdapat dalam ¢a¥³¥
Muslim sebagai berikut:

133 Ab D±wud, op. cit., juz. II., h. 169.
134 Al-Bukh±r³, op. cit., juz II, h. 115.
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ثـََنا َحمُْموُد ْبُن َغْيَالَن أَبُ  ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى السِّيَناِينُّ َأْخبَـَرنَا طَْلَحُة ْبُن َحيَْىي ْبِن طَْلَحَة َعْن َحدَّ و َأْمحََد َحدَّ
اقًا ِيب َأْسَرُعُكنَّ حلََ َعاِئَشَة بِْنِت طَْلَحَة َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنَني قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

نـََّها َكاَنْت تـَْعَمُل بَِيِدَها َأْطَوُلُكنَّ َيًدا قَاَلْت َفُكنَّ يـََتطَاَوْلَن أَيـَّتُـُهنَّ َأْطَوُل َيًدا قَاَلْت َفَكاَنْت َأْطَولََنا َيًدا زَيـَْنُب ِألَ 
135َوَتَصدَّقُ 

Terjemahnya:
Ma¥md ibn Gail±n Ab A¥mad menyampaikan kepada kami, al-Fa«l
ibn Msa al-S³n±n³ memberitahukan kepada kami, °al¥ah ibn Ya¥y±
ibn °al¥ah dari ‘²isyah putri °al¥ah dari ‘²isyah, Umm al-Mu’min³n, ia
berkata. Rasulullah saw. bersabda: “ (orang) yang paling cepat
menyusulku adalah yang paling panjang tangannya”. Ia berkata: “Maka
mereka mengukur untuk mengetahui yang paling panjang tangannya. Ia
berkata: Ternyata yang paling panjang tangannya adalah Zainab, ia
bekerja dengan tangannya sendiri dan gemar bersedekah”.

Kekeliruan periwayatan hadis juga disebabkan oleh jeleknya hapalan

(su’ al-¥if§) dari periwayat hadis. Kejelekan hapalan tersebut ada yang

memang merupakan sifat  dasar dari periwayat yang bersangkutan dan ada

pula yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti karena faktor usia ata

kehilangan kitab.

Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang jelek hapalannya

karena faktor eksternal harus dipilah untuk mengetahui waktu periwayatan

hadis tersebut. Apabila hadis tersebut diketahui diriwayatkan sebelum hal itu

terjadi, maka menurut para ulama hadisnya diterima, sedangkan apabila

hadis tersebut diriwayatkan setelah hal itu terjadi maka hadisnya ditolak.

Adapun hadis yang tidak diketahui waktu periwayatannya, maka hadisnya

tetap ditolak sebagai satu bentuk kehati-hatian. Hadis yang ditolak karena

jeleknya hapalan periwayat yang disebabkan oleh faktor eksternal,

dinamakan dengan hadis mukhtala¯.

135 Muslim, op. cit., juz VII, h. 144.
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5. Pemalsuan Hadis

Pemalsuan hadis ditengarai muncul pertama kali sekitar tahun 40 H

yang merupakan ekses dari persoalan politik yang terjadi pada akhir

pemerintahan U£m±n ibn Aff±n (w. 35 H.). Kegiatan ini semakin meluas

dengan motif yang beragam dan corak pemalsuan yang berbeda-beda.

Di antara motif pemalsuan hadis adalah faktor politik; sikap

permusuhan dari musuh-musuh Islam, baik dari kalangan Yahudi maupun

Majusi terhadap Islam, baik sebagai satu agama maupun sebagai satu

negara, fanatisme golongan, suku, bahasa, negeri dan tokoh tertentu; tukang-

tukang dongeng dan penceramah yang bermaksud untuk memberikan

dorongan kepada kebaikan dan menghalangi orang dari kejahatan, namun

tidak disertai dengan pengetahuan yang memadai; perbedaan mazhab dan

aliran teologis; keinginan mendekatkan diri kepada penguasa demi mencari

tujuan-tujuan keduniaan.136

Dengan demikian, pemalsuan hadis ada yang bersifat eksternal dan

ada pula yang bersifat internal. Di sisi lain, pemalsuan hadis yang bersifat

internal tersebut ada yang dilakukan dengan tujuan negatif dan ada pula

yang melakukannya dengan tujuan yang bersifat positif. Namun, apapun sifat

dan tujuan pemalsuan hadis tersebut, semuanya dinilai oleh para ahli hadis

sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

136 Untuk mengetahui secara lebih mendetail sejarah munculnya pemalsuan hadis dengan
berbagai motif dan coraknya dapat dibaca pada ‘Abd al-Fatt±¥ Ab Guddah, Lam¥±h min Tar³kh
al-Sunnah wa ‘Ulm al-¦ad³£, (cet. IV; Beirut: D±r al-Basy±ir al-Isl±miyyah, t. th.), h. 79-133;
Mu¥ammad Ajj±j al-Kha¯³b, U¡l al-¦ad³£;‘Ulmuh wa Mu¡¯al±huh (t. cet.; Beirut: D±r al-Fikr, 1989
M./ 1409 H.), h. 415-438.
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Menurut ¢ub¥³ al-¢±li¥ memberikan penilaian terhadap sebuah hadis

sebagai hadis palsu adalah sesuatu yang sangat sukar untuk dilakukan,

karena tergesa-gesa menilai satu pernyataan yang diklaim hadis sebagai

hadis palsu sama buruknya dengan tergesa-gesa menilai sebuah hadis

sebagai hadis yang sahih. Oleh karena itu, menurutnya penilaian terhadap

kepalsuan sebuah hadis tunduk kepada lima kriteria (al-qaw±id al-khams)
yang terdiri dari:

d. pengakuan dari periwayat hadis itu sendiri bahwa ia telah memalsukan

hadis.

e. adanya pada riwayat, kekeliruan pada pengungkapan atau kerancuan

pada makna.

f. adanya pertentangan antara kandungan riwayat dengan akal, indra

ataupun fakta sejarah.

g. riwayat yang memuat sebuah ancaman yang sangat keras terhadap

sesuatu yang bersifat sepele atau pahala yang teramat besar terhadap

sesuatu yang ringan.

h. periwayat hadis tersebut dikenal sebagai seorang pendusta, kurang

komitmen keberagamaan dan tidak segan-segan memalsukan hadis untuk

mendukung keinginan pribadi.137

Lima kriteria yang dikemukakan di atas bukannya tanpa masalah.

Kriteria pertama misalnya, yaitu pengakuan periwayat itu sendiri. Apakah

pengakuan tersebut kemudian memberikan nilai yang bersifat absolut atau

137 ¢ub¥³ al-¢±li¥, ‘Ulm al-¦ad³£ wa Mu¡¯al±¥uh (cet. XVII; Beirut: D±r al-‘Ilm li al-Mal±y³n,
1988), h. 263 dst.
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hanya bersifat relatif. Bagaimana jika sekiranya pengakuan seorang

periwayat bahwa ia telah memalsukan hadis adalah satu kebohongan.

Kriteria kedua, yaitu kerancuan pada redaksi yang digunakan. Kriteria

ini berbenturan dengan pandangan mayoritas ulama yang membolehkan

periwayatan hadis secara makna. Dengan demikian, kerancuan pada lafal

saja semestinya tidak serta merta menjadikan hadis tersebut dinilai sebagai

hadis yang palsu, karena boleh jadi lafal yang rancu tersebut berasal dari

periwayat yang disebabkan oleh periwayatan secara makna dari lafal yang

dikemukakan oleh Nabi saw.

Kriteria yang ketiga, yaitu adanya pertentangan dengan akal, indra

ataupun fakta sejarah. Meskipun telah diberikan penjelasan oleh beberapa

ulama bahwa akal yang dimaksud adalah hukum akal yang bersifat

aksiomatik, namun tetap saja dari beberapa hadis yang dijadikan sebagai

contoh oleh ulama hadis tetap terlihat bahwa ada ulama lainnya yang

menilai bahwa kandungan hadis tersebut sebagai sesuatu yang tidak

bertentangan dengan akal karena masih dapat dipalingkan maknanya

kepada makna lain yang tidak bertentangan dengan akal melalui  takwil.

Salah satu riwayat yang sangat relevan dalam hal ini adalah riwayat tentang

perahu nabi Nuh as. yang disebutkan tawaf mengelilingi Ka’bah dan shalat

dua raka’at setelahnya. Riwayat tersebut dinilai sebagai riwayat yang palsu

oleh Ibn al-Jauz³.138

138 Menurut ‘Ajam³ Damanhr³ Khal³fah, salah seorang dosen hadis di Fakultas Ushuluddin
Universitas al-Azhar Kairo, hadis tersebut pernah diajukan kepada Ahmad Sayyid al-Km³, salah
seorang guru besar di Universitas yang sama, pada saat penulisan disertasi doktoralnya dan
menurutnya, hadis tersebut dapat ditakwilkan dengan memalingkan makna perahu kepada orang
yang ada di atas perahu. Dengan demikian, yang melaksanakan tawaf dan shalat bukanlah perahu,
tetapi orang yang ada di atas perahu. Gaya bahasa yang sama dapat dijumpai dalam QS Yusuf: 12/



112

Di sisi lain, terdapat beberapa hadis yang dinilai sahih oleh banyak

ulama, namun dinilai palsu oleh ulama lainnya justru dengan alasan bahwa

hadis tersebut bertentangan dengan akal. Sekian banyak hadis-hadis yang

terdapat dalam ¢a¥³¥ al-Bukh±ri dan ¢a¥³¥ Muslim oleh beberapa ulama

dinilai sebagai hadis yang bertentangan dengan akal. Di antara hadis-hadis

tersebut, seperti hadis tentang sujudnya matahari di bawah ‘arsy, hadis

tentang terbenamnya matahari di sebelah barat dan hadis tentang

terbelahnya bulan.

Hadis tentang sujudnya matahari di bawah ‘arsy dan terbenamnya di

barat, di antaranya diriwayatkan oleh al-Bukh±r³ dan Muslim dengan redaksi

yang hampir sama sebagai berikut:

- riwayat al-Bukh±r³

ثـََنا ُسْفَياُن َعْن اْألَْعَمِش َعْن ِإبـْرَاِهيَم التـَّْيِميِّ َعْن أَبِيِه َعْن َأِيب  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن يُوُسَف َحدَّ َذرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل قَاَل َحدَّ
ِيب َذرٍّ ِحَني َغَرَبْت الشَّْمُس أََتْدرِي أَْيَن َتْذَهُب قـُْلُت اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعَلُم قَاَل فَِإنـََّها النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِألَ 

َها َوتَ  يـُْؤَذَن َهلَا ْسَتْأِذَن َفَال َتْذَهُب َحىتَّ َتْسُجَد َحتَْت اْلَعْرِش فـََتْسَتْأِذَن فـَيُـْؤَذُن َهلَا َويُوِشُك َأْن َتْسُجَد َفَال يـُْقَبَل ِمنـْ
َا َفَذِلَك قـَْولُُه تـََعاَىل َوالشَّْمُس َجتْرِي ِلُمْستَـ  َقرٍّ َهلَا َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز يـَُقاُل َهلَا اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئِت فـََتْطُلُع ِمْن َمْغِرِ

139اْلَعِليمِ 

Artinya:
Muhammad ibn Ysuf menyampaikan kepada kami, Sufy±n
menyampaikan kepada kami, dari al-A‘masy dari Ibr±h³m al-Taim³ dari
bapaknya dari Ab ª±r, ia berkata, Nabi saw. bertanya kepada Ab ª±r:
“Ketika matahari terbenam, apakah engkau mengetahui kemana
perginya?” Saya menjawab: “Allah dan Rasulnya yang lebih
mengetahui.” Beliau bersabda: “Ia pergi sampai sujud di bawah ‘arsy,
lalu ia meminta izin, maka diberikan izin kepadanya. Sudah hampir tiba
masanya ia mau sujud, tetapi ia tidak diterima dan ia minta izin, tetapi
tidak diizinkan. Lalu dikatakan kepadanya: “Pergilah ke tempat engkau

82 yang memerintahkan untuk bertanya kepada desa, padahal yang dimaksud adalah penduduk
desa. Lebih jauh, baca ‘Ajam³ Damanhr³ Khalifah, Dir±s±t f³ ‘Ulm al-¦ad³£, juz I (cet. I; Kairo: D±r
al-°ib±‘ah al-Mu¥ammadiyah, 1984), h. 172-173.

139 Al-Bukh±r³, op. cit., juz IV, h. 75.
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datang!” Maka ia kemudian terbit dari tempat terbenamnya. Maka itulah
yang dimaksud firman Allah swt: “Dan matahari beredar pada
tempatnya. Itulah ketentuan dari Yang Maha perkasa dan Maha
mengetahui.

- riwayat Muslim

ثـََنا حيَْ  ثـََنا اْبُن ُعَليََّة َحدَّ يًعا َعْن اْبِن ُعَليََّة قَاَل اْبُن أَيُّوَب َحدَّ ثـََنا يُوُنُس َعْن َىي ْبُن أَيُّوَب َوِإْسَحُق ْبُن ِإبـْرَاِهيَم مجَِ َحدَّ
َعُه ِفيَما أَْعَلُم َعْن أَبِيِه َعْن َأِيب َذرٍّ َأنَّ النَِّيبَّ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يـَْوًما أََتْدُروَن أَْيَن ِإبـْرَاِهيَم ْبِن يَزِيَد التـَّْيِميِّ مسَِ

َها َحتَْت اْلَعْرِش فـََتِخرُّ َساِجَدًة َتْذَهُب َهِذِه الشَّْمُس قَاُلوا اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعَلُم قَاَل ِإنَّ َهِذِه َجتْرِي َحىتَّ تـَْنَتِهَي ِإَىل ُمْستَـَقرِّ 
َحىتَّ َك َحىتَّ يـَُقاَل َهلَا اْرَتِفِعي اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئِت فـَتَـْرِجُع فـَُتْصِبُح طَالَِعًة ِمْن َمْطِلِعَها ُمثَّ َجتْرِيَفَال تـَزَاُل َكَذلِ 

ي اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئِت تـَْنَتِهَي ِإَىل ُمْستَـَقرَِّها َحتَْت اْلَعْرِش فـََتِخرُّ َساِجَدًة َوَال تـَزَاُل َكَذِلَك َحىتَّ يـَُقاَل َهلَا اْرَتِفعِ 
َها َشْيًئا َحىتَّ تـَْنَتِهَي إِ  َىل ُمْستَـَقرَِّها َذاَك َحتَْت اْلَعْرِش فـَتَـْرِجُع فـَُتْصِبُح طَالَِعًة ِمْن َمْطِلِعَها ُمثَّ َجتْرِي َال َيْستَـْنِكُر النَّاَس ِمنـْ

َا فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَيُـَقاُل َهلَا اْرَتِفِعي َأْصِبِحي طَالَِعًة ِمْن َمْغرِبِ  ِك فـَُتْصِبُح طَالَِعًة ِمْن َمْغِرِ
َفُع نـَْفًسا ِإميَانـَُها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل أَْو َكَسَبْت ِيف ِإميَ  رًاأََتْدُروَن َمَىت َذاُكْم َذاَك ِحَني َال يـَنـْ َا َخيـْ ِ 140ا

Artinya:
Ya¥y± ibn Ayyb dan Ish±q ibn Ibr±h³m menyampaikan kepada kami,
dari Ibn ‘Ulayyah, Ibn Ayyb berkata dari Ibn ‘Ulayyah, Ynus
menyampaikan kepada kami, dari Ibr±h³m ibn Yaz³d al-Taim³, ia
mendengarkan, sepengetahuan saya, dari bapaknya dari Ab ª±r,
bahwasanya Nabi saw. pada suatu hari bertanya: “Apakah kalian
mengetahui kemana perginya matahari ini?” Mereka menjawab: “Allah
dan Rasulnya yang lebih mengetahui.” Beliau bersabda: “Ia beredar
hingga mencapai porosnya di bawah ‘arsy, lalu ia tersungkur dalam
keadaan bersujud. Terus menerus seperti itu sampai dikatakan
kepadanya: “Naiklah dan kembalilah ke tempat engkau datang!” Maka
ia kemudian kembali dan besoknya ia terbit di tempat terbitnya. Setelah
itu, Ia beredar hingga mencapai porosnya di bawah ‘arsy, lalu ia
tersungkur dalam keadaan bersujud. Terus menerus seperti itu sampai
dikatakan kepadanya: “Naiklah dan kembalilah ke tempat engkau
datang!” Maka ia kemudian kembali dan besoknya ia terbit di tempat
terbitnya. Setelah itu, ia kembali beredar dan orang-orang tidak
menemukan satu kenehan atasnya sampai ia mencapai porosnya di
bawah ‘arsy, lalu dikatakan kepadanya: “Naiklah dan besok terbitlah di
tempat terbenammu!” Maka besoknya ia terbit di tempat terbenamnya.
Rasulullah saw. kemudian bertanya: “Apakah kalian mengetahui, kapan
terjadinya hal tersebut? Itulah hari yang pada saat itu, iman seseorang
tidak akan memberikan manfaat kepadanya, apabila ia tidak beriman

140 Muslim, op. cit., juz I, h. 96.
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sebelumnya atau mendapatkan sedikit pun kebaikan dari
keimanannya.”

Menurut Rasy³d Ri«± hadis di atas termasuk hadis yang mengandung

masalah dan semestinya ditolak karena isinya bertentangan dengan realitas.

Fakta yang sesungguhnya menyatakan bahwa matahari tidak pernah benar-

benar menghilang dari seluruh bagian bumi, karena ketika matahari

terbenam di satu bagian bumi, maka ia akan terbit pada bagian bumi yang

lainnya. Riwayat di atas muncul karena adanya dugaan yang keliru dari

orang-orang yang terdahulu bahwa ketika di malam hari, matahari terbenam

dari seluruh bagian bumi, sehingga pada saat itu berada di bawah ‘arsy.141

Demikian pula halnya tentang terbitnya matahari dari barat.

Menurutnya, hal tersebut sangat jauh dari hukum kebiasaan dan hukum akal,

sehingga para ahli astronomi tidak pernah membayangkan terjadinya satu

peristiwa yang mengubah gerakan bumi sehingga Timur menjadi Barat dan

Barat menjadi Timur.142

Menghadapi kasus yang seperti ini, menurut penulis, seharusnya

disikapi secara moderat dalam arti tidak dengan mudah untuk menolak

sebuah hadis dengan alasan bahwa hadis tersebut bertentangan dengan akal,

selama masih memungkinkan untuk melakukan takwil sehingga maknanya

tidak bertentangan dengan akal. Namun di sisi lain, juga tidak melakukan

takwil yang dipaksakan (takalluf).

141 Rasy³d Ri«±, Majallah al-Man±r, vol. XXVII (t. cet; Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
t.th.) h. 616.

142 Rasy³d Ri«±, Tafs³r al-Qur’±n al-¦ak³m, juz X, (cet. II; Beirut: D±r al-Fikr, t.th.), h. 393-
394.
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Dalam hal ini, secara umum penulis berpandangan bahwa kriteria-

kriteria untuk menentukan kepalsuan sebuah hadis tersebut tidak bersifat

absolut dan hanya bersifat relatif. Meskipun demikian, penilaian yang bersifat

relatif tersebut telah cukup untuk membuat hadis-hadis yang dinilai palsu

untuk tidak dijadikan sebagai dalil-dalil agama. Bagaimanapun juga, adanya

kriteria yang tidak terpenuhi telah memberikan dugaan kuat terhadap

kepalsuan hadis tersebut.

Bentuk dan corak pemalsuan hadis juga berbeda-beda. Di antaranya

ada yang memalsukan hadis dengan redaksi yang bersumber dari dirinya

sendiri, ada juga yang mengambil dari ungkapan-ungkapan para ahli hikmah

dan ada juga yang terjadi secara tidak sengaja.143

Senada dengan hal tersebut di atas, ¢al±h al-D³n al-Adab³

mengemukakan beberapa  pernyataan yang dijadikan sebagai sumber

pemalsuan hadis, yaitu sumber pribadi (al-ma¡dar al-z±t³) dan bukan dari

orang lain. Sumber inilah yang paling dominan. Sumber-sumber eksternal

(al-ma¡±dir al-kh±rijiyyah) yang terdiri dari ucapan para sahabat dan tabi’in;

ungkapan para ahli hikmah, orang-orang yang zuhud dan dokter; israiliyyat;
pemikiran filsafat.

Selain bentuk dan corak pemalsuan hadis yang telah dikemukakan

oleh para ulama hadis, dapat pula penulis tambahkan bahwa salah satu

corak pemalsuan hadis adalah menambahkan redaksi lain secara sengaja ke

dalam redaksi yang terdapat dalam hadis. Faktor inilah salah satunya yang

menyebabkan terjadinya ikhtil±f al-riw±yah. Sebagai contoh adalah apa yang

143 A¥mad Mu¥ammad Sy±kir, al-B±i£ al-¦a£³£ Syar¥ Ikhti¡±r ‘Ulm al-¦ad³£, (cet. IV;
Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994 M/ 1414 H), h. 83.
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disampaikan oleh Giy±£ ibn Ibr±h³m al-Nakha³ kepada Khalifah al-Mahd³

bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:
حٌ ُجَنا أَوْ َحاِفرأَوْ ُخفٍّ أَوْ َنْصلٍ ِيف ِإالَّ َسَبقَ َال 

Artinya:
Tidak ada perlombaan kecuali pada memanah, kuda, unta atau burung.

Pernyataan ini berbeda dengan redaksi yang terdapat dalam berbagai

kitab-kitab hadis yang populer yang tidak mencantumkan kata seperti ,أَْو ُجَناحٌ 

yang diriwayatkan oleh al-Turmuz³ berikut ini:

ثـََنا وَِكيٌع َعْن اْبِن َأِيب ِذْئٍب َعْن نَاِفِع ْبِن َأِيب نَاِفٍع َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة عَ  ثـََنا أَبُو ُكرَْيٍب َحدَّ ْن النَِّيبِّ َصلَّى َحدَّ
144ُه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َال َسَبَق ِإالَّ ِيف َنْصٍل أَْو ُخفٍّ أَْو َحاِفرٍ اللَّ 

Artinya:
Tidak ada perlombaan kecuali pada memanah, kuda, atau unta.

Mengomentari kisah pemalsuan hadis di atas, Mu¡¯afa al-Sib±‘³

menyatakan bahwa kelemahan para penguasa telah memberikan pengaruh

yang sangat buruk terhadap pemalsuan hadis. Sekiranya para penguasa

bertindak tegas kepada para pemalsu hadis, maka pemalsuan hadis tidak

akan tersebar secara meluas. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, para

penguasa memberikan ruang kepada para pemalsu hadis, meskipun tidak

secara terang-terangan memberikan persetujuan terhadap pemalsuan hadis,

tetapi paling tidak mereka tidak memberikan sanksi yang keras terhadap para

pemalsu hadis, bahkan terkadang memberikan hadiah kepada mereka.145

144 Al-Turmuz³, op. cit., juz IV, h. 177
145 Mu¡¯af± al-Sib±‘³, al-Sunnah wa Mak±natuh± fi al-Tasyr³‘ (cet. I; Kairo: D±r al-Sal±m,

1998/ 1418), h. 89-90.
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Dibandingkan keempat faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya

ikhtil±f al-riw±yah, pemalsuan hadis adalah faktor yang paling memberikan

pengaruh buruk terhadap keotentikan periwayatan hadis, karena telah

menyebabkan terjadinya percampuran antara hadis Nabi saw. dengan

pernyataan yang bersumber dari selain Nabi saw.
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BAB III
IMPLIKASI IKHTILĀF AL-RIWĀYAH TERHADAP

KUALITAS DAN PEMAHAMAN HADIS

A. Bentuk-bentuk Ikhtil±f al-Riw±yah dan Pengaruhnya terhadap

Kualitas Hadis

Adapun kualitas hadis yang dimaksud dalam disertasi ini adalah status

hadis ditinjau dari segi diterima (maqbl) dan ditolaknya (mardd) sebagai

sesuatu yang autentik dari Nabi saw dan bukan dari segi pengamalannya.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh ¢ubh³ al-¢±lih bahwa

yang dimaksud dengan riwayat yang maqbl tidak lantas berarti kemestian

dalam pengamalannya dan sebaliknya yang dimaksud dengan riwayat yang

mardd tidak lantas berarti ketidakbolehan dalam mengamalkannya, namun

yang dimaksud dengan maqbl dan mardd adalah pada aspek

periwayatannya.1

Hal ini juga sejalan dengan pembagian hadis maqbl seperti yang

dikemukakan oleh Ma¥md Ta¥¥±n. Menurutnya, hadis maqbl terbagi

menjadi dua macam, yaitu hadis maqbl yang diamalkan kandungannya

(maqbl ma’mlun bih) dan hadis maqbl yang tidak diamalkan

kandungannya (maqbl gairu ma’mlin bih). Hadis maqbl ma’mlun bih
terdiri dari hadis mu¥kam, mukhtalif al-¥ad³£, n±sikh, r±jih. Adapun hadis

1 ¢ubh³ al-¢±lih, ‘Ulm al-¦ad³£ wa Mu¡¯al±¥uh (cet. XVII; Beirut: D±r al-‘Ilmi li al-Mal±y³n,
1988), h. 108.
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maqbl gairu ma’mlin bih terdiri dari hadis manskh, marj¥, mutawaqqaf
f³h dan hadis mutasy±bih. 2

Secara kualitatif, hadis terbagi menjadi hadis maqbl dan hadis

mardd. Hadis maqbl terbagi menjadi hadis sahih dan hadis hasan. Hadis

sahih terbagi menjadi hadis sahih li zatih dan hadis sahih li gairih. Hal yang

sama juga berlaku pada hadis hasan.

Salah satu faktor yang menyebabkan hadis menjadi mardd adalah

adanya mukh±lafah. Meskipun demikian, tidak semua ikhtil±f al-riw±yah
meniscayakan penolakan terhadap hadis, karena pengaruh ikhtil±f al-riw±yah
terhadap kualitas hadis diitentukan oleh bentuk ikhtil±f al-riw±yah itu sendiri.

Berikut ini akan dikemukakan bentuk-bentuk ikhtil±f al-riw±yah dan

pengaruh yang ditimbulkan terhadap kualitas hadis:

1. Keragaman dari Segi Keutuhan Redaksi

Ada dua istilah pokok yang sering digunakan oleh para ulama hadis

untuk menunjukkan adanya perbedaan redaksional yang terjadi pada dua

atau beberapa hadis yang berkaitan dengan aspek keutuhan redaksinya.

Kedua istilah tersebut adalah ziy±dat al-£iqah dan idr±j. Berikut ini penjelasan

tentang kedua istilah pokok tersebut:

a. Ziy±dat al-¤iqah
Ziy±dat al-£iqah sesungguhnya tidak hanya terjadi pada matan hadis,

tetapi juga dapat terjadi pada sanad, namun dalam disertasi ini yang dikaji

hanyalah ziy±dah yang terjadi pada matan saja.

Ziy±dah yang terjadi pada matan diketahui dengan cara

mengumpulkan beberapa jalur sanad dan pokok-pokok bahasan hadis (al-

2 Ma¥md °a¥¥±n, Tais³r Mus¯al±¥ al-¦ad³£ (t. cet.; Beirut: D±r al-Fikr, t. th.), h. 45 dst.
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¯uruq wa al-abw±b). Menurut al-¦akim tidak banyak ulama yang menekuni

tentang ziy±dah. Di antara yang sedikit tersebut adalah Ab Bakar ‘Abdull±h

ibn Mu¥ammad ibn Ziy±d al-Nais±br³ seorang ahli fikih yang tinggal di

Bagd±d dan Ab Nu‘aim ‘Abd al-M±lik ibn Mu¥ammad ibn ‘Ad³ al-Jurj±n³ di

Khurasan. Selain mereka berdua adalah Ab al-Wal³d ¦ass±n ibn

Mu¥ammad al-Qurasy³.3

Adapun menurut Ibn ¦ibb±n, ulama yang banyak memberikan

perhatian terhadap al-sunan dan mengetahui tentang hadis-hadis sahih yang

berkaitan dengan lafalnya dan ziy±dah yang terdapat di dalamnya adalah

Mu¥ammad ibn Is¥±q ibn Khuzaimah.4

Sementara itu, menurut Ibn Rajab al-¦anbal³ ulama yang paling

banyak memberikan perhatian terhadap ziy±dah pada matan dan lafal hadis

adalah Ab D±wud dalam kitab al-Sunan.5

Meskipun keberadaan ziy±dat al-£iqah telah banyak dikemukakan

pada berbagai kitab Mustalah Hadis, namun ulama hadis sangat beragam

dalam memberikan pengertian dan penjelasan tentang ziy±dat al-£iqah. Di

antara ulama yang mengemukakan pengertian dan penjelasan tentang hal

tersebut adalah sebagai berikut:

1) Al-¦±kim (w. 145 H.)

Menurut al-¦±kim, pembahasan tentang ziy±dat al-£iqah merupakan

bagian dari ilmu hadis yaitu tambahan-tambahan lafaz yang berkaitan

3 Ab ‘Abdill±h Mu¥ammad ibn ‘Abdill±h al-¦±kim al-Nais±br³, Ma‘rifah ‘Ulm al-¦ad³£ (t.
cet.; Haidar Abad: D±irat al-Ma‘±rif al-Isl±miyyah, t. th.), h. 130.

4 Ibn ¦ibb±n, Kit±b al-Majr¥³n, juz I (Beirut; D±r al-Fikr, t. th.), h. 430.
5 Ab al-Faraj ‘Abd al-Ra¥m±n Syih±b al-D³n A¥mad ibn Rajab al-¦anbal³, Syar¥ ‘Ilal al-

Tumu©³, juz I (t. cet.; Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 418.
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dengan persoalan fikih pada hadis-hadis yang menyendiri seorang periwayat

dalam penambahannya.6

2) Al-Kha¯³b al-Bagd±d³ (w. 463 H.)

Menurutnya, ziy±dat al-£iqah adalah khabar yang diriwayatkan oleh

seorang periwayat adil yang hanya ia sendiri yang meriwayatkannya,

sedangkan periwayat lain tidak meriwayatkannya.7

3) Ibn Ka£³r (w. 774 H.)

Menurutnya, ziy±dat al-£iqah adalah kesendirian (tafarrud) seorang

periwayat dalam hal adanya tambahan pada hadis dari periwayat-periwayat

lain dalam meriwayatkan hadis yang berasal dari seorang guru yang sama.8

4) Ibn Rajab al-¦anbal³

Menurutnya, ziy±dat al-£iqah merupakan bagian dari hadis gar³b,

karena hadis tersebut meskipun pada dasarnya adalah hadis yang masyhr,
hanya saja beberapa periwayat kemudian menambahkan ke dalam hadis

tambahan-tambahan tertentu yang menjadikan hadis tersebut menjadi gar³b.9

Setelah itu, ia juga menyatakan bahwa gambaran ziy±dat al-£iqah
adalah sekelompok ulama meriwayatkan satu hadis dengan sanad yang

sama dan matan yang kandungannya juga sama, namun beberapa periwayat

6 Lihat Ab ‘Abdill±h Mu¥ammad ibn ‘Abdill±h al-¦±kim al-Nais±br³, loc. cit.
7 Ab Bakar A¥mad ibn ‘Al³ ibn ¤±bit al-Kha¯³b al-Bagd±d³, al-Kif±yah f³ ‘Ilm al-Riw±yah (t.

cet.; Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409), h. 464.
8 A¥mad Mu¥ammad Sy±kir, al-B±‘i£ al-¦a£³£ Syar¥ ikhti¡±r ‘Ulm al-¦ad³£ (cet. IV; Beirut:

D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414), h. 58.
9 Ab al-Faraj ‘Abd al-Ra¥m±n Syih±b al-D³n A¥mad ibn Rajab al-¦anbal³, loc. cit.
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menambahkan tambahan-tambahan tertentu yang tidak disebutkan oleh

periwayat lainnya.10

5) Ibn ¦ajar al-Asqal±n³ (w. 852 H.)

Menurutnya, ziy±dah yang menjadi obyek pembahasan ulama hadis

adalah tambahan yang berasal dari generasi tabi’in dan seterusnya.11

6) Mu¥ammad ibn Mu¥ammad Ab Syuhbah

Menurutnya, ziy±dah terjadi ketika seorang periwayat meriwayatkan

tambahan kata atau kalimat ke dalam matan hadis yang tidak disebutkan

oleh periwayat lainnya.12

7) Nr al-D³n ‘Itr

Pada satu kitab, Nr al-D³n ‘Itr mengemukakan secara mutlak bahwa

yang dimaksud dengan ziy±dah pada matan adalah salah seorang periwayat

meriwayatkan tambahan lafal atau kalimat dalam matan hadis yang tidak

disebutkan oleh periwayat-periwayat lainnya.13

10 Ibid., h. 425.
11 A¥mad ibn ‘Al³ ibn ¦ajar al-Asqal±n³, al-Nukat ‘ala al-Kit±b Ibn al-¢al±h, juz II (cet. IV;

Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 691.
12 Mu¥ammad ibn Mu¥ammad Ab Syahbah, al-Was³¯ f³ ‘ulm wa Mu¡¯al±h al-¦ad³£ (cet. I;

Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1409), h. 373.
13 Nr al-D³n ‘Itr, al-Im±m al-Turmu©³ wa al-Muw±zanah baina J±mi‘ih³ wa al-¢a¥³¥ain (cet.

I; Kairo: Muassasah al-Ris±lah, 1408), h. 129.
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Di kitab lain, ia memberikan batasan bahwa ziy±dah pada matan

adalah lafal atau kalimat yang diriwayatkan secara menyendiri oleh

periwayat yang £iqah.14

Dari beberapa pengertian dan penjelasan yang dikemukakan oleh

para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan di

kalangan mereka disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1) Jumlah periwayat yang mencantumkan ziy±dah; sebagian ulama

menetapkan satu orang periwayat, sementara periwayat lainnya tidak

membatasi pada satu periwayat saja.

2) Kategori periwayat yang mengemukakan ziy±dah; sebagian ulama

membatasi bahwa yang disebut dengan ziy±dah adalah tambahan yang

berasal dari periwayat yang adil atau periwayat yang £iqah, sementara

ulama lainnya tidak menetapkan syarat tertentu.

3) Kandungan ziy±dah; sebagian ulama menetapkan bahwa kandungan lafal

atau kalimat yang dianggap sebagai ziy±dah adalah yang berkaitan

dengan persoalan fikih (alf±§ fiqhiyyah), sedangkan ulama lainnya tidak

membatasi pada satu persoalan tertentu saja.

4) Letak ziy±dah; sebagian ulama menetapkan bahwa yang termasuk dalam

kategori ziy±dah adalah tambahan yang berasal dari tabi’in dan

setelahnya, sedangkan ulama lainnya tidak membatasi letaknya.

Untuk kepentingan penyelesaian ikhtil±f al-riw±yah seperti yang

menjadi tujuan penulisan disertasi ini, keempat faktor di atas bukanlah

merupakan hal yang esensial, karena yang menjadi tujuan utama adalah

14 Idem, Manhaj al-Naqd f³ ‘Ulm al-¦ad³£ (cet. III; Beirut: D±r al-Fikr al-‘Arab³, 1418 H/
1997 M), h. 323.



124

menentukan kedudukan tambahan lafal atau kalimat yang terdapat di dalam

suatu riwayat hadis dan tidak terdapat pada riwayat lainnya.

Dengan demikian, baik tambahan tersebut berasal dari satu orang

periwayat atau bukan, berasal dari sahabat atau dari tabi’in dan seterusnya

ke bawah, berasal dari periwayat yang diklaim adil, £iqah atau tidak,

kandungan tambahan lafal atau kalimat tersebut berkaitan dengan masalah

fikih atau masalah lainnya, semuanya itu bukan merupakan persoalan

pokok, namun yang menjadi persoalan pokok adalah menentukan

keotentikan tambahan lafal atau kalimat tersebut sebagai sesuatu yang

berasal dari Nabi saw.

Adapun sikap para ulama terhadap ziy±dat al-£iqah yang

mencerminkan pandangan mereka tentang pengaruh ziy±dat al-£iqah
terhadap kualitas hadis adalah sebagai berikut:

a) Menerima secara mutlak

Di antara ulama hadis yang menerima ziy±dat al-£iqah secara mutlak

adalah Ibn ¦azm. Menurut Ibn ¦azm, apabila ada seorang periwayat yang

adil meriwayatkan hadis yang di dalam matannya terdapat ziy±dah yang

tidak terdapat pada riwayat lainnya, baik hanya ia sendiri yang

meriwayatkannya atau ada periwayat lain yang bersama-sama dengannya

meriwayatkannya, baik periwayat lain tersebut sederajat dengannya; atau

lebih rendah darinya; atau lebih tinggi darinya, maka mengambil ziy±dah
tersebut adalah wajib.15

15 Lihat Ab Mu¥ammad ‘Al³ ibn ¦azm, al-I¥k±m f³ U¡l al-A¥k±m, juz II (Kairo: Ma¯ba‘ah
al-‘²¡imah, t. th.), h. 90.
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Al-Khat³b al-Bagd±d³ malah mengemukakan bahwa menerima ziy±dat
al-£iqah adalah pendapat mayoritas ulama hadis dan ulama fikih.16

Pandangan al-Kha¯³b tersebut ditolak oleh Ibn ¦ajar yang menyatakan

bahwa penerimaan terhadap ziy±dat al-£iqah secara mutlak tidak paralel

dengan metode yang dibangun oleh para ulama hadis dalam menetapkan

kriteria kesahihan hadis yang salah satunya mensyaratkan bahwa hadis sahih

tidak boleh mengandung sy±©, sedangkan yang dimaksud dengan sy±©
adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang £iqah namun

bertentangan dengan riwayat dari periwayat lain yang lebih £iqah.17

Bertolak belakang dengan apa yang diklaim oleh al-Kha¯³b tersebut,

justru yang populer dari kalangan ahli hadis seperti ‘Abd al-Ra¥m±n ibn

Mahd³, Ya¥y± al-Qa¯¯±n, A¥mad ibn ¦anbal, Ya¥y± ibn Ma‘³n, ‘Al³ ibn al-

Madin³, al-Bukh±r³, Ab Zur‘ah, Ab ¦±tim, al-Nas±³, al-D±ruqu¯n³ adalah

kemestian untuk melakukan tarj³¥ ketika dihadapkan pada persoalan ziy±dat
al-£iqah.18

Adapun argumentasi yang dikemukakan oleh Ibn ¦azm untuk

mendukung pendapatnya adalah tidak ada perbedaan antara periwayat yang

meriwayatkan satu hadis secara sendirian dari asalnya dengan periwayat

yang secara sendirian meriwayatkan hadis yang di dalamnya terdapat

ziy±dah.19

16 Ab Bakar A¥mad ibn ‘Al³ ibn ¤±bit al-Kha¯³b al-Bagd±d³, loc. cit.
17 Lihat A¥mad ibn ‘Al³ ibn ¦ajar al-Asqal±n³, Nuz¥ah al-Na§r Syar¥ Nukhbat al-Fikr (D±r

al-¤aq±fiyyah) h. 47-50.
18 Ibid.
19 Ab Mu¥ammad ‘Al³ ibn ¦azm, op. cit., h. 448.
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Argumentasi yang dikemukakan oleh Ibn ¦azm di atas, menurut

penulis mempunyai kelemahan mendasar. Dalam hal ini, terdapat perbedaan

yang sangat jelas antara kesendirian seorang periwayat dalam meriwayatkan

satu hadis secara utuh dengan kesendirian seorang periwayat dalam

meriwayatkan hadis yang di dalamnya terdapat ziy±dah.
Kesendirian seorang periwayat dalam meriwayatkan satu hadis tidak

merupakan satu kemestian bahwa periwayat yang bersangkutan mengalami

kelalaian dan kesalahan, karena tidak ditemukan adanya pertentangan

antara riwayat yang disampaikannya dengan riwayat lainnya. Satu

kemungkinan yang sangat logis yang bisa diajukan adalah bisa saja terjadi

bahwa hanya periwayat tersebut satu-satunya yang mendengarkan hadis

tersebut atau boleh jadi ia mendengarkan bersama dengan periwayat

lainnya, namun hanya ia saja yang kemudian meriwayatkannya kepada

periwayat lainnya.

Hal ini tentu saja berbeda dengan kesendirian seorang periwayat

dalam meriwayatkan hadis yang di dalamnya terdapat ziy±dah. Dalam kasus

ini, kesendirian tersebut menunjukkan adanya perbedaan, bahkan

pertentangan dengan periwayat lainnya. Perbedaan atau bahkan

pertentangan tersebut mengindikasikan adanya salah satu pihak yang

melakukan satu kekeliruan.

Argumentasi lain yang dikemukakan oleh sebagian ahli Ushul dalam

menerima ziy±dat al-£iqah secara mutlak adalah adanya kemungkinan

bahwa Sy±ri’ (dalam hal ini Nabi saw.) menyampaikan satu pernyataan pada

satu waktu dan didengar oleh seorang sahabat, tetapi pada kesempatan yang

lain yang dihadiri oleh sahabat yang berbeda, Nabi saw. mengemukakan
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pernyataan yang sama dengan redaksi tambahan yang tidak dikemukakan

pada pernyataan pertama. Kedua pernyataan Nabi saw. tersebut, kemudian

diriwayatkan oleh kedua sahabat sesuai dengan redaksi yang mereka

dengarkan dari Nabi saw.20

Argumentasi di atas, menurut penulis hanya dapat diterima apabila

tambahan tersebut berasal dari sahabat yang berbeda. Namun apabila

tambahan tersebut sudah berada pada level tabi’in dan seterusnya ke bawah,

maka argumentasi tersebut tentu tidak dapat diterima. Demikian pula halnya,

apabila kedua pernyataan tersebut berasal dari sahabat yang sama.

b) Menolak secara mutlak

Mayoritas ulama Hanafiyah menolak ziy±dat al-£iqah secara mutlak,

demikian pula sebagian ahli hadis.21 Argumentasi mereka dalam hal ini

sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Kha¯³b al-Bagd±d³ didasarkan

kepada tidak diriwayatkannya tambahan tersebut oleh para ¥uff±§. Keadaan

seperti ini melemahkan kedudukan tambahan tersebut. 22

c) Menerima dengan syarat-syarat tertentu

Beberapa ulama hadis lainnya menerima ziy±dat al-£iqah apabila

memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang ditetapkan tersebut

berbeda-beda di kalangan para ulama hadis.

20 ‘Abd al-Ra¥³m ibn ¦usain al-‘Ir±q³, Fat¥ al-Mug³£ bi Syar¥ Alfiyah al-¦ad³£, juz I (Kairo:
Maktabah al-Sunnah, t. th.), h. 218.

21 Ab Bakar A¥mad ibn ‘Al³ ibn ¤±bit al-Kha¯³b al-Bagd±d³, op. cit., h. 495.
22 ibid.
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1) Al-Turmuz³, al-Kha¯³b al-Bagd±d³, Ibn ‘Abd al-B±r dan Ibn Khuzaimah

Menerima ziy±dat al-£iqah dengan syarat bahwa periwayatnya adalah

seorang h±fi§ yang teliti.

Menurut al-Turmuz³, sebuah hadis boleh jadi dipandang sebagai

hadis yang gar³b karena di dalamnya terdapat ziy±dah. Hadis yang

semacam ini baru dapat dikatakan sebagai hadis yang sahih, apabila

ziy±dah tersebut berasal dari periwayat yang dapat dijadikan sebagai

pegangan dari segi hapalannya, seperti M±lik ibn Anas. Dengan demikian,

apabila seorang h±fi§ yang mempunyai kekuatan hapalan menambahkan

redaksi tertentu dalam periwayatan hadis, tambahan tersebut dapat

diterima.23

Al-Kha¯³b al-Bagd±d³ juga mengemukakan bahwa di antara sekian

banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ulama tentang status

ziy±dah, pendapat yang dipilihnya adalah pendapat yang menyatakan

bahwa ziy±dah diterima apabila periwayatnya adalah seorang periwayat

yang adil, h±fi§, teliti dan «±bi¯.24

Ibn ‘Abd al-B±r juga berpendapat bahwa ziy±dah yang berasal dari

seorang h±fi§ diterima, apabila ia lebih kuat hapalan dan lebih teliti

dibandingkan dengan yang tidak mencantumkannya, atau paling tidak

sepadan dari segi kekuatan hapalan. Adapun ziy±dah yang berasal dari

seorang periwayat yang tidak kuat hapalannya dan tidak teliti, tidak

diterima.25

23 Ab ´s± Mu¥ammad ibn ´s± ibn ¤awrah al-Turmu©³, Al-‘Ilal (t. cet.; Beirut: D±r al-Fikr, t.
th.), h. 712.

24 Ab Bakar A¥mad ibn ‘Al³ ibn ¤±bit al-Kha¯³b al-Bagd±d³, op. cit., h. 465-468.
25 Lihat A¥mad ibn ‘Al³ ibn ¦ajar al-Asqal±n³, al-Nukat, op. cit., h. 690.
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Senada dengan itu, Ibn Khuzaimah berpendapat bahwa apabila

para periwayat hadis sepadan dari segi kekuatan hapalan, lalu ada salah

seorang di antara mereka yang meriwayatkan hadis dengan redaksi

tambahan yang tidak terdapat pada riwayat lainnya, maka tambahan

tersebut diterima.26

2) Al-Zarkasy³ menerima ziy±dat al-£iqah apabila memenuhi empat syarat,

yaitu:27

- tidak bertentangan dengan inti hadis (a¡l al-khabar)
- bukan peristiwa besar yang disaksikan oleh banyak orang

- tidak didustakan oleh para periwayat hadis

- tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat

lain yang lebih kuat hafalannya atau hadis lain yang lebih banyak

jumlah periwayatnya.

d) Menggunakan tarj³¥.
Ya¥ya ibn Sa‘³d al-Qa¯¯±n, ‘Abd al-Ra¥m±n ibn Mahd³, Ahmad ibn

¦anbal, ‘Al³ ibn al-Mad³n³, al-Bukh±r³ dan Abu Zur‘ah menggunakan tarj³h
untuk menetapkan riwayat yang akan diterima, apakah riwayat yang

mengandung ziy±dah atau bukan.28

26 Lihat ibid, h. 688-689.
27 Lihat Ab ‘Abdill±h Asyraf Khalifah, Qa«±y± ¦ad³£iyyah (t. cet.; Kairo: Maktabah Aul±d

al-Syekh li al-Tur±£, 2004), h. 474.
28 Lihat ibid.
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Ibn al-¢al±h setelah melihat perbedaan pendapat para ulama

mengenai ziy±dat al-£iqah, ia kemudian membaginya menjadi tiga macam:29

- Ziy±dah yang berasal dari periwayat yang siqah yang isinya bertentangan

dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang bersifat £iqah
juga. Ziy±dah seperti ini ditolak dan hadis yang mencantumkannya dinilai

sya©.
- Ziy±dah yang berasal dari periwayat yang £iqah yang isinya tidak

bertentangan dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang

bersifat £iqah juga. Ziy±dah seperti ini diterima.

- Ziy±dah yang berasal dari periwayat yang £iqah berupa sebuah lafal yang

mengandung arti tertentu, sedang periwayat lainnya yang jugaa bersifat

£iqah tidak meriwayatkannya. Ibn al-¢al±h tidak menyebutkan secara

eksplisit, status hadis yang mengandung ziy±dah seperti ini.

Nr al-D³n ‘Itr mengemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat

tentang status ziy±dah kategori ketiga. Abu Hanifah menolak dengan alasan

bahwa ia lebih dekat dengan ziy±dah kategori yang pertama, sedangkan

M±lik dan al-Sy±fi’³ menerimanya karena memandangnya lebih dekat

dengan ziy±dah kategori yang kedua.30

Pernyataan Nr al-D³n ‘Itr di atas tidak dapat diterima secara mutlak,

karena dalam kenyataannya M±lik menolak beberapa hadis yang

mengandung ziy±dah, meskipun menerima hadis lainnya.

29 Ab ‘Amr U£m±n ibn ‘Abd al-Rahm±n al-Syahr±zr³, ’Ulm al -¦ad³£ (cet. II; Madinah:
Maktabah ‘Ilmiyyah, 1972), h. 77-78.

30 Nr al-D³n ‘Itr, Manhaj al-Naqd, op. cit., h. 426.
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Di antara ziy±dah yang ditolak oleh M±lik adalah ziy±dah yang

terdapat pada hadis berikut:

يِه اْلَكْلُب َأْن يـَْغِسَلُه َعْن َأِيب ُهَريـْرََة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َطُهوُر ِإنَاِء َأَحدُِكْم ِإَذا َوَلَغ فِ 
31َسْبَع َمرَّاٍت أُوَالُهنَّ بِالتـُّرَابِ 

Artinya:
Dari Ab Hurairah ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Sucinya
wadah salah seorang di antara kalian apabila dijilati oleh anjing adalah
dengan mencucinya tujuh kali. Pencucian yang pertama dengan
menggunakan tanah.

terhadap hadis berikut:

ْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإَذا َشِرَب اْلَكْلُب ِيف ِإنَاِء َأَحدُِكْم فـَْليَـْغِسْلُه َسْبَع َعْن َأِيب ُهَريـْرََة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ 
32َمرَّاتٍ 

Artinya:
Dari Ab Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Apabila
anjing minum (air) yang terdapat dalam wadah salah seorang di antara
kalian, cucilah sebanyak tujuh kali.

Sebagaimana terlihat pada hadis yang pertama terdapat tambahan

redaksi ¯ahr dan perintah untuk melakukan tatrib yang tidak terdapat pada

hadis yang kedua. M±lik tidak menerima kedua ziy±dah tersebut.

Adapun contoh ziy±dah yang diterima oleh M±lik adalah ziy±dah yang

terdapat pada hadis berikut:

ُهَما َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََرَض زََكاَة اْلِفْطِر صَ  اًعا ِمْن َمتٍْر أَْو َصاًعا َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ
33ِمْن َشِعٍري َعَلى ُكلِّ ُحرٍّ َأْو َعْبٍد ذََكٍر أَْو أُنـَْثى ِمْن اْلُمْسِلِمنيَ 

Artinya:
Dari Ibn ‘Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah
satu ¡a’ dari kurma atau satu dari terigu terhadap orang yang merdeka
atau budak, laki-laki atau perempuan dari kalangan orang-orang Islam.

terhadap hadis berikut:

31 Ab al-¦usain Muslim ibn al-¦ajj±j Ibn Muslim al-Qusyair³ al-Nais±br³, J±mi’ ¢a¥³¥
Muslim, juz I (t. cet.; Beirut: D±r al-Fikri, t. th.), h. 161.

32 Ab ‘Abdill±h Mu¥ammad ibn Ism±’³l ibn Ibr±him ibn al-Mug³rah ibn Bardizbah al-
Bukh±r³, ¢a¥³¥ al-Bukh±r³, juz I (Istanbul: D±r al-°iba’ah al-²mirah, 1981), h. 51.

33 Ibid., juz II, h. 138.
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َض َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم زََكاَة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َمتٍْر أَْو َصاًعا ِمْن َشِعٍري َعَلى  َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل فـَرَ 
34ُكلِّ َعْبٍد أَْو ُحرٍّ َصِغٍري أَْو َكِبريٍ 

Artinya:
Dari Ibn ‘Umar ra. ia berkata, Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah
satu ¡a’ dari kurma atau satu dari terigu terhadap orang yang merdeka
atau budak, anak kecil atau orang dewasa.

Sebagaimana terlihat pada hadis yang pertama terdapat tambahan

redaksi min al-muslim³n yang tidak terdapat pada hadis yang kedua. M±lik

menerima ziy±dah tersebut.

b. Idr±j
Sebagaimana halnya dengan ziy±dat al-£iqah, Idr±j selain dapat terjadi

pada matan juga terjadi pada sanad. Namun demikian, yang akan

dikemukakan dalam disertasi ini hanya yang terjadi pada matan.

Hadis yang di dalamnya terdapat idr±j dinamakan dengan hadis

mudraj. Nr al-d³n ‘Itr mendefinisikan hadis mudraj sebagai hadis yang di

dalamnya terdapat ucapan sebagian periwayat, baik sahabat atau periwayat

di bawahnya yang terangkai dengan hadis, tanpa ada pemisah antara hadis

dengan ucapan tersebut; dalam arti tanpa menyebutkan siapa

pengucapnya.35

Ketiadaan pemisahan tersebut akan mengantarkan kerancuan bagi

yang tidak mengetahui keadaan sebenarnya, sehingga menganggap bahwa

semuanya adalah bagian dari pokok hadis.

Contoh dari hadis mudraj adalah sebagai berikut:

34 Al-Nais±br³, op. cit., juz III, h. 68.
35 Nr al-D³n ‘Itr, Manhaj al-Naqd, op. cit., h. 440.
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ْعُت أَيُّوَب ُحيَدِّ  ثـََنا اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن قَال مسَِ ثـََنا َسوَّاُر ْبُن َعْبِد اللَِّه اْلَعْنَربِيُّ َحدَّ ُث َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن َعْن َأِيب َحدَّ
نَاُء ِإَذا َوَلَغ ِفيِه اْلَكْلُب َسْبَع َمرَّاٍت أُوَالُهنَّ أَْو ُأْخرَاُهنَّ ُهَريـَْرَة َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَ  نَُّه قَاَل يـُْغَسُل اْإلِ

36بِالتـُّرَاِب َوِإَذا َوَلَغْت ِفيِه اْهلِرَُّة ُغِسَل َمرَّةً 

Artinya:
Saww±r ibn ‘Abdill±h al-‘Anbar³ menyampaikan kepada kami, al-
Mu’tamir ibn Sulaim±n menyampaikan kepada kami, ia berkata saya
mendengar Ayyb menyampaikan hadis dari Mu¥ammad ibn S³r³n dari
Abu Hurairah dari Nabi saw. bahwasanya beliau bersabda: “Suatu
wadah dicuci apabila dijilati oleh anjing sebanyak tujuh kali,
pertamanya atau yang terakhirnya dengan tanah. Adapun apabila
dijilati oleh kucing, maka dicuci satu kali.

Hadis di atas diriwayatkan oleh periwayat yang lain tanpa

mencantumkan redaksi َوِإَذا َوَلَغْت ِفيِه اْهلِرَُّة ُغِسَل َمرَّةً  (adapun apabila dijilati oleh
kucing, maka dicuci satu kali). Redaksi tersebut adalah sisipan yang bukan

merupakan bagian dari pernyataan Nabi saw.

Kedua istilah di atas, yaitu ziy±dat al-£iqah dan idr±j mempunyai

kemiripan. Syuhudi Ismail membedakan antara keduanya dengan

mengatakan bahwa idr±j berasal dari diri periwayat, sedangkan ziy±dah
merupakan bagian tak terpisahkan dari hadis Nabi saw.

Menurut penulis, ziy±dat al-£iqah dan idr±j yang terdapat pada matan

adalah lafal atau redaksi pada hadis yang dipertanyakan keotentikannya

berasal dari Nabi saw. Perbedaannya terletak pada tingkat kepastian bahwa

lafal atau redaksi tersebut tidak bersumber dari Nabi saw.

Apabila dipastikan atau hampir dipastikan bahwa lafal atau redaksi

tersebut tidak berasal dari Nabi saw., maka dinamakan dengan idr±j.
Penilaian ini didasarkan kepada beberapa indikator seperti perbandingan

36 Ab ´s± Mu¥ammad ibn ´s± ibn ¤awrah al-Turmu©³, Sunan al-Turmu©³, juz I (t. cet.;
Beirut: D±r al-Fikr, t. th.), h. 152.
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dengan riwayat lain, pernyataan dari salah seorang periwayat bahwa ia telah

menyisipkan redaksi tersebut ke dalam hadis atau dari segi substansi hadis

yang menunjukkan kemustahilan berasal dari Nabi saw.

Hadis mudraj yang diketahui melalui perbandingan dengan riwayat

lain misalnya hadis yang diriwayatkan oleh al-Kha¯³b dari Ab Qa¯n dan

Syab±bah dari Syu‘bah dari Mu¥ammad ibn Ziy±d dari Ab Hurairah

bahwasanya Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut:

َأْسِبُغوا اْلُوُضوَء َوْيٌل ِلْألَْعَقاِب ِمْن النَّارِ 
Hadis di atas diketahui sebagai hadis mudraj dengan

membandingkannya dengan riwayat yang dikemukakan oleh al-Bukh±r³

berikut:

ْعُت أَبَا هُ  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن زِيَاٍد قَاَل مسَِ ثـََنا ُشْعَبُة قَاَل َحدَّ ثـََنا آَدُم ْبُن َأِيب ِإيَاٍس قَاَل َحدَّ َريـَْرَة وََكاَن َميُرُّ بَِنا َوالنَّاُس َحدَّ
37وَء فَِإنَّ أَبَا اْلَقاِسِم َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َوْيٌل ِلْألَْعَقاِب ِمْن النَّارِ يـَتَـَوضَُّئوَن ِمْن اْلِمْطَهَرِة قَاَل َأْسِبُغوا اْلُوضُ 

Artinya:
²dam ibn Ab³ Iy±s menyampaikan kepada kami, ia berkata, Syu‘bah
berkata, Mu¥ammad bin Ziy±d menyampaikan kepada kami, ia berkata
saya mendengar Ab Hurairah berkata pada saat beliau melintas di
hadapan kami, ketika orang-orang sedang berwudhu’ dari tempat
wudhu’, ia berkata: “sempurnakanlah wudhu, karena sesungguhnya
Ab al-Q±sim saw. bersabda: Celakalah bagi yang tidak
menyempurnakan wudhu’nya, tempatnya adalah di neraka”.

Hadis mudraj yang diketahui berdasarkan pernyataan dari salah

seorang periwayat atau ulama hadis misalnya hadis berikut:

ثـََنا اللَّْيُث َعْن ُعَقْيٍل َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبـَْريِ عَ  ثـََنا َحيَْىي ْبُن ُبَكْريٍ قَاَل َحدَّ ْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنَني أَنـََّها َحدَّ
اْلَوْحِي الرُّْؤيَا الصَّاِحلَُة ِيف النـَّْوِم َفَكاَن َال يـََرى ُرْؤيَا ِإالَّ قَاَلْت أَوَُّل َما بُِدَئ بِِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن 

...َدداللََّياِيلَ َذَواِت اْلعَ َوُهَو التـََّعبُّدُ َجاَءْت ِمْثَل فـََلِق الصُّْبِح ُمثَّ ُحبَِّب ِإلَْيِه اخلََْالُء وََكاَن َخيُْلو ِبَغاِر ِحرَاٍء فـََيَتَحنَُّث ِفيهِ 
38

37 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 49.
38 Ibid., h. 203.
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Artinya:
Ya¥y± ibn al-Bukair menyampaikan kepada kami, ia berkata, al-Lai£
menyampaikan kepada kami dari ‘Uqail, dari Ibn Syih±b dari ‘Urwah
ibn al-Zubair dari ‘Aisyah bahwasanya ia berkata, Wahyu pertama yang
diperlihatkan kepada Rasulullah saw. adalah mimpi yang benar dalam
tidur. Beliau tidak melihat sesuatu dalam tidurnya kecuali seperti
terangnya pagi. Sejak itu, ditanamkan ke dalam hatinya kegemaran
untuk berkhalwat. Biasanya beliau berkhalwat di gua Hira, lalu
melakukan tahannu£ di dalamnya pada malam-malam tertentu.

Menurut al-°³b³, redaksi َوُهَو التـََّعبُّدُ  yang terdapat di dalam hadis di atas

adalah sisipan yang merupakan ucapan al-Zuhr³ sebagai penjelasan atas

makna kata .فـََيَتَحنَّثُ 
Hadis mudraj yang diketahui dengan melihat substansi matannya

misalnya hadis berikut:

ْعُت َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيَِّب يـَُقوُل قَاَل أَبُو ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َرُسوُل اللَّ  ِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن الزُّْهرِيِّ مسَِ
ِدِه َلْوَال اجلَِْهاُد ِيف َسِبيِل اللَِّه َواحلَْجُّ َوِبرُّ أُمِّي َألَْحَبْبُت َأْن أَُموَت َوأَنَا لِْلَعْبِد اْلَمْمُلوِك الصَّاِلِح َأْجرَاِن َوالَِّذي نـَْفِسي بِيَ 

39َممُْلوكٌ 

Artinya:
Dari al-Zuhr³, saya mendengar Sa‘³d ibn al-Musayyab berkata, Abu
Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Bagi seorang budak
yang saleh (apabila berbuat baik) dua pahala. Demi Zat yang jiwaku
berada dalam genggamannya, seandainya bukan karena jihad di jalan
Allah, haji dan berbuat baik kepada ibuku, saya ingin mati dalam
keadaan sebagai seorang hamba.

Menurut al-D±wud³ dan Ibn Ba¯¯±l redaksi kalimat َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلْوَال اجلَِْهاُد 
ِيف َسِبيِل اللَِّه َواحلَْجُّ َوِبرُّ أُمِّي َألَْحَبْبُت َأْن أَُموَت َوأَنَا َممُْلوكٌ  (seandainya bukan karena jihad di
jalan Allah, haji dan berbuat baik kepada ibuku, saya ingin mati dalam
keadaan sebagai seorang hamba) adalah sisipan yang merupakan ucapan

dari Abu Hurairah.

39 Ibid., juz III, h. 124.
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Hal tersebut diketahui dengan melihat substansi hadis yang tidak

mungkin bersumber dari Nabi saw. dan juga dikuatkan oleh pernyataan al-

Isma‘il³ bahwa Ab Hurairah tidak melaksanakan haji sampai ibunya

meninggal karena kesibukan dalam melayani ibunya.

Adapun jika lafal atau redaksi tersebut tidak dapat dipastikan sebagai

pernyataan yang tidak berasal dari Nabi saw., bahkan sebaliknya

mengandung kemungkinan sebagai bagian dari hadis Nabi saw., maka

dinamakan dengan ziy±dah. Penilaian ini didasarkan kepada kualitas

periwayat yang mencantumkan lafal atau redaksi tambahan tersebut

termasuk dalam kategori periwayat yang berkualifikasi £iqah. Itulah sebabnya

tambahan semacam ini dinamakan dengan ziy±dat al-£iqah.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadis yang di dalamnya

terdapat ziy±dah hanya diketahui dengan membandingkan antara hadis

tersebut dengan hadis lainnya, sementara hadis yang di dalamnya terdapat

idr±j tidak mensyaratkan adanya hadis lain sebagai pembanding atasnya.

Dari segi kualitas, kalau hadis yang termasuk dalam kategori ziy±dat
al-£iqah masih diperselisihkan keotentikannya oleh para ulama, tidak

demikian halnya dengan hadis yang di dalamnya terdapat idr±j. Hadis

mudraj disepakati oleh para ulama sebagai hadis «a‘³f.
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2. Keragaman dari Segi Susunan Redaksi

Beberapa hadis Nabi saw. berisi rincian dari hal-hal tertentu. Susunan

dari rincian-rincian tersebut terkadang berbeda antara satu riwayat dengan

riwayat lainnya.

Misalnya hadis yang menjelaskan tentang tujuh kelompok manusia

yang dinaungi oleh Allah swt. pada hari kiamat seperti berikut ini:

a. Riwayat al-Bukh±r³

ٍم َأْخبَـَرنَا َعْبُد اللَِّه َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َعْن ُخبَـ  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َسالَّ ْيِب ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن َعْن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم َعْن َحدَّ
َعٌة ُيِظلُُّهْم اللَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِيف  ِظلِِّه يـَْوَم َال ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه ِإَماٌم َعاِدٌل َأِيب ُهَريـَْرَة َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َسبـْ

َناُه َوَرُجٌل قـَْلُبُه ُمَعلٌَّق ِيف اْلَمْسِجِد َورَ َوَشابٌّ َنَشأَ  ُجَالِن َحتَابَّا ِيف ِيف ِعَباَدِة اللَِّه َوَرُجٌل ذََكَر اللََّه ِيف َخَالٍء فـََفاَضْت َعيـْ
َرُجٌل َتَصدََّق ِبَصَدقٍَة فََأْخَفاَها َحىتَّ َال اللَِّه َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرأٌَة َذاُت َمْنِصٍب َوَمجَاٍل ِإَىل نـَْفِسَها قَاَل ِإينِّ َأَخاُف اللََّه وَ 

40تـَْعَلَم ِمشَالُُه َما َصنَـَعْت َميِيُنهُ 

Artinya:
Mu¥ammad ibn Sall±m menyampaikan kepada kami, Abdullah
memberitahukan kepada kami dari ‘Ubaydillah ibn ‘Umar dari Khubayb
ibn ‘Abd al-Ra¥m±n dari ¦af¡ ibn ‘²sim dari Abu Hurayrah dari Nabi
saw. beliau bersabda: “Ada tujuh (kelompok manusia) yang akan
dinaungi oleh Allah swt. pada hari kiamat dalam lindungannya, pada
hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah swt, yaitu
pemimpn yang adil, anak muda yang tumbuh dalam keadaan
beribadah kepada Allah, seseorang yang mengingat Allah dalam
kesunyian lalu meneteslah air matanya, seseorang yang hatinya terikat
dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah,
seseorang yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai
kedudukan sosial dan kecantikan (untuk berzina) lalu ia mengatakan
saya takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah lalu ia
sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang
dilakukan oleh tangan kanannya.

b. Riwayat Muslim

ثـََنا حيَْ  يًعا َعْن َحيَْىي اْلَقطَّاِن قَاَل ُزَهيـٌْر َحدَّ ُر ْبُن َحْرٍب َوُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ مجَِ َىي ْبُن َسِعيٍد َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه َحدََّثِين ُزَهيـْ
َعٌة َأْخبَـَرِين ُخبَـْيُب ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن َعْن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َسبـْ

40 Ibid., juz VIII, h. 20.
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َماُم اْلَعاِدُل َوَشابٌّ َنَشَأ ِبِعَباَدِة اللَِّه َورَ  ُجٌل قـَْلُبُه ُمَعلٌَّق ِيف اْلَمَساِجِد َوَرُجَالِن ُيِظلُُّهْم اللَُّه ِيف ِظلِِّه يـَْوَم َال ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه اْإلِ
ُف اللََّه َوَرُجٌل َتَصدََّق اللَِّه اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوتـََفرَّقَا َعَلْيِه َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرأٌَة َذاُت َمْنِصٍب َوَمجَاٍل فـََقاَل ِإينِّ َأَخاَحتَابَّا ِيف 

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي قَاَل ِبَصَدَقٍة فََأْخَفاَها َحىتَّ َال تـَْعَلَم َميِيُنُه َما تـُْنِفُق ِمشَالُُه َوَرُجٌل ذََكَر اللََّه  َناُه و َحدَّ َخالًِيا فـََفاَضْت َعيـْ
ْن َأِيب ُهَريـَْرَة أَنَُّه قَاَل قـََرْأُت َعَلى َماِلٍك َعْن ُخبَـْيِب ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن َعْن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ أَْو عَ 

يـَُعوَد اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمبِْثِل َحِديِث ُعبَـْيِد اللَِّه َوقَاَل َوَرُجٌل ُمَعلٌَّق بِاْلَمْسِجِد ِإَذا َخرََج ِمْنُه َحىتَّ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى
41ِإلَْيهِ 

Artinya:
Zuhayr ibn ¦arb dan Mu¥ammad ibn al-Mu£ann± menyampaikan
kepada saya, dari Ya¥ya ibn al-Sa’³d dari Ubaydill±h, Khubayb ibn ‘Abd
al-Ra¥m±n memberitahukan saya dari ¦af¡ ibn ‘²sim dari Abu
Hurayrah dari Nabi saw. beliau bersabda: “Ada tujuh (kelompok
manusia) yang akan dinaungi oleh Allah swt. pada hari kiamat dalam
lindungannya, pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan
Allah swt, yaitu pemimpin yang adil, anak muda yang tumbuh dalam
keadaan beribadah kepada Allah, dua orang yang saling mencintai
karena Allah bertemu dan berpisah atas dasar (kecintaan) itu, seseorang
yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan
sosial dan kecantikan (untuk berzina) lalu ia mengatakan saya takut
kepada Allah, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, seseorang
yang bersedekah lalu ia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya
tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, seseorang
yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu meneteslah air matanya.

c. Riwayat al-Turmu©³

ثـََنا َماِلٌك َعْن ُخبَـْيِب ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن َعْن َحْفِص ْبِن َعاِصمٍ  ثـََنا َمْعٌن َحدَّ ثـََنا اْألَْنَصارِيُّ َحدَّ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة أَْو َعْن َحدَّ
َعٌة ُيِظلُُّهْم  اللَُّه ِيف ِظلِِّه يـَْوَم َال ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه ِإَماٌم َعاِدٌل َوَشابٌّ َأِيب َسِعيٍد َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َسبـْ

َالِن َحتَابَّا ِيف اللَِّه فَاْجَتَمَعا َعَلى َنَشَأ ِبِعَباَدِة اللَِّه َوَرُجٌل َكاَن قـَْلُبُه ُمَعلًَّقا بِاْلَمْسِجِد ِإَذا َخرََج ِمْنُه َحىتَّ يـَُعوَد ِإلَْيِه َوَرجُ 
َناُه َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمرَأٌَة َذاُت َحَسٍب َوَمجَاٍل فـََقاَل َذِلكَ  ِإينِّ َأَخاُف اللََّه َوَرُجٌل َوتـََفرَّقَا َوَرُجٌل ذََكَر اللََّه َخالًِيا فـََفاَضْت َعيـْ

42َتَصدََّق ِبَصَدَقٍة فََأْخَفاَها َحىتَّ َال تـَْعَلَم ِمشَالُُه َما تـُْنِفُق َميِيُنهُ 

Artinya:
Al-An¡±r³ menyampaikan kepada kami, Ma’n menyampaikan kepada
kami, M±lik menyampaikan kepada kami dari Khubayb ibn ‘Abd al-
Ra¥m±n dari ¦af¡ ibn ‘²sim dari Abu Hurayrah atau dari Abu Sa’³d

41 Al-Nais±br³, op. cit., juz III, h. 93.
42 Al-Turmu©³, op. cit., juz IV., h. 516.
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bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Ada tujuh (kelompok manusia)
yang akan dinaungi oleh Allah swt. pada hari kiamat dalam
lindungannya, pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan
Allah swt, yaitu pemimpin yang adil, anak muda yang tumbuh dalam
keadaan beribadah kepada Allah, seseorang yang hatinya terikat
dengan masjid apabila ia keluar darinya sampai ia kembali lagi, dua
orang yang saling mencintai karena Allah bertemu dan berpisah atas
dasar (kecintaan) itu, seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian
lalu meneteslah air matanya, seseorang yang diajak oleh seorang
perempuan yang mempunyai kedudukan sosial dan kecantikan (untuk
berzina) lalu ia mengatakan saya takut kepada Allah, seseorang yang
bersedekah lalu ia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak
mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya.

Dari ketiga riwayat di atas terdapat perbedaan urutan penyebutan

antara hadis riwayat al-Bukh±r³, Muslim dan al-Turmuz³ sebagai berikut:

1. Riwayat al-Bukh±r³

a. pemimpin yang adil

b. anak muda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah

c. seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu meneteslah air

matanya

d. seseorang yang hatinya terikat dengan masjid

e. dua orang yang saling mencintai karena Allah

f. seseorang yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai

kedudukan sosial dan kecantikan (untuk berzina) lalu ia mengatakan

saya takut kepada Allah

g. seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sampai-sampai

tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan

kanannya.

2. Riwayat Muslim

a. pemimpin yang adil

b. anak muda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah
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c. dua orang yang saling mencintai karena Allah bertemu dan berpisah

atas dasar (kecintaan) itu

d. seseorang yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai

kedudukan sosial dan kecantikan (untuk berzina) lalu ia mengatakan

saya takut kepada Allah

e. seseorang yang hatinya terikat dengan masjid

f. seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sampai-sampai

tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan

kanannya

g. seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu meneteslah air

matanya

3. Riwayat al-Turmuz³

a. pemimpin yang adil

b. anak muda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah

c. seseorang yang hatinya terikat dengan masjid apabila ia keluar darinya

sampai ia kembali lagi

d. dua orang yang saling mencintai karena Allah bertemu dan berpisah

atas dasar (kecintaan) itu

e. seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu meneteslah air

matanya

f. seseorang yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai

kedudukan sosial dan kecantikan (untuk berzina) lalu ia mengatakan

saya takut kepada Allah
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g. seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sampai-sampai

tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan

kanannya.

Dari ketiga versi riwayat di atas, ditemukan perbedaan susunan tujuh

kelompok manusia antara satu versi dengan versi lainnya. Persamaan pada

ketiga riwayat tersebut hanya ditemukan pada urutan pertama dan kedua

pada ketiga versi riwayat dan pada urutan keenam dan ketujuh pada versi

riwayat al-Bukh±r³ dan Muslim. Adapun pada urutan lainnya semuanya

mengalami perbedaan. Dalam hal ini, ada penyebutan kelompok yang

didahulukan dan ada yang disebutkan kemudian.

Hadis yang di dalam matannya terdapat redaksi yang tertukar oleh

para ulama hadis disebut dengan hadis maqlb al-matan atau oleh al-Balq³n³

diistilahkan dengan hadis ma’ks. 43

3. Keragaman yang Bersifat Kontradiktif

Keragaman yang terjadi pada hadis Nabi saw. terkadang ada yang

bersifat kontradiktif, dalam arti satu hadis menetapkan sesuatu hal,

sedangkan hadis lainnya justru meniadakannya. Misalnya saja hadis tentang

hak yang terdapat pada harta seperti berikut ini:

ثـََنا بِْنتِ فَاِطَمةَ َعنْ الشَّْعِيبِّ َعاِمرٍ َعنْ َمحَْزةَ َأِيب َعنْ َشرِيكٍ َعنْ الطَُّفْيلِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َأْخبَـَرنَاالرَّْمحَنِ َعْبدِ ْبنُ اللَّهِ َعْبدُ َحدَّ
44الزََّكاةِسَوىاَحقاْلَمالِ ِيف ِإنَّ قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنْ قـَْيسٍ 

Artinya:

43 Jal±ludd³n ‘Abd al-Rahm±n ibn Ab³ Bakar al-Suy¯³, Tadr³b al-R±w³ Syar¥ Taqr³b al-
Naw±w³, juz I (Beirut, D±r al-Kit±b al-‘Arab³, 1418/ 1996), h. 246.

44 Al-Turmu©³, op. cit., juz II, h. 48.
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‘Abdull±h ibn ‘Abdurrahm±n menyampaikan kepada kami, Mu¥ammad
ibn al-Tufayl dari Syar³k dari Ab³ Hamzah dari ‘Amir al-Sya’b³ dari
Fa¯imah ibnti Qays dari Nabi saw. ia bersabda: “Sesungguhnya di
dalam harta terdapat (hak yang lain) selain zakat”.

ثـََنا ثـََناُحمَمَّدٍ ْبنُ َعِليُّ َحدَّ َعْتهُ أَنـَْهاقـَْيسٍ بِْنتِ فَاِطَمةَ َعنْ الشَّْعِيبِّ َعنْ َمحَْزةَ َأِيب َعنْ َشرِيكٍ َعنْ آَدمَ ْبنُ َحيَْىي َحدَّ مسَِ
45الزََّكاةِ ِسَوىَحقٌّ ْلَمالِ اِيف لَْيسَ يـَُقولُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبَّ تـَْعِين 

Artinya:
‘Al³ ibn Mu¥ammad menyampaikan kepada kami, Ya¥ya ibn Adam
menyampaikan kepada kami, dari Syar³k dari Ab³ Hamzah dari ‘Amir al-
Sya’b³ dari Fa¯imah ibnti Qays bahwa ia mendengarnya, yaitu Nabi saw.
bersabda: “Tidak ada di dalam harta (hak yang lain) selain zakat”.

Kedua riwayat di atas, dari segi sanad mempunyai jalur yang sama

mulai dari Syar³k yang menyandarkan hadis kepada Ab³ Hamzah yang

menyandarkan hadis kepada ‘²mir al-Sya‘b³ yang menyandarkan hadis

kepada F±¯imah binti Qais.

Meskipun demikian, dari segi matan keduanya mempunyai

perbedaan, bahkan pertentangan. Pada hadis yang pertama ditegaskan

adanya hak yang lain pada harta benda yang dimiliki oleh seseorang, selain

hak yang berupa kewajiban bagi pemilik harta tersebut untuk mengeluarkan

zakatnya. Adapun pada hadis yang kedua, sebaliknya memberikan

penegasan bahwa tidak ada lagi hak yang lain pada harta benda yang

dimiliki, selain zakat.

Menurut al-Ir±q³, pertentangan pada kedua riwayat tersebut adalah

contoh dari hadis mu«¯ar³b., oleh karena kesimpangsiuran yang terjadi pada

kedua riwayat tersebut tidak mungkin untuk diselesaikan melalui takwil.46

45 Ab ‘Abdill±h Mu¥ammad bin Yaz³d al-Qazw³n³y, Sunan Ibn M±jah, juz I (t. cet.; Beirut:
D±r al-Fikri, t. th.), h. 570.

46 Lihat Ma¥md °a¥¥±n, op.cit., h. 94.
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Pandangan ini memang dibantah oleh ulama lainnya yang

menyebutkan bahwa keduanya bisa dikompromikan sehingga kedua riwayat

tersebut bisa saja memang bersumber dari Nabi saw. Di antara cara

kompromi yang dikemukakan oleh para ulama adalah pandangan bahwa

hak yang ditetapkan adalah hak yang bersifat internal yang melekat pada

harta tersebut, sedangkan hak yang dinegasikan adalah hak yang bersifat

eksternal seperti adanya orang yang meminta tolong. Menurut pandangan

ulama lainnya, hak yang ditetapkan adalah hak yang bersifat musta¥ab,

sedangkan hak yang dinegasikan adalah hak yang bersifat wajib.47

Menurut penulis, meskipun ada ulama yang mencoba

mengkompromikan kedua matan hadis di atas, namun tetap menyisakan

persoalan karena keduanya mempunyai sanad yang sama yang

menunjukkan bahwa perbedaan redaksi hadis tidak disebabkan oleh

perbedaan kasus.

Kesimpangsiuran pada matan kedua hadis tersebut di atas, ternyata

paralel dengan penilaian para ulama terhadap kualitas salah seorang

periwayatnya yaitu Ab ¦amzah Maimn. Menurut Ahmad ia termasuk

matrk al-¥ad³£; menurut al-Daruqu¯n³ da³f; sedangkan menurut al-Nas±³

laisa bi siqah.
Adapun menurut al-Sind³ riwayat Ibn M±jah lebih mendekati

kekeliruan dibandingkan dengan riwayat al-Turmuz³, karena riwayat al-

Turmuz³ didukung oleh dalil al-Quran yaitu firman Allah swt. dalam QS. Al-

Baqarah: 2/ 188.

47 Al-Suy¯³, op. cit., h. 225.
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وَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن َءاَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َواْلَمَالِئَكِة لَْيَس اْلِربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوجُ 
ائِِلَني َوِيف الرِّقَاِب َوالسَّ َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَِّني َوَءاَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكَني َواْبَن السَِّبيلِ 

َوالصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَني اْلَبْأِس أُولَِئَك َوأَقَاَم الصََّالَة َوَءاَتى الزََّكاَة َواْلُموفُوَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا
(188)الَِّذيَن َصَدُقوا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ 

Terjemahnya:
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak
yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan
orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang
menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar
dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah
orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang
yang bertakwa.

4. Keragaman dari Segi Bentuk Matan

Berdasarkan bentuknya, hadis ada yang berupa ucapan, perbuatan,

pengakuan dan sifat Nabi saw. baik fisik maupun psikis. Ucapan, perbuatan

dan pengakuan itu sendiri, ada yang bersifat eksplisit (¡ar³¥) dan ada yang

bersifat implisit (¥ukm³).
Keragaman periwayatan hadis dapat pula terjadi dari segi bentuknya,

seperti contoh berikut ini:

َثِين أَبُو اْألَْسَوِد َعْن ُعْرَوةَ  ثـََنا َسِعيُد ْبُن َأِيب أَيُّوَب قَاَل َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن يَزِيَد َحدَّ ْبِن الزُّبـَْريِ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي َحدَّ
َها قَاَلْت َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ  48َسلََّم ِإَذا َصلَّى رَْكَعَيتْ اْلَفْجِر اْضَطَجَع َعَلى ِشقِِّه اْألَْميَنِ اللَُّه َعنـْ

Artinya:
‘Abdull±h ibn Yaz³d menyampaikan kepada kami, Sa‘³d ibn Ab³ Ayyb
berkata, Ab al-Aswad menyampaikan kepada saya dari ‘Urwah ibn
Zubair dari ‘Aisyah ra., ia berkata: “Nabi saw. apabila telah
melaksanakan dua raka’at fajar beliau berbaring di atas lambung
kanannya.”

48 Al-Bukh±r³, op. cit, juz II. H. 50.
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ثـََنا اْألَْعَمُش َعْن َأِيب َصالِ  ثـََنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زِيَاٍد َحدَّ ثـََنا ِبْشُر ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعَقِديُّ َحدَّ قَاَل ٍح َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَالَ َحدَّ
قَاَل َوِيف اْلَباب َعْن َعاِئَشَة َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم رَْكَعَيتْ اْلَفْجِر فـَْلَيْضَطِجْع َعَلى َميِيِنهِ 

َوْجِه َوَقْد ُرِوَي َعْن َعاِئَشَة َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى قَاَل أَبُو ِعيَسى َحِديُث َأِيب ُهَريـَْرَة َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغرِيٌب ِمْن َهَذا الْ 
أَْهِل اْلِعْلِم َأْن يـُْفَعَل َهَذا اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َصلَّى رَْكَعَيتْ اْلَفْجِر ِيف بـَْيِتِه اْضَطَجَع َعَلى َميِيِنِه َوَقْد رََأى بـَْعضُ 

49اْسِتْحَبابًا

Artinya:
Bisyr ibn Mu‘±z al-‘Aqad³ menyampaikan kepada kami, ‘Abd al-W±hid
ibn Ziy±d menyampaikan kepada kami, al-A‘masy menyampaikan
kepada kami dari Ab ¢±lih dari Ab Hurairah ia berkata, Rasulullah
saw. bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian telah
melaksanakan dua raka’at fajar, maka hendaklah ia berbaring ke
sebelah kanannya.”

Dari segi bentuk matan, kedua hadis di atas mempunyai perbedaan.

Hadis yang disandarkan kepada ‘Aisyah mempunyai matan yang berbentuk

fi‘l³, yaitu berupa perbuatan Nabi saw., sedangkan hadis yang disandarkan

kepada Ab Hurairah mempunyai matan yang berbentuk qaul³, yaitu berupa

ucapan Nabi saw.

Menurut al-Baihaq³, hadis yang berupa ucapan tersebut adalah

riwayat yang menyalahi riwayat yang lebih banyak yang menyebutkan

bahwa hal tersebut adalah perbuatannya Nabi saw. Dalam hal ini, dari

sekian banyak murid-murid al-A‘m±sy yang siqah, hanya ‘Abd al-W±¥id

yang meriwayatkannya dalam bentuk ucapan.50

49 Al-Turmuz³, op. cit., juz II, h. 281.
50 Mahmd al-Ta¥¥±n, h. 97.
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5. Keragaman dari Segi Fonologi dan Morfologi

Keragaman yang terjadi pada matan hadis juga ada yang berkaitan

dengan unsur-unsur kebahasaan seperti fonologi, morfologi dan sintaksis

a. Keragaman pada aspek fonologi

Keragaman pada aspek fonologi seperti perbedaan dalam penggunaan

huruf atau preposisi. Misalnya hadis yang menjelaskan tentang shalat pada

waktunya sebagai amal yang utama. Al-Bukh±r³ mencantumkan empat

riwayat yang semuanya disandarkan kepada ‘Abdull±h ibn Mas‘d sebagai

berikut:

1) Kitab Maw±q³t al-¢al±h, bab Fa«l al-¢al±h li waqtih±
زَاِر َأْخبَـ  ثـََنا ُشْعَبُة قَاَل اْلَولِيُد ْبُن اْلَعيـْ ثـََنا أَبُو اْلَولِيِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك قَاَل َحدَّ ْعُت أَبَا َعْمرٍو َحدَّ َرِين قَاَل مسَِ

ثـََنا َصاِحُب َهِذِه الدَّاِر َوَأَشاَر ِإَىل َداِر َعْبِد اللَِّه  قَاَل َسأَْلُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ الشَّْيَباِينَّ يـَُقوُل َحدَّ
َأيٌّ قَاَل اجلَِْهاُد ِيف َسِبيِل اللَِّه اْلَعَمِل َأَحبُّ ِإَىل اللَِّه قَاَل الصََّالُة َعَلى َوْقِتَها قَاَل ُمثَّ َأيٌّ قَاَل ُمثَّ بِرُّ اْلَواِلَدْيِن قَاَل ُمثَّ 

 ِِ 51نَّ َوَلْو اْستَـَزْدتُُه َلزَاَدِين قَاَل َحدََّثِين 

2) Kitab al-Jih±d wa al-Siyar, bab Fa«l al-Jih±d wa al-Siyar
ثـََنا َماِلُك ْبُن ِمْغَوٍل قَاَل مسَِْعُت اْلَولِي ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َساِبٍق َحدَّ ثـََنا احلََْسُن ْبُن َصبَّاٍح َحدَّ َد ْبَن اْلَعيـْزَاِر ذََكَر َعْن َحدَّ

للَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قـُْلُت ِيب َعْمرٍو الشَّْيَباِينِّ قَاَل قَاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اأَ 
َا قـُْلُت ُمثَّ َأيٌّ  ِ قَاَل ُمثَّ ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن قـُْلُت ُمثَّ َأيٌّ قَاَل اجلَِْهاُد يَا َرُسوَل اللَِّه َأيُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل قَاَل الصََّالُة َعَلى ِميَقا

52ِيف َسِبيِل اللَِّه َفَسَكتُّ َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَلْو اْستَـَزْدتُُه َلزَاَدِين 

3) Kitab al-Adab, Qaul Allah Ta‘±la: Wa Wa¡¡ain± al-Ins±na bi Walidaihi
Ihs±n

ْعُت أَبَا َعْمرٍو الشَّ  زَاٍر َأْخبَـَرِين قَاَل مسَِ ثـََنا ُشْعَبُة قَاَل اْلَولِيُد ْبُن َعيـْ ثـََنا أَبُو اْلَولِيِد َحدَّ ْيَباِينَّ يـَُقوُل َأْخبَـَرنَا َصاِحُب َحدَّ
ِيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ اْلَعَمِل َأَحبُّ ِإَىل اللَِّه قَاَل َهِذِه الدَّاِر َوأَْوَمَأ بَِيِدِه ِإَىل َداِر َعْبِد اللَِّه قَاَل َسأَْلُت النَّ 

51 Al-Bukh±r³,op. cit, juz I, h. 134.
52 Ibid, juz III, h. 200.
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قَاَل َحدََّثِين ِِنَّ َوَلْو الصََّالُة َعَلى َوْقِتَها قَاَل ُمثَّ َأيٌّ قَاَل بِرُّ اْلَواِلَدْيِن قَاَل ُمثَّ َأيٌّ قَاَل اجلَِْهاُد ِيف َسِبيِل اللَّهِ 
53َلزَاَدِين اْستَـَزْدتُهُ 

4) Kitab al-Tauhid, Bab Wa Samma al-Nabiyy al-¢al±h ‘Amalan
ثـََنا ُشْعَبُة َعْن اْلَولِيِد ح و َحدََّثِين َعبَّاُد ْبُن يـَْعُقوَب اْألََسِديُّ َأْخبَـَرنَا عَ  بَّاُد ْبُن اْلَعوَّاِم َعْن َحدََّثِين ُسَلْيَماُن َحدَّ

زَاِر َعْن َأِيب َعْمرٍو الشَّْيَباِينِّ َعْن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُجًال َسَأَل النَِّيبَّ الشَّْيَباِينِّ َعْن اْلَولِيدِ  َصلَّى ْبِن اْلَعيـْ
54اُد ِيف َسِبيِل اللَّهِ اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ اْألَْعَماِل أَْفَضُل قَاَل الصََّالُة ِلَوْقِتَها َوِبرُّ اْلَواِلَدْيِن ُمثَّ اجلِْهَ 

Sebagaimana terlihat pada riwayat-riwayat di atas, tiga riwayat

menggunakan preposisi ‘ala, sedangkan satu riwayat menggunakan preposisi

li. Muslim juga mencantumkan empat riwayat yang disandarkan kepada

sahabat yang sama. Dua kali dengan menggunakan preposisi ‘ala dan dua

riwayat menggunakan preposisi li.
Menurut Daq³q al-‘Id, riwayat tersebut di atas tidak menunjukkan

pelaksanaan shalat di awal atau di akhir waktu. Makna yang bisa dipahami

dari hadis tersebut adalah melaksanakan shalat pada waktunya dan tidak

mengundurkan sampai keluar dari waktu yang semestinya. Al-°abar³ juga

memahami hadis di atas dengan makna melaksanakan shalat pada

waktunya.

Berbeda dengan itu, Ibn Ba¯¯±l memahami hadis di atas dengan

makna shalat pada awal waktu. Hal ini sesuai dengan salah satu makna dari

preposisi li yang menunjukkan awal waktu.

53 Ibid, juz VII, h. 68-69.
54 Ibid, juz VIII, h. 212.
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b. Keragaman pada aspek morfologi

Keragaman pada aspek morfologi seperti pemakaian kata. Keragaman

ini mempunyai beberapa bentuk yaitu:

1) Keragaman antara dua kata yang sinonim

Misalnya perbedaan yang terdapat pada kedua hadis berikut:

لََّم َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى َعْن َأِيب ُهَريـْرََة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَدَخَل َرُجٌل َفَصلَّى َفسَ 
َكَما َصلَّى ُمثَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََردَّ َوقَاَل اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ فـََرَجَع ُيَصلِّي  

رَُه فـََعلِّْمِين اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ َثَالثًا فـََقاَل َوالَِّذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َما  ُأْحِسُن َغيـْ
بـِّْر ُمثَّ اقْـَرْأ َما تـََيسََّر َمَعَك ِمْن اْلُقْرآِن ُمثَّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ فـََقاَل ِإَذا ُقْمَت ِإَىل الصََّالِة َفكَ 

55لَِّهاَوافْـَعْل َذِلَك ِيف َصَالِتَك كُ ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َجاِلًساتـَْعِدَل قَائًِما ُمثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا 

َيٍة ِمْن اْلَمْسِجِد َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُجًال َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَصلَّى َوَرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف نَاحِ 
َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َفَجاَء َفَسلََّم فـََقاَل َوَعَلْيَك فَاْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ فـََرَجَع َفَصلَّى ُمثَّ 

اللَِّه قَاَل ِإَذا ُقْمَت ِإَىل َوَسلََّم فـََقاَل َوَعَلْيَك فَاْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ بـَْعُد قَاَل ِيف الثَّالَِثِة فـََعلِّْمِين يَا َرُسوَل 
َلَة َفَكبـِّْر ُمثَّ اقْـرَْأ َما تـََيسََّر َمَعَك ِمْن اْلُقْرآِن ُمثَّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكعً الصََّالِة فََأْسِبْغ اْلُوُضوَء ُمثَّ  ا ُمثَّ اْستَـْقِبْل اْلِقبـْ

ُمثَّ افْـَعْل َذِلَك ِيف ًداُمثَّ اْرَفْع َرْأَسَك َحىتَّ َتْسَتِوَي قَاعِ اْرَفْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ قَاِئًما ُمثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا 
(ابن ماجه)َصَالِتَك ُكلَِّها

Kelompok riwayat yang pertama mengunakan lafal َتْطَمِئنَّ  dan lafal

sementara riwayat yang kedua menggunakan lafal ,َجاِلًسا َتْسَتِوَي  dan .قَاِعًدا
Kedua kata tersebut adalah sinonim dari segi makna.

2) Keragaman antara bentuk ism dengan fi’l

55 Ibid., juz I, h. 160-161.
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Misalnya hadis yang menjelaskan tentang larangan untuk memakai

wewangian (taza’fr) sebagai berikut:
ثـََنا ثـََناُمَسدَّدٌ َحدَّ يـَتَـَزْعَفرَ َأنْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىِيبُّ النَّ نـََهىقَالَ أََنسٍ َعنْ اْلَعزِيزِ َعْبدِ َعنْ اْلَواِرثِ َعْبدُ َحدَّ
56الرَُّجلُ 

Artinya:
Musaddad menyampaikan kepada kami, ‘Abd al-W±ri£ menyampaikan
kepada kami, dari ‘Abd al-Az³s dari Anas, ia berkata: “Nabi saw.
melarang laki-laki memakai wewangian”.

َثِين قَالَ ُشْعَبةَ َعنْ بـََقيَّةَ َعنْ ُعبَـْيدٍ ْبنُ َكِثريُ َأْخبَـَرِين  َثِين قَالَ ِإبـْرَاِهيمَ ْبنُ ِإْمسَِعيلُ َحدَّ ُصَهْيبٍ ْبنُ اْلَعزِيزِ َعْبدُ َحدَّ
57التـََّزْعُفرِ َعنْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ نـََهىقَالَ َماِلكٍ ْبنِ أََنسِ َعنْ 

Artinya:
Ka£³r ibn ‘Ubaid memberitakan kepada saya, dari Baqayyah dari
Syu‘bah, ia berkata, Isma‘³l ibn Ibr±h³m berkata, ‘Abd al-‘Az³s
menyampaikan kepada saya dari Anas ibn M±lik, ia berkata: “Nabi saw.
melarang dari memakai wewangian”.

Riwayat pertama menggunakan kata kerja (verb/ fi’l) yaitu kata

yataza’far, sedangkan riwayat yang kedua menggunakan kata benda (noun/

ism) yaitu kata taza’fur.

B. Implikasi Ikhtil±f al-Riw±yah Terhadap Pemahaman Hadis

56 Al-Bukh±r³., op. cit, juz I, h. 134.
57 Ab ‘Abd al-Rahm±n A¥mad ibn Syu‘aib ibn ‘Al³ ibn Ba¥r ibn Sin±n ibn D³n±r al-Nas±³,

Sunan al-Nas±³, juz I (cet. I; Beirut: D±r al-Fikr, 1930/ 1348), h. 134.
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Keragaman dalam periwayatan hadis, selain mempengaruhi kualitas

hadis, juga menyebabkan terjadinya perbedaan para ulama dalam

memberikan pemahaman terhadap hadis tersebut. Adapun yang dimaksud

dengan pemahaman hadis adalah apa yang diistilahkan oleh para ulama

dengan istilah fiqh al-¥ad³£ yaitu pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh

ulama dengan menjadikan teks hadis tersebut sebagai dalil (istidl±l), baik

pendapat tersebut berupa hukum-hukum ataupun faw±id.58

Beberapa pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya keragaman

periwayatan hadis adalah terjadinya perbedaan para ulama dalam

menetapkan status hukum suatu perbuatan, perbedaan dalam menetapkan

tata cara pelaksanaan suatu ibadah, perbedaan dalam menguatkan satu

pilihan di antara berbagai pilihan-pilihan ibadah yang tersedia dan

perbedaan dalam menentukan metode yang digunakan dalam penetapan

waktu pelaksanaan ibadah.

Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang perbedaan

pemahaman yang dimaksud disertai dengan contohnya masing-masing.

1. Perbedaan dalam Menetapkan Status Hukum suatu Perbuatan

a. Pembacaan surah al-Fatihah dalam shalat

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca surah al-

Fatihah dalam shalat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya

adalah fardhu. Dengan demikian, shalat seseorang tidak sah apabila ia tidak

membacanya. Di sisi lain, Abu Hanifah hanya memfardhukan pembacaan al-

58 Ms± Sy±hin L±syin, Fat¥ al-Mun‘³m Syar¥ ¢a¥³¥ Muslim, juz I (t.cet; Kairo: Universitas
al-Azhar, t.th.), h. 5.
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Qur’an secara umum tanpa menetapkan pembacaan surah al-Fatihah secara

khusus.

Perbedaan pandangan ulama ini, di antaranya disebabkan keragaman

riwayat hadis. Terdapat satu hadis yang dikenal dengan sebutan hadis al-
Musi’ fi al-Shalah (orang yang keliru dalam pelaksanaan shalat) yang

menjelaskan tentang tuntunan Nabi saw. tentang tata cara pelaksanaan

shalat.

Hadis tersebut terdapat dalam beberapa kitab himpunan hadis, di

antaranya sebagai berikut:

1) Riwayat al-Bukh±r³

Al-Bukh±ri mencantumkan riwayat tersebut sebanyak empat kali

dalam kitab sahihnya, yaitu pada kitab (pembahasan) al-A©±n sebanyak dua

kali yaitu pada bab Wujb al-Qir±ah li al-Im±m wa al-Ma’mm fi al-¢al±w±t
kullih± fi al-¦a«ar wa al-Safar wa M± Yujharu f³h± wa M± Yukh±fat dan pada

bab Amr al-Nab³ alla©³ l± Yatimm Ruku‘ah bi al-I‘²dah, kitab (pembahasan)

al-Isti’©±n pada bab Man Radd fa Q±la ‘Alaik al-Sal±m dan kitab

(pembahasan) al-Aim±n wa al-Nu©r, pada bab I©± ¦anna£a N±siyan fi al-
Aim±n.

Untuk kepentingan penelitian, cukup dicantumkan satu matan saja

karena kesamaan redaksi dari bagian yang menjadi obyek kajian.

َثِين َسِعيُد ْبُن َأِيب َسِعيدٍ  ثـََنا َحيَْىي َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه قَاَل َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر قَاَل َحدَّ َعْن أَبِيِه َعْن َأِيب ُهَريـْرََة َحدَّ
لَّى َفَسلََّم َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَدَخَل َرُجٌل َفصَ 

لنَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََردَّ َوقَاَل اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ فـََرَجَع ُيَصلِّي َكَما َصلَّى ُمثَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى ا
رَُه فـََعلِّْمِين فـََقاَل ِإَذا َوَسلََّم فـََقاَل اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنَّ  َك ملَْ ُتَصلِّ َثَالثًا فـََقاَل َوالَِّذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َما أُْحِسُن َغيـْ
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تـَْعِدَل قَاِئًما ُمثَّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ ُمثَّ اقْـرَْأ َما تـََيسََّر َمَعَك ِمْن اْلُقْرآنِ ُقْمَت ِإَىل الصََّالِة َفَكبـِّْر 
59ُمثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا َوافْـَعْل َذِلَك ِيف َصَالِتَك ُكلَِّها

Artinya:
Mu¥ammad ibn Basysy±r menyampaikan kepada kami, ia berkata
Ya¥ya menyampaikan kepada kami, dari ‘Ubaidill±h, ia berkata Sa’³d
ibn Ab Sa’³d menyampaikan kepada saya dari Ab Hurayrah,
bahwasanya Rasulull±h saw. masuk masjid, lalu seorang laki-laki juga
masuk masjid kemudan ia shalat. Setelah itu, ia mengucapkan salam
kepada Nabi saw. Beliau menjawab salamnya kemudian bersabda:
“Kembalilah dan ulangi shalat, karena engkau belum shalat”. Maka ia
kemudian kembali untuk shalat, kemudian datang lagi kepada Nabi saw.
dan mengucapkan salam. Nabi saw. bersabda: “kembalilah dan
shalatlah, karena engkau belum shalat.” (sebanyak tiga kali). Ia lalu
berkata: “Demi Zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya
tidak bisa melakukan lebih baik dari pada itu, maka ajarilah saya”. Nabi
saw. bersabda: “Apabila anda berdiri untuk shalat, maka bertakbirlah
kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat al-Qur’an
kemudian ruku’lah sampai anda tuma’ninah dalam ruku’ kemudian
bangkitlah sampai anda berdiri dengan lurus kemudian sujudlah sampai
anda tuma’ninah dalam sujud kemudian bangkitlah sampai anda
tuma’ninah dalam duduk. Lakukanlah itu dalam semua shalatmu.

2) Riwayat Muslim

Muslim meriwayatkannya sebanyak satu kali, yaitu pada kitab

(pembahasan) al-¢al±h pada bab Wujb al-Qir±at al-F±ti¥ah f³ Kulli Rak‘ah.

ثـََنا َحيَْىي  ْبُن َسِعيٍد َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه قَاَل َحدََّثِين َسِعيُد ْبُن َأِيب َسِعيٍد َعْن أَبِيِه َعْن َأِيب ُهَريـْرََة َحدََّثِين ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ َحدَّ
ِه َصلَّى اللَُّه ى َرُسوِل اللَّ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَدَخَل َرُجٌل َفَصلَّى ُمثَّ َجاَء َفَسلََّم َعلَ 

ُتَصلِّ فـََرَجَع الرَُّجُل َفَصلَّى َكَما  َعَلْيِه َوَسلََّم فـََردَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم السََّالَم قَاَل اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ 
لََّم َفَسلََّم َعَلْيِه فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيَك السََّالُم َكاَن َصلَّى ُمثَّ َجاَء ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ 

َر َهَذا بِاحلَْقِّ َما ُأْحِسُن غَ ُمثَّ قَاَل اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ َحىتَّ فـََعَل َذِلَك َثَالَث َمرَّاٍت فـََقاَل الرَُّجُل َوالَِّذي بـََعَثكَ  يـْ
ُمثَّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ ُمثَّ اقْـَرْأ َما تـََيسََّر َمَعَك ِمْن اْلُقْرآنِ َعلِّْمِين قَاَل ِإَذا ُقْمَت ِإَىل الصََّالِة َفَكبـِّْر 

ثـََنا أَبُو تـَْعَتِدَل قَاِئًما ُمثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا ُمثَّ اْرفَ  ْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا ُمثَّ افْـَعْل َذِلَك ِيف َصَالِتَك ُكلَِّها َحدَّ
ثـََنا ثـََنا اْبُن ُمنَْريٍ َحدَّ ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة َوَعْبُد اللَِّه ْبُن ُمنَْريٍ ح و َحدَّ ِه َعْن َأِيب قَاَال َحدَّثـََنا ُعبَـْيُد اللَّ َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّ

59 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 184.
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َلْيِه َوَسلََّم ِيف نَاِحَيٍة َسِعيِد ْبِن َأِيب َسِعيٍد َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة أَنَّ َرُجًال َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَصلَّى َوَرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه عَ 
َلَة َفَكبـِّرْ َوَساقَا احلَِْديَث ِمبِْثِل َهِذِه اْلِقصَِّة َوزَاَدا ِفيِه ِإَذا ُقْمَت ِإَىل الصََّالةِ  60فََأْسِبْغ اْلُوُضوَء ُمثَّ اْستَـْقِبْل اْلِقبـْ

3) Al-Turmu©³

Al-Turmu©³ meriwayatkan hadis ini sebanyak satu kali, yaitu pada

kitab (pembahasan) al-¢al±h pada bab Ma J±a f³ Wa¡f al-¢al±h.

ثـََنا حيَْ  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدَّ ثـََنا ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َأْخبَـَرِين َسِعيُد ْبُن َأِيب َسِعيٍد َعْن أَبِيِه َحدَّ َىي ْبُن َسِعيٍد اْلَقطَّاُن َحدَّ
َسلََّم َعَلى النَِّيبِّ َجاَء فَ َعْن َأِيب ُهَريـْرََة أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَدَخَل َرُجٌل َفَصلَّى ُمثَّ 

ُل َفَصلَّى َكَما َكاَن َصلَّى ُمثَّ َجاَء َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََردَّ َعَلْيِه السََّالَم فـََقاَل اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ فـََرَجَع الرَّجُ 
َلْيِه فـََردَّ َعَلْيِه السََّالَم فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْرِجْع َفَصلِّ ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسلََّم عَ 

َر َهَذا فَـ فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ َحىتَّ فـََعَل َذِلَك َثَالَث ِمرَاٍر فـََقاَل لَُه الرَُّجُل َوالَِّذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َما ُأْحِسنُ  َعلِّْمِين فـََقاَل ِإَذا َغيـْ
ًعا ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ تـَْعَتِدَل قَاِئًما ُمثَّ ُقْمَت ِإَىل الصََّالِة َفَكبـِّْر ُمثَّ اقْـَرْأ ِمبَا تـََيسََّر َمَعَك ِمْن اْلُقْرآِن ُمثَّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاكِ 

َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا َوافْـَعْل َذِلَك ِيف َصَالِتَك ُكلَِّها قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ 
َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة وََملْ َحَسٌن َصِحيٌح قَاَل َوَقْد َرَوى اْبُن ُمنَْريٍ َهَذا احلَِْديَث َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َعْن َسِعيٍد اْلَمْقُربِيِّ 

ِعيٌد اْلَمْقُربِيُّ َقْد مسََِع ِمْن َأِيب ُكْر ِفيِه َعْن أَبِيِه َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َورَِوايَُة َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َأَصحُّ َوسَ َيذْ 
ْمسُُه َكْيَساُن َوَسِعيٌد اْلَمْقُربِيُّ ُيْكَىن أَبَا َسْعٍد وََكْيَساُن َعْبٌد  ُهَريـَْرَة َوَرَوى َعْن أَبِيِه َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َوأَبُو َسِعيٍد اْلَمْقُربِيُّ ا

61َكاَن ُمَكاتـًَبا لِبَـْعِضِهمْ 

4) Al-Nas±³

Al-Nas±³ meriwayatkan hadis ini sebanyak satu kali, yaitu pada kitab

(pembahasan) al-Iftit±¥ pada bab Far« al-Takb³rat al-®l±.

ثـََنا ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر قَاَل َحدََّثِين سَ َأخْ  ثـََنا َحيَْىي قَاَل َحدَّ ِعيُد ْبُن َأِيب َسِعيٍد َعْن أَبِيِه َعْن بَـَرنَا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ قَاَل َحدَّ
ِجَد َفَدَخَل َرُجٌل َفَصلَّى ُمثَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى َرُسوِل اللَِّه َأِيب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل اْلَمسْ 

60 Muslim, op. cit., juz II, h. 8.
61 Al-Turmu©³, op. cit., juz II, h. 100.
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فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ فـََرَجَع َفَصلَّى َكَما َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََردَّ َعَلْيِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل اْرِجْع َفَصلِّ 
ِه َوَسلََّم َوَعَلْيَك السََّالُم َجاَء ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسلََّم َعَلْيِه فـََقاَل لَُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليْ َصلَّى ُمثَّ 

َر َهَذا فـََعلِّْمِين قَاَل اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ فـََعَل َذِلَك َثَالَث َمرَّاٍت فـََقاَل الرَُّجُل َوالَّ  ِذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َما ُأْحِسُن َغيـْ
ُمثَّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ تـَْعَتِدَل قَاِئًما ُمثَّ ُمثَّ اقْـَرْأ َما تـََيسََّر َمَعَك ِمْن اْلُقْرآنِ ِإَذا ُقْمَت ِإَىل الصََّالِة َفَكبـِّْر 

62ْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا ُمثَّ افْـَعْل َذِلَك ِيف َصَالِتَك ُكلَِّهااْسجُ 

5) Ab D±wud

Ab D±wud meriwayatkan hadis ini sebanyak satu kali, yaitu pada

kitab (pembahasan) al-¢al±h pada bab ¢al±tu man l± Yuq³mu ¢ulbuh fi al-
Ruku‘ wa al-Sujd.

ٍد عَ  ثـََنا َوْهُب ْبُن بَِقيََّة َعْن َخاِلٍد َعْن ُحمَمٍَّد يـَْعِين اْبَن َعْمرٍو َعْن َعِليِّ ْبِن َحيَْىي ْبِن َخالَّ ْن أَبِيِه َعْن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع َحدَّ
َِذِه اْلِقصَِّة قَاَل ِإَذا ُقْمَت فـَتَـَوجَّْهَت ِإَىل اْلقِ  َلِة َفَكبـِّْر ِ َوِإَذا رََكْعَت َفَضْع ُمثَّ اقْـَرْأ بِأُمِّ اْلُقْرآِن َوِمبَا َشاَء اللَُّه أَْن تـَْقرَأَ بـْ

ى ى َفِخِذَك اْلُيْسرَ رَاَحتَـْيَك َعَلى رُْكَبتَـْيَك َواْمُدْد َظْهَرَك َوقَاَل ِإَذا َسَجْدَت َفَمكِّْن ِلُسُجوِدَك فَِإَذا َرفـَْعَت فَاقْـُعْد َعلَ 
ثـََنا ِإْمسَِعيُل َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِإْسَحَق َحدََّثِين َعِليُّ ْبُن َحيَْىي ْبِن خَ  ثـََنا ُمَؤمَُّل ْبُن ِهَشاٍم َحدَّ ِد ْبِن رَاِفٍع َعْن أَبِيِه َعْن َحدَّ الَّ

َِذِه  اْلِقصَِّة قَاَل ِإَذا أَْنَت ُقْمَت ِيف َصَالِتَك َفَكبـِّْر اللََّه تـََعاَىل ُمثَّ َعمِِّه رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِ
َفِخَذَك اْلُيْسَرى ُمثَّ َتَشهَّْد ُمثَّ اقْـَرْأ َما تـََيسََّر َعَلْيَك ِمْن اْلُقْرآِن َوقَاَل ِفيِه فَِإَذا َجَلْسَت ِيف َوَسِط الصََّالِة فَاْطَمِئنَّ َوافْـَرتِْش 

ثـََنا ِإْمسَِعيُل يَـ ِإَذا ثـََنا َعبَّاُد ْبُن ُموَسى اْخلُتَِّليُّ َحدَّ ْعِين اْبَن َجْعَفٍر َأْخبَـَرِين ُقْمَت َفِمْثَل َذِلَك َحىتَّ تـَْفرَُغ ِمْن َصَالِتَك َحدَّ
ِد ْبِن رَاِفٍع الزَُّرِقيُّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ  ِه َعْن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َحيَْىي ْبُن َعِليِّ ْبِن َحيَْىي ْبِن َخالَّ

َكبـِّْر فَِإْن َكاَن َمَعَك قـُْرآٌن فَاقْـرَأْ َوَسلََّم فـََقصَّ َهَذا احلَِْديَث قَاَل ِفيِه فـَتَـَوضَّْأ َكَما أََمَرَك اللَُّه َجلَّ َوَعزَّ ُمثَّ َتَشهَّْد فَأَِقْم ُمثَّ 
63ِإالَّ فَاْمحَْد اللََّه وََكبـِّْرُه َوَهلِّْلُه َوقَاَل ِفيِه َوِإْن انـْتَـَقْصَت ِمْنُه َشْيًئا انـْتَـَقْصَت ِمْن َصَالِتكَ ِبِه وَ 

6) Ibn M±jah

Ibn M±jah meriwayatkan hadis ini sebanyak satu kali, yaitu pada kitab

(pembahasan) Iq±mat al-¢al±h wa al-Sunnah fihi pada bab Itm±m al-¢al±h.

62 Al-Nas±³, op. cit., h. 134.
63 Al-Sujast±n³, op. cit., juz I, h. 226.
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ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمنَْريٍ َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َعْن سَ  ِعيِد ْبِن َأِيب َسِعيٍد َعْن َأِيب ُهَريـْرََة َحدَّ
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف نَاِحَيٍة ِمْن اْلَمْسِجِد َفَجاَء َفَسلََّم فـََقاَل َوَعَلْيَك َأنَّ َرُجًال َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَصلَّى َوَرُسوُل اللَّهِ 

اْرِجْع َفَصلِّ لََّم فـََقاَل َوَعَلْيَك فَ فَاْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ فـََرَجَع َفَصلَّى ُمثَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ 
َلَة فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ بـَْعُد قَاَل ِيف الثَّالَِثِة فـََعلِّْمِين يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل ِإَذا ُقْمَت ِإَىل الصََّالِة فَأَ  ْسِبْغ اْلُوُضوَء ُمثَّ اْستَـْقِبْل اْلِقبـْ

ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ قَاِئًما ُمثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ ُمثَّ ُمثَّ اقْـَرْأ َما تـََيسََّر َمَعَك ِمْن اْلُقْرآنِ َفَكبـِّْر 
64َساِجًدا ُمثَّ اْرَفْع رَْأَسَك َحىتَّ َتْسَتِوَي قَاِعًدا ُمثَّ افْـَعْل َذِلَك ِيف َصَالِتَك ُكلَِّها

7) Ahmad Ibn Hanbal

Begitu pula dalam salah satu riwayat A¥mad Ibn Hanbal sebagai

berikut:

ثـََنا دٍ ْبنِ َحيَْىي ْبنِ َعِليِّ َعنْ َعْمرٍوْبنُ ُحمَمَّدُ َأْخبَـَرنَاقَالَ َهاُرونَ ْبنُ يَزِيدُ َحدَّ رَاِفعٍ ْبنِ رِفَاَعةَ َعنْ الزَُّرِقيِّ َخالَّ
َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َوَرُسولُ َرُجلٌ َجاءَ قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ ىَصلَّ النَِّيبِّ َأْصَحابِ ِمنْ وََكانَ الزَُّرِقيِّ 
َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ ِإَىل اْنَصَرفَ ُمثَّ ِمْنهُ َقرِيًباَفَصلَّىاْلَمْسِجدِ ِيف َجاِلسٌ 

اللَّهِ َرُسولِ ِإَىل اْنَصَرفَ ُمثَّ َصلَّىِممَّاَكَنْحوٍ َفَصلَّىفـََرَجعَ قَالَ ُتَصلِّ ملَْ فَِإنَّكَ َصَالَتكَ َأِعدْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ هُ اللَّ 
ِإَذاقَالَ َأْصَنعُ َكْيفَ َعلِّْمِين اللَّهِ َرُسولَ يَافـََقالَ ُتَصلِّ ملَْ فَِإنَّكَ َصَالَتكَ َأِعدْ َلهُ فـََقالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّى

َلةَ اْستَـْقبَـْلتَ  َواْمُددْ رُْكَبتَـْيكَ َعَلىرَاَحتَـْيكَ فَاْجَعلْ رََكْعتَ فَِإَذاِشْئتَ ِمبَااقْـرَأْ ُمثَّ اْلُقْرآنِ بِأُمِّ اقْـرَأْ ُمثَّ َفَكبـِّرْ اْلِقبـْ
َفَمكِّنْ َسَجْدتَ َوِإَذاَمَفاِصِلَهاِإَىل اْلِعظَامُ تـَْرِجعَ َحىتَّ ُصْلَبكَ فََأِقمْ رَْأَسكَ تَ َرفـَعْ فَِإَذاِلرُُكوِعكَ َوَمكِّنْ َظْهَركَ 

65َوَسْجَدةٍ رَْكَعةٍ ُكلِّ ِيف َذِلكَ اْصَنعْ ُمثَّ اْلُيْسَرىَفِخِذكَ َعَلىفَاْجِلسْ َرْأَسكَ َرفـَْعتَ فَِإَذاِلُسُجوِدكَ 

Riwayat-riwayat di atas secara substansial menceritakan satu kasus

yang sama, yaitu kedatangan seorang sahabat yang bernama Khall±d ibn

R±fi‘ ke masjid, lalu melaksanakan shalat di dekat Nabi saw. Setelah shalat,

64 Al-Qazw³n³, op. cit., juz I, h. 336.
65 Ahmad, op. cit, juz , h.
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sahabat tersebut mendatangi Nabi saw. sambil mengucapkan salam

kepadanya.

Setelah menjawab ucapan salamnya, Nabi saw. memerintahkan untuk

mengulangi shalatnya karena shalat yang telah dikerjakan sebelumnya belum

dipandang sebagai shalat yang benar. Perintah Nabi saw. tersebut

disampaikan berulang-ulang kali, sampai akhirnya Khall±d meminta kepada

Nabi saw. untuk memberikan tuntunan secara langsung tentang tata cara

pelaksanaan shalat yang benar. Nabi saw. kemudian memberikan tuntunan

secara terperinci kepada Khall±d.

Hadis di atas merupakan hadis yang sangat penting dan banyak

dijadikan dasar oleh para ulama dalam beristidlal menentukan amalan-

amalan yang wajib dilakukan di dalam shalat. Dalam hal ini, para ulama

mewajibkan amalan yang disebutkan di dalam hadis tersebut dan tidak

mewajibkan apa yang tidak disebutkan di dalamnya, kecuali ada dalil lain

yang menunjukkan tentang wajibnya.66

Meskipun secara substantial riwayat-riwayat yang dikemukakan di atas

sama, namun dari segi redaksional terdapat beberapa perbedaan.

Perbedaan-perbedaan redaksi hadis tersebut menimbulkan perbedaan

pendapat di kalangan para ulama tentang rukun dan syarat-syarat yang

harus dipenuhi di dalam shalat.

Salah satu perbedaan para ulama yang lahir dari perbedaan riwayat di

atas adalah tentang kewajiban membaca surah al-Fatihah di dalam shalat.

Sekelompok ulama berpandangan bahwa surah al-Fatihah bukanlah

66 Mu¥ammad ibn Ism±‘³l al-Ka¥l±n³ al-¢an‘±n³, Subul al-Sal±m Syar¥ Bulg al-Mar±m, juz I
(Beirut: D±r al-Fikr, t.th.), h. 161.
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merupakan rukun di dalam shalat, karena yang diperintahkan oleh Nabi saw.

pada sebagian besar riwayat di atas adalah membaca (ayat-ayat) al-Qur’an

yang mudah.

Sebagian ulama berpandangan bahwa pembacaan surah al-Fatihah di

dalam shalat adalah rukun di dalam shalat. Hal ini dikarenakan salah satu

versi riwayat Ab D±wud mencantumkan riwayat sebagai berikut:

َلِة َفَكبـِّْر  َوِمبَا َشاَء اللَُّه َأْن تـَْقَرأَ ُمثَّ اقْـرَأْ بِأُمِّ اْلُقْرآنِ ِإَذا ُقْمَت فـَتَـَوجَّْهَت ِإَىل اْلِقبـْ
Artinya:
“Apabila anda berdiri, maka menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah,
kemudian bacalah Umm al-Qur’an dan apa saja yang Allah inginkan
untuk anda baca.

Begitu pula dalam salah satu riwayat A¥mad Ibn Hanbal sebagai

berikut:
َلةَ اْستَـْقبَـْلتَ ِإَذا ِشْئتَ ِمبَااقْـرَأْ ُمثَّ اْلُقْرآنِ بِأُمِّ اقْـرَأْ ُمثَّ َفَكبـِّرْ اْلِقبـْ

Artinya:
“Apabila anda telah menghadap ke kiblat, bertakbirlah, kemudian
bacalah Umm al-Qur’an. Kemudin bacalah apa saja yang anda
inginkan.

Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ¦ibb±n

sebagai berikut:

َىي حيَْ انَ ثَـ دَّ حَ : الَ قَ ،اردَ نْ بُـ وَ ،ِيب أَ انَ ثَـ دَّ حَ : الَ قَ ،طاسِ وَ بِ ،ناَ طّ القَ اننَ سِ نِ بْ دمحَْ أَ ِن◌ِ بْ رُ فَ عْ جَ انَ رَ بَـ خْ أَ 
انَ رَ بَـ خْ أَ وَ ،عافِ رَ نِ بْ ةاعَ فَ رِ هِ مِّ عَ نْ عَ ،هِ بيْ أَ نْ عَ ،دالَّ خَ بنِ َىي حيَْ نِ بْ يلِ عَ نْ عَ ،نالَ جْ عَ نِ ابْ نْ عَ ،انطَّ القَ 
نِ بْ َىي حيَْ نِ بْ يلِ عَ نْ عَ ،ورُ مْ عَ نُ بْ دُ مَّ حمَُ انَ رَ بَـ خْ أَ ،نَ وْ ارُ هَ نُ بْ دُ يْ زِ يَ انَ ثَـ دَّ حَ : الَ قَ ،ِيب أَ انَ ثَـ دَّ حَ : الَ قَ ،رُ فَ عْ جَ 
َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َأْصَحابِ ِمنْ وََكانَ الزَُّرِقيِّ رَاِفعٍ ْبنِ فَاَعةَ ِر◌ِ َعنْ ،هِ يْ بِ أَ نْ عَ هُ بُ سِ حْ أَ ،يّ قِ رَ الزُّ دالَّ خَ 

عليهفسلم،هِ يْ ِإلَ اْنَصَرفَ ُمثَّ ِمْنهُ َقرِيًباَفَصلَّىاْلَمْسِجدِ ِيف َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َوَرُسولُ َرُجلٌ َجاءَ : قَالَ 
ُمثَّ ،َصلَّىِممَّااَحنْوً لَّىَفصَ فـََرَجعَ قَالَ ُتَصلِّ ملَْ فَِإنَّكَ َصَالَتكَ أَِعدْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ هُ لَ فـََقالَ ،

فَِإنَّكَ َصَالَتكَ َأِعدْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ َلهُ فـََقالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ ِإَىل اْنَصَرفَ 
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َلةَ اْستَـْقبَـْلتَ ِإَذا: الَ قَ فَـ ؟َأْصَنعُ َكْيفَ اللَّهِ َرُسولَ يَافـََقالَ ،ُتَصلِّ ملَْ  ِمبَااقْـرَأْ ُمثَّ اْلُقْرآنِ بِأُمِّ اقْـرَأْ ُمثَّ َفَكبـِّرْ اْلِقبـْ
تـَْرِجعَ َحىتَّ ُصْلَبكَ فََأِقمْ رَْأَسكَ َرفـَْعتَ فَِإَذاَظْهَركَ َواْمُددْ رُْكَبتَـْيكَ َعَلىَراَحتَـْيكَ فَاْجَعلْ رََكْعتَ فَِإَذا،ِشْئتَ 
اْصَنعْ ُمثَّ اْلُيْسَرىَفِخِذكَ َعَلىفَاْجِلسْ رَْأَسكَ َرفـَْعتَ فَِإَذاكَ ُسُجودَ َفَمكِّنْ َسَجْدتَ ِإَذافَ َمَفاِصِلَهاِإَىل اْلِعظَامُ 
رَْكَعةٍ ُكلِّ ِيف َذِلكَ 

Sebagaimana terlihat pada riwayat-riwayat di atas, Nabi saw. dengan

jelas memerintahkan pembacaan Umm al-Qur’±n atau surah al-Fatihah

sebelum membaca ayat-ayat al-Qur’an lainnya. Dengan demikian, membaca

surah al-Fatihah adalah wajib di dalam shalat menurut pendapat mayoritas

ulama.

Pandangan terakhir ini lebih sejalan dengan hadis-hadis Nabi saw.

lainnya yang menunjukkan kewajiban membaca surah al-Fatihah, seperti

hadis berikut:

ثـََنا الزُّْهرِيُّ َعْن َحمُْموِد ْبِن الرَّبِيعِ  ثـََنا ُسْفَياُن قَاَل َحدَّ ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّه قَاَل َحدَّ َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َحدَّ
67اِحتَِة اْلِكَتاِب◌ِ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َال َصَالَة ِلَمْن ملَْ يـَْقَرْأ بِفَ 

Artinya:
‘Al³ ibn ‘Abdill±h menyampaikan kepada kami, Sufy±n menyampaikan
kepada kami, ia berkata al-Zuhr³ menyampaikan kepada kami, dari
Ma¥md ibn al-Rab³‘ dari ‘Ub±dah ibn al-¢±mi¯ bahwasanya Rasulullah
saw. bersabda: “Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca F±ti¥at al-
Kit±b.”

b. Shalat jenazah di masjid

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum melaksanakan shalat

jenazah di masjid. Sekelompok ulama, seperti Syafi’³ berpendapat bahwa

67 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 184.



159

dibolehkan melaksanakan shalat jenazah di masjid tanpa ada kemakruhan di

dalamnya, sedangkan Ab Han³fah berpendapat bahwa hukumnya makruh.

Perbedaan pendapat tersebut, di antaranya disebabkan adanya

perbedaan riwayat dalam masalah ini. Syafi’³ memegang riwayat yang

berbunyi:

ثـََنا ثـََناُمَسدَّدٌ َحدَّ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ : قَالُهَريـَْرةَ َأِيب َعنْ التـَّْوأََمةِ َمْوَىل َصاِلحٌ َحدََّثِين ِذْئبٍ َأِيب اْبنِ َعنْ َحيَْىي َحدَّ
68َعَلْيهَشْيءَ َفَال اْلَمْسِجدِ ِيف َجَنازَةٍ َعَلىَصلَّىَمنْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ 

 ِ◌Artinya:
Musaddad menyampaikan kepada kami, Ya¥ya menyampaikan kepada
kami, dari Ibn Ab³ ªi’b, ¢±lih mawla al-Tawamah dari Abu Hurayrah, ia
berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang menshalati
jenazah di masjid, maka tidak ada apa-apa baginya.

Adapun Ab Han³fah berpegang kepada riwayat yang berbunyi:

ثـََنا ثـََناُحمَمَّدٍ ْبنُ َعِليُّ َحدَّ اللَّهِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ ُهَريـَْرةَ َأِيب َعنْ التـَّْوأََمةِ َمْوَىل َصاِلحٍ َعنْ ِذْئبٍ َأِيب اْبنِ َعنْ وَِكيعٌ َحدَّ
69ْيءٌ شَ لَهُ فـََلْيسَ اْلَمْسِجدِ ِيف ِجَنازَةٍ َعَلىَصلَّىَمنْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّى

 ِ◌Artinya:
‘Al³ ibn Mu¥ammad menyampaikan kepada kami, Waki’
menyampaikan kepada kami, dari Ibn Ab³ ªi’b, ¢±lih mawla al-
Tawamah dari Abu Hurayrah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:
“Barang siapa yang menshalati jenazah di masjid, maka tidak ada
sesuatu untuknya (HR. Ibn Majah)

Seperti terlihat pada kedua hadis di atas, dari segi sanad keduanya

bertemu pada periwayat Ibn Ab³ ªi’b yang menyandarkan hadis tersebut

kepada ¢±lih mawla al-Taw’amah yang lalu menyandarkannya kepada Abu

Hurairah. Meskipun demikian, dari segi matan keduanya mempunyai

perbedaan. Riwayat yang pertama menggunakan redaksi َعَلْيهَشْيءَ َفَال  ,

sedangkan riwayat yang kedua menggunakan redaksi َشْيءٌ لَهُ فـََلْيسَ  . Hadis

pertama diriwayatkan oleh Ab D±wud, sedangkan hadis yang kedua selain

68 Ab D±wud, op. cit., juz III, h. 207.
69 Al-Qazw³n³, op. cit., juz I, h. 486.
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diriwayatkan oleh Ibn M±jah, juga diriwayatkan oleh beberapa periwayat

hadis yang lain, seperti A¥mad, al-Baihaq³ dan al-°ay±l³s³.

Menurut penulis kitab ‘Awn al-Ma‘bd, dalam dua manuskrip kuno

dari Sunan Ab D±wud menggunakan lafal “‘alaih(i)”, sementara pada satu

manuskrip kuno tertulis “lah(u)”. Al-Mun©ir³ mengemukakan bahwa menurut

al-Kha¯³b, pada asalnya yang tertulis adalah “lah(u)”. Menurut al-‘Ain³,

redaksi “fa l± syaia lah” digunakan oleh Ab D±wud, sedangkan Ibn M±jah

meriwayatkan dengan redaksi “fa laisa lah(u) syaia”. Menurut al-Kha¯³b

riwayat yang lebih kuat (al-ma¥f§) adalah “fa l± syaia lah(u)”. Selain itu juga

diriwayatkan dengan redaksi “fa l± syaia ‘alaih”, juga diriwayatkan dengan

redaksi “fa l± ajra lah”, namun menurut Ibn ‘Abd al-B±r riwayat terakhir

tersebut adalah satu kekeliruan yang sangat fatal.70

Menurut al-Kha¯¯±b³ hadis pertama lebih sahih, karena ¢±lih mawl± al-

Taw’amah dilemahkan oleh para ulama hadis karena melupakan hadisnya

pada akhir hidupnya. Selain itu, Ab Bakar dan ‘Umar dishalati di masjid

dan dihadiri oleh mayoritas muhajirin dan Anshar. Tidak adanya penolakan

dari mereka menunjukkan kebolehan. Kalaupun hadis tersebut diterima,

maka maknanya adalah kurang pahala, oleh karena biasanya orang yang

melaksanakan shalat di masjid langsung kembali ke rumahnya. Dengan

demikian maknanya adalah tidak ada dosa, sedangkan redaksi lainnya

maknanya adalah tidak ada tambahan pahala.71

70 Ab al-°ayyib Mu¥ammad Syans al-¦aq al-A©³m Ab±d³, Aun al-Ma’bd Syar¥ li Sunan
Ab³ D±wud, disertai dengan Syar¥ al-¦±fi§ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, ditahkik oleh ‘Abd al-Ra¥m±n
Mu¥ammad U£m±n, juz VIII (Beirut: al-Ma¯ba‘ah Salafiyyah, 1399), h. 479-480

71 Ibid.
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Menurut Ibn al-Qayyim hadis ini mempunyai empat lafal yaitu: a. fa l±
syai’ saja, seperti manuskrip yang terdapat pada beberapa kitab sunan; b. fa
l± syai’ ‘alaih, berdasarkan riwayat al-Kha¯³b; c. fa l± syai’ lah(u), berdasarkan

riwayat Ibn M±jah; d. fa laysa lah(u) ajr, seperti yang disebutkan oleh Ab

‘Umar ibn ‘Abd al-B±r dalam kitab al-Tamh³d. Menurut Ibn al-Qayyim yang

benar adalah fa l± syai’ ‘alaih.
Sekalipun perbedaan kedua riwayat tersebut hanya terletak pada satu

huruf, yaitu antara huruf lam dengan huruf ‘ala, namun dari segi makna

keduanya berbeda jauh. Riwayat pertama menunjukkan bahwa barang siapa

yang melaksanakan shalat jenazah di masjid tidak mendapatkan kerugian

apa-apa. Dengan demikian, paling tidak hukum melakukannya adalah

mubah.
Adapun riwayat yang kedua menunjukkan bahwa barang siapa yang

melaksanakan shalat jenazah di masjid, maka ia tidak mendapatkan kebaikan

apa-apa. Dengan demikian, paling tidak hukum melakukannya adalah

makruh.

2. Perbedaan dalam Menguatkan beberapa Pilihan Ibadah

Para ulama berbeda pendapat tentang pembacaan basmalah dalam

shalat. Sebagian ulama berpendapat bahwa basmalah tidak dibaca, sebagian
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lainnya berpendapat dibaca secara jahr pada shalat jahriyyah, sebagian

lainnya berpendapat dibaca secara pelan pada semua jenis shalat, baik shalat

sirriyyah dan jahriyyah.
Salah satu faktor penyebab timbulnya perbedaan pendapat dalam

masalah ini adalah terjadinya ikhtil±f al-riw±yah.72 Terdapat beberapa

riwayat yang berbeda-beda yang menjelaskan tentang hal tersebut.

a. Riwayat al-Bukh±r³

ثـََنا ُشْعَبُة َعْن قـََتاَدَة َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك أَنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَّ  ثـََنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر قَاَل َحدَّ ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَبَا َبْكٍر َحدَّ
ُهَما َكانُوا يـَْفَتِتُحوَن الصََّالَة ِب احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ  73اْلَعاَلِمنيَ َوُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ

b. Riwayat Muslim

ثـََنا ُحمَمَُّد - ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ َواْبُن َبشَّاٍر ِكَالُمهَا َعْن ُغْنَدٍر قَاَل اْبُن اْلُمثـَىنَّ َحدَّ ثـََنا ُشْعَبُة قَاَل َحدَّ ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ
ْعُت قـََتاَدَة ُحيَدُِّث َعْن أََنٍس قَاَل َصلَّْيُت َمعَ  َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأِيب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن فـََلْم مسَِ

ثـََنا أَبُ  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ َحدَّ ُهْم يـَْقَرُأ ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيِم َحدَّ ثـََنا ُشْعَبُة ِيف هَ َأْمسَْع َأَحًدا ِمنـْ َذا و َداُوَد َحدَّ
ْعَتُه ِمْن أََنٍس قَاَل نـََعْم َوَحنُْن َسأَْلَناُه َعْنهُ  ْسَناِد َوزَاَد قَاَل ُشْعَبُة فـَُقْلُت لَِقَتاَدَة َأمسَِ 74اْإلِ

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأِيب َوَعْن قـََتاَدَة أَنَُّه َكَتَب ِإلَْيِه ُخيِْربُُه َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك أَنَُّه َحدَّثَُه قَاَل َصلَّْيُت َخْلَف النَِّيبِّ -
الرَّْمحَِن الرَِّحيِم ِيف أَوَِّل َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َفَكانُوا َيْستَـْفِتُحوَن ِب احلَْْمد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني َال َيْذُكُروَن ِبْسِم اللَِّه 

75ِقرَاَءٍة َوَال ِيف آِخرَِها

c. Riwayat Ab D±wud

72 Selain karena faktor ikhtil±f al-riw±yah, perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang
pembacaan basmalah disebabkan perbedaan mereka dalam menetapkan kedudukannya di dalam
al-Qur’an. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia bukan ayat al-Qur’an. Ulama lainnya
berpendapat bahwa ia adalah ayat pertama pada Surah al-Fatihah saja. Sebagian lainnya
berpendapat bahwa ia adalah ayat pertama pada setiap surah, kecuali pada surah al-Taubah.
Sebagian lainnya berpendapat bahwa ia adalah ayat yang berdiri sendiri (mustaqillah). Untuk uraian
yang lebih mendetai tentang hal ini, lihat Ab al-Fida’ ibn Ka£³r al-Dimasyq³, Tafs³r al-Qur’±n al-
A§³m, juz I (Beirut: D±r al-Fikr, 1994/ 1414), h. 25.

73 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 181.
74 Muslim, op. cit., juz II, h. 12.
75 Ibid.
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ثـََنا ِهَشاٌم َعْن قـََتاَدَة َعْن أََنٍس َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ َحدَّ  َم َوأَبَا َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن  ثـََنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبـْرَاِهيَم َحدَّ
76َكانُوا يـَْفَتِتُحوَن اْلِقرَاَءَة ِب احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

d. Riwayat al-Nas±³

ْعُت َأِيب يـَُقوُل أَنـَْبأَنَا أَبُو َمحَْزَة َعْن مَ - ْنُصوِر ْبِن زَاَذاَن َعْن أََنِس َأْخبَـَرنَا ُحمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن احلََْسِن ْبِن َشِقيٍق قَاَل مسَِ
ُيْسِمْعَنا ِقرَاَءَة ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيِم َوَصلَّى بَِنا ْبِن َماِلٍك قَاَل َصلَّى بَِنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََلْم 

77أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر فـََلْم َنْسَمْعَها ِمنـُْهَما

ثـََنا ُشعْ - َواْبُن َأِيب َعُروبََة َعْن َبةُ َأْخبَـَرنَا َعْبُد اللَِّه ْبُن َسِعيٍد أَبُو َسِعيٍد اْألََشجُّ قَاَل َحدََّثِين ُعْقَبُة ْبُن َخاِلٍد قَاَل َحدَّ
ُهْم قـََتاَدَة َعْن أََنٍس قَاَل َصلَّْيُت َخْلَف َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأِيب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعثْ  َماَن َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ُهْم َجيَْهُر ِب ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَنِ  78الرَِّحيمِ فـََلْم َأْمسَْع َأَحًدا ِمنـْ

e. Riwayat A¥mad

ْعُت قـََتاَدَة ُحيَدِّثُ - ثـََنا ُشْعَبُة َوَحجَّاٌج قَاَل َحدََّثِين ُشْعَبُة قَاَل مسَِ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َحدَّ
ُهْم يـَْقَرُأ ِبْسِم اللَِّه قَاَل َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأِيب  َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن فـََلْم َأْمسَْع َأَحًدا ِمنـْ

اللَِّه َصلَّى اللَُّه الرَّْمحَِن الرَِّحيِم قَاَل َحجَّاٌج قَاَل ُشْعَبُة قَاَل قـََتاَدُة َسأَْلُت أََنَس ْبَن َماِلٍك بَِأيِّ َشْيٍء َكاَن َرُسولُ 
79َيْستَـْفِتُح اْلِقرَاَءَة فـََقاَل ِإنََّك لََتْسأَُلِين َعْن َشْيٍء َما َسأََلِين َعْنُه َأَحدٌ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ثـََنا ُشْعَبُة َعْن قـََتاَدَة َعْن أََنٍس قَاَل َصلَّْيُت َخْلَف َرسُ - ثـََنا وَِكيٌع َحدَّ وِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَخْلَف َأِيب َحدَّ
80ٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن وََكانُوا َال َجيَْهُروَن ْب ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ َبكْ 

ثـََنا اْألَْوزَاِعيُّ قَاَل َكَتَب ِإَيلَّ قـََتاَدُة َحدََّثِين أََنُس ْبُن َماِلٍك قَاَل - ثـََنا أَبُو اْلُمِغريَِة َحدَّ َصلَّْيُت َخْلَف َرُسوِل اللَِّه َحدَّ
ُهْم َفَكانُوا َيْستَـْفِتُحوَن اْلِقرَاءَ َصلَّ  َة ِب احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأِيب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َرِضَي اللَُّه َعنـْ

آِخرَِهااْلَعاَلِمَني َال َيْذُكُروَن ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيِم ِيف أَوَِّل اْلِقرَاَءِة َوَال ِيف 
ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر قَاَل َحدَّثـََنا َسِعيٌد َعْن قـََتاَدَة َعْن أََنٍس أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه عَ - َلْيِه َوَسلََّم َوأَبَا َبْكٍر َحدَّ

َعاَلِمنيَ َوُعَمَر َوُعْثَماَن َكانُوا َيْستَـْفِتُحوَن اْلِقرَاَءَة ِب احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ الْ 

76 Al-Sujast±n³, op. cit., juz II, h. 207.
77 Al-Nas±³, op. cit, h. 134-135.
78 Ibid.
79 Ahmad, 12380.
80 Ahmad, 12380.
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ثـََنا َعمَّاُر ْبُن ُرزَْيٍق َعِن اْألَْعَمِش َعْن ُشْعَبَة َعْن ثَاِبٍت َعْن أََنسٍ - ثـََنا اْألَْحَوُص ْبُن َجوَّاٍب َحدَّ قَاَل َصلَّْيُت َمَع َحدَّ
81ُروا ِب ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَع َأِيب َبْكٍر َوَمَع ُعَمَر فـََلْم َجيْهَ 

ْعُت قـََتاَدَة ُحيَدِّثُ - ثـََنا ُشْعَبُة َوَحجَّاٌج قَاَل َحدََّثِين ُشْعَبُة قَاَل مسَِ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َحدَّ
ُهْم فـََلْم َأْمسَْع َأَحًدا قَاَل َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ  ْيِه َوَسلََّم َوَأِيب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ُهْم يـَُقوُل ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  82ِمنـْ

ثـََنا ُشْعَبُة َعْن قـََتاَدَة َعْن أََنٍس قَاَل َصلَّْيُت َخْلَف َرُسوِل اللَّ - ثـََنا وَِكيٌع َحدَّ ِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَخْلَف َأِيب َحدَّ
ُهْم َفَكانُوا َال َجيَْهُروَن ِب ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  83َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ثـََنا أَ - ثـََنا أَبُو َعْبِد اللَِّه السَُّلِميُّ َحدَّ ثـََنا َعْبد اللَِّه َحدَّ بُو َداُوَد َعْن ُشْعَبَة َعْن قـََتاَدَة َعْن أََنٍس قَاَل َصلَّْيُت َخْلَف َحدَّ
ُهمْ  فـََلْم َيُكونُوا َيْستَـْفِتُحوَن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَخْلَف َأِيب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َرِضَي اللَُّه تـََعاَىل َعنـْ

ْعَتُه ِمْن أََنٍس قَاَل نـََعْم َحنُْن َسأَْلَناُه عَ اْلِقرَاَءَة ِب ِبْسمِ  84ْنهُ اللَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيِم قَاَل ُشْعَبُة فـَُقْلُت لَِقَتاَدَة َأمسَِ

f. Riwayat al-D±rim³

ثـََنا قـََتاَدُة َعْن أََنٍس َأنَّ النَِّيبَّ  ثـََنا ِهَشاٌم َحدَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَبَا َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن  َأْخبَـَرنَا ُمْسِلُم ْبُن ِإبـْرَاِهيَم َحدَّ
ََذا نـَُقوُل َوَال أََرى  اجلَْْهَر ِب ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِن َكانُوا يـَْفَتِتُحوَن اْلِقرَاَءَة ِب احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني قَاَل أَبُو ُحمَمَّد ِ

85الرَِّحيمِ 

Para ulama memberikan penjelasan yang berbeda terhadap

keragaman periwayatan tersebut sebagai berikut:86

1) Menolak legalitas (hujjiyah) riwayat-riwayat tersebut.

81 Ahmad, 13284.
82 Ahmad, 13386.
83 Ahmad, 13406.
84 Ahmad, 13447.
85 Ab Mu¥ammad ‘Abdull±h ibn ‘Abd al-Ra¥m±n ibn al-Fa«l ibn Bahr±m Al-D±rim³, Sunan

al-D±rim³, juz I (Indonesia: Maktabah Dahl±n, t.th.), h. 283.
86 Mu¥ammad ibn ‘Umar ibn al-¦usain al-°abrast±n³, A¥k±m al-Basmalah wa M±

yata‘allaqu bih± min al-A¥k±m wa al-Ma‘±n³ wa Ikhtil±f al-‘Ulam±’ (Kairo: Maktabah al-Qur’an,t.th.),
h. 57-61.
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Pendapat ini dikemukakan oleh Ab ‘Umar ibn ‘Abd al-Barh³. Ia

menolak riwayat-riwayat tersebut karena kesimpangsiuran yang terdapat di

dalamnya, sehingga dalam persoalan ini dibutuhkan dalil-dalil yang lain.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Suy¯³ dan Ibn ‘Abd al-B±r.

Kesimpangsiuran yang terjadi dalam riwayat-riwayat yang disandarkan

kepada Anas tersebut di atas menyebabkan al-Suyt³ menilainya sebagai

hadis mu«tar³b.
Ibn ‘Abd al-B±r berpendapat bahwa redaksi yang digunakan di dalam

hadis sangat berbeda-beda, kontradiktif dan simpang siur. Terdapat riwayat

yang menyebutkan: Saya shalat di belakang Rasulullah saw., Abu Bakar dan

‘Umar, sebagian lainnya menambahkan Usman. Sebagian lagi hanya

membatasi pada Abu Bakar dan Usman. Sebagian tidak menyebutkan

redaksi: mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, sebagian

menyebutkan: mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim,

sebagian menyebutkan mereka mengeraskan bismillahirrahmanirrahim,

sebagian menyebutkan: mereka memulai bacaan dengan Alhamdu lillahi
rabb al-‘Alamin, sebagian menyebutkan mereka membaca

bismillahirrahmanirrahim.

Oleh karena itu, Ibn ‘Abd al-B±r menyimpulkan bahwa

kesimpangsiuran semacam ini menyebabkan hadis-hadis di atas tidak dapat

dijadikan hujjah.87

87 Jal±l al-D³n ibn ‘Abd al-Ra¥m±n ibn Ab Bakr al-Suyt³, Tadr³b al-R±w³ Syar¥ Taqr³b al-
Nawaw³, juz I (Kairo: Maktabah al-Qur’an,t.th.), h. 214-215.
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Selain atas dasar itu, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa apa

yang dimaksudkan oleh Anas tersebut bukan berarti menegasikan

pembacaan basmalah.
2) Menguatkan redaksi yang disepakati oleh para periwayat hadis dan

menolak redaksi yang beragam.

Pendapat ini dikemukakan oleh al-Sy±fi’³. Menurutnya, riwayat yang

disepakati adalah yang mencantumkan redaksi mereka memulai shalat

dengan (membaca) Al¥amdu lillah(i) Rabb al-‘²lam³n. Adapun redaksi

setelahnya itu merupakan hasil interpretasi dari periwayat hadis sehingga

bentuknya menjadi beragam.

3) Menguatkan riwayat yang menunjukkan pembacaan Basmalah dengan

keras.

Adapun riwayat Muslim yang menunjukkan bahwa Nabi dan beberapa

sahabat tidak mengeraskan pembacaan Basmalah, maka yang dimaksud

adalah tidak membaca dengan suara yang sangat keras.

4) Memahami riwayat yang menunjukkan pembacaan Basmalah dengan

pelan sebagai sesuatu yang dilakukan sesekali oleh Nabi saw. dan

beberapa sahabat dan bukan berarti sesuatu yang dilakukan secara terus

menerus.

5) Memahami riwayat-riwayat tersebut sebagai pernyataan yang

disampaikan oleh Anas pada tempat yang berbeda-beda. Dalam hal ini,

Anas menyampaikan pernyataan sesuai dengan pertanyaan yang

dikemukakan kepadanya.
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Menurut penulis, menolak secara totalitas riwayat-riwayat di atas

seperti pendapat pertama adalah sikap yang berlebihan, namun

memahaminya sebagai pernyataan yang disampaikan oleh Anas dalam kasus

yang berbeda-beda seperti pendapat kelima juga tidak argumentatif karena

hampir seluruh riwayat mempunyai jalur yang sama yaitu dari Qat±dah yang

menyandarkannya kepada Anas, kecuali dua jalur.

Penulis berpendapat bahwa keragaman riwayat hadis yang berkaitan

dengan pembacaan basmalah dalam shalat disebabkan oleh periwayatan

hadis secara makna. Dengan demikian, untuk menyelesaikan permasalahan

tersebut seharusnya diteliti lebih dahulu riwayat yang dapat

dipertanggungjawabkan keautentikannya berasal dari Nabi saw.

3. Perbedaan dalam menentukan Tata Cara Pelaksanaan suatu Ibadah

Ketika ada seseorang yang ketinggalan raka’at dalam shalat

berjama’ah dan hanya mendapati raka’at tertentu bersama dengan imam,

maka ia diwajibkan untuk menyempurnakan kekurangan raka’atnya tersebut.



168

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai cara yang

harus dilakukan untuk menyempurnakannya. Menurut Ab Han³fah, yang

harus dilakukan adalah qa«±’ yaitu menjadikan raka’at yang didapatinya

bersama dengan imam sebagai raka’at yang terakhir baginya dan raka’at

yang tidak didapatinya sebagai raka’at yang pertama baginya.
Bertolak belakang dengan itu, Sy±fi’³ berpendapat bahwa yang harus

dilakukan adalah bina’ yaitu menjadikan raka’at yang didapatinya bersama

dengan imam sebagai raka’at pertama baginya dan raka’at yang tidak

didapatinya sebagai raka’at yang terakhir baginya.

Adapun M±lik mengambil sikap pertengahan. Menurut pendapatnya,

yang harus dilakukan adalah qa«±’ dari segi ucapan dan bin±’ dari segi

perbuatan.88

Untuk lebih jelasnya, dapat dikemukakan satu contoh berikut: Jika ada

seseorang yang hanya mendapati raka’at ketiga dalam shalat Magrib

bersama dengan imam. Maka berdasarkan pendapat dari Ab Han³fah, ia

melaksanakan dua raka’at dengan membaca surah al-Fatihah dan surah

lainnya secara jahr, tanpa diantarai dengan duduk tasyahhud.

Adapun berdasarkan pendapat Syafi’i, ia membaca surah al-Fatihah

dan surah lainnya pada raka’at pertama secara jahr. Setelah itu, duduk untuk

tasyahhud, lalu melaksanakan satu raka’at lagi dengan hanya membaca

surah al-Fatihah secara sir.

88 Hamzah al-Nasyrat³, ‘Abd al-¦af³§ al-Fargal³, dan ‘Abd al-¦am³d Mu¡taf±, al-Fiqh ‘ala al-
Ma©±hib al-Arba‘ah, juz I (Kairo: al-Maktabah al-Qayyimah, t.th.), h. 499-501.
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Sementara itu, berdasarkan pendapat dari Malik, ia membaca surah

al-Fatihah dan surah lainnya secara jahr pada kedua raka’at dengan tetap

duduk untuk tasyahhud di antara kedua raka’at tersebut.

Perbedaan pandangan para ulama dalam hal ini, disebabkan oleh

perbedaan riwayat berikut:

ثـََنا الزُّْهرِيُّ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َعْن َأِيب  ثـََنا اْبُن َأِيب ِذْئٍب قَاَل َحدَّ ثـََنا آَدُم قَاَل َحدَّ للَُّه ُهَريـَْرَة َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اَحدَّ
قَاَمَة فَاْمُشوا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعْن الزُّْهرِيِّ َعْن َأِيب َسَلَمَة َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ  ْعُتْم اْإلِ لََّم قَاَل ِإَذا مسَِ

89فََأِمتُّواوا َفَما أَْدرَْكُتْم َفَصلُّوا َوَما فَاَتُكْم ِإَىل الصََّالِة َوَعَلْيُكْم بِالسَِّكيَنِة َواْلَوقَاِر َوَال ُتْسرِعُ 

Artinya:
²dam menyampaikan kepada kami, ia berkata Ibn Ab³ ªi’b berkata, al-
Zuhr³ menyampaikan kepada kami dari Sa‘³d ibn al-Musayyab dari Ab
Hurairah dari Nabi saw. dari dari al-Zuhr³ dari Ab Salamah dari Ab
Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda: “Apabila kalian
mendengarkan suara iq±mah, maka berjalanlah menuju (tempat) shalat
hendaklah kalian bersikap tenang dan dengan penuh penghormatan.
Janganlah tergesa-gesa, maka (bagian) apapun yang kalian dapati,
lakukanlah shalat dan apa yang kalian tidak dapati maka
sempurnakanlah.

ثـََنا الزُّْهرِ  ثـََنا ُسْفَياُن َحدَّ يُّ َعْن َسِعيٍد َعْن َأِيب ُهَريـْرََة قَاَل قَاَل َأْخبَـَرنَا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن الزُّْهرِيُّ قَاَل َحدَّ
َال تَْأُتوَها َوأَنـُْتْم َتْسَعْوَن َوأْتُوَها َمتُْشوَن َوَعَلْيُكْم السَِّكيَنُة َفَما َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا أَتـَْيُتْم الصََّالَة فَ 

90فَاْقُضواأَْدرَْكُتْم َفَصلُّوا َوَما فَاَتُكْم 

Artinya:
‘Abdull±h ibn Mu¥ammad ibn ‘Abdurrahm±n al-Zuhr³ memberitakan
kepada kami, ia berkata Sufy±n menyampaikan kepada kami, dari Sa‘³d
dari Ab Hurairah, ia berkata Nabi saw. bersabda: “Apabila kalian
mendatangi shalat, maka janganlah kalian mendatanginya dengan
berjalan tergesa-gesa. Datangilah dengan penuh ketenangan. Maka
(bagian) apapun yang kalian dapati, lakukanlah shalat dan apa yang
kalian tidak dapati maka gantikanlah.

Meskipun dari segi sanad, kedua riwayat di atas bertemu pada Zuhr³

yang kemudian menyandarkan hadis tersebut kepada Sa‘³d ibn al-Musayyab,

89 Al-Bukh±r³, op. cit, juz I, h. 156.
90 Al-Nas±³, op. cit, juz II, h. 386.
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yang kemudian menyandarkannya kepada Ab Hurairah, namun dari segi

matan keduanya mempunyai perbedaan. Perbedaan yang sangat mencolok

adalah perintah untuk menyempurnakan (فََأِمتُّوا) pada riwayat yang pertama,

sedangkan pada riwayat yang kedua adalah perintah untuk mengganti

.(فَاْقُضوا)
Dalam hal ini, Syafi’³ berpegang kepada riwayat yang pertama yang

memerintahkan untuk menyempurnakan, sedangkan Ab Han³fah

berpegang kepada riwayat yang kedua yang memerintahkan untuk

mengganti. Sementara itu, M±lik mengamalkan kedua riwayat tersebut

berdasarkan satu kaidah Ushul: “I©± amkana al-jam‘u baina al-dalilain
jumi‘a” yang artinya apabila kedua dalil memungkinkan untuk

dikompromikan, maka keduanya dikompromikan.

4. Perbedaan dalam penentuan metode yang digunakan dalam penetapan

waktu pelaksanaan ibadah

Dalam menentukan awal dan akhir puasa, para ulama berbeda

pendapat dari segi metodenya. Sebagian ulama mendasarkan kepada

penglihatan hilal (ru’yah), sebagian lainnya mendasarkan kepada

perhitungan astronomi (his±b).

Perbedaan pandangan ini, di antaranya disebabkan perbedaan

riwayat berikut:

ثـََنا َماِلٌك َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِديَناٍر َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمرَ - ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسَلَمَة َحدَّ ُهَما أَنَّ َحدَّ َرِضَي اللَُّه َعنـْ
َلًة َفَال  فََأْكِمُلوا َتُصوُموا َحىتَّ تـََرْوُه فَِإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل الشَّْهُر ِتْسٌع َوِعْشُروَن لَيـْ

91اْلِعدََّة َثَالِثنيَ 

91 Al-Bukh±r³, op. cit, juz II, h. 227.
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ُهَما َعْن النَّ - ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي قَاَل قـََرْأُت َعَلى َماِلٍك َعْن نَاِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ ِيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َحدَّ
92فَاْقِدُروا لَهُ ُكْم نَُّه ذََكَر َرَمَضاَن فـََقاَل َال َتُصوُموا َحىتَّ تـََرْوا اهلَِْالَل َوَال تـُْفِطُروا َحىتَّ تـََرْوُه فَِإْن أُْغِمَي َعَليْ َوَسلََّم أَ 

ثـََنا ُعبَـْيُد اللَِّه َعْن نَ - ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّ ُهَما أَنَّ َحدَّ اِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ
َهَكَذا ُمثَّ َعَقَد ِإبـَْهاَمُه َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ذََكَر َرَمَضاَن َفَضَرَب بَِيَدْيِه فـََقاَل الشَّْهُر َهَكَذا َوَهَكَذا وَ 

93فَاْقِدُروا لَُه َثَالِثنيَ ْفِطُروا لُِرْؤيَِتِه فَِإْن أُْغِمَي َعَلْيُكْم ِيف الثَّالَِثِة َفُصوُموا لُِرْؤيَِتِه َوأَ 

ْسَناِد َوقَاَل فَِإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم فَ - ََذا اْإلِ ثـََنا ُعبَـْيُد اللَِّه ِ ثـََنا َأِيب َحدَّ ثـََنا اْبُن ُمنَْريٍ َحدَّ اْقِدُروا َثَالِثَني َحنَْو َحِديِث َأِيب َحدَّ
ََذا اُأَساَمةَ  ثـََنا َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه ِ ثـََنا ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن َسِعيٍد َحدَّ ْسَناِد َوقَاَل ذََكَر َرُسوُل اللَِّه و َحدَّ ْإلِ

وَملَْ يـَُقْل فَاْقِدُروا لَهُ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َرَمَضاَن فـََقاَل الشَّْهُر ِتْسٌع َوِعْشُروَن الشَّْهُر َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا َوقَالَ 
94َثَالِثنيَ 

ثـََنا َسَلَمُة َوُهَو اْبُن َعْلَقَمَة َعْن نَاِفٍع َعْن َعْبِد اللَِّه َحدََّثِين ُمحَْيُد ْبُن َمْسَعَدَة اْلَباهِ - ثـََنا ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَِّل َحدَّ ِليُّ َحدَّ
ُهَما قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الشَّْهُر ِتْسٌع َوِعْشُرو  رَأَيـُْتْم اهلَِْالَل َن فَِإَذا ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ

95فَاْقِدُروا لَهُ َفُصوُموا َوِإَذا رَأَيـُْتُموُه فَأَْفِطُروا فَِإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم 

ثـََنا َسَلَمُة َوُهَو اْبُن َعلْ - ثـََنا ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَِّل َحدَّ ْن َعْبِد َقَمَة َعْن نَاِفٍع عَ و َحدََّثِين ُمحَْيُد ْبُن َمْسَعَدَة اْلَباِهِليُّ َحدَّ
ُهَما قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الشَّْهُر ِتْسٌع وَ  ِعْشُروَن فَِإَذا رَأَيـُْتْم اللَِّه ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ

96لَهُ فَاْقِدُروااهلَِْالَل َفُصوُموا َوِإَذا رَأَيـُْتُموُه فَأَْفِطُروا فَِإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم 

ُن َعْبِد اللَِّه أَنَّ َعْبَد َحدََّثِين َحْرَمَلُة ْبُن َحيَْىي َأْخبَـَرنَا اْبُن َوْهٍب َأْخبَـَرِين يُوُنُس َعْن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل َحدََّثِين َساِملُ بْ -
ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه عَ  ُهَما قَاَل مسَِ َلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِإَذا رَأَيـُْتُموُه َفُصوُموا َوِإَذا اللَِّه ْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ

97فَاْقِدُروا لَهُ رَأَيـُْتُموُه فَأَْفِطُروا فَِإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم 

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي َوَحيَْىي ْبُن أَيُّوَب َوقـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َواْبُن ُحْجٍر قَاَل َحيَْىي ْبُن َحيَْىي - َأْخبَـَرنَا و قَاَل اْآلَخُروَن و َحدَّ
ثـََنا ِإْمسَِعيُل َوُهَو اْبُن َجْعَفٍر َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِديَناٍر أَنَُّه مسََِع اْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنْـ  ُهَما قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َحدَّ

92 Al-Naisabr³, op. cit, juz III, h. 122.
93 Ibid.
94 Ibid.
95 Ibid.
96 Ibid.
97 Ibid.
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َلًة َال َتُصوُموا َحىتَّ تَـ  َرْوُه َوَال تـُْفِطُروا َحىتَّ تـََرْوُه ِإالَّ َأْن يـَُغمَّ َعَلْيُكْم فَِإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم الشَّْهُر ِتْسٌع َوِعْشُروَن لَيـْ
98فَاْقِدُروا لَهُ 

Meskipun riwayat-riwayat di atas, secara keseluruhan disandarkan

kepada sahabat yang sama, yaitu ‘Abdull±h ibn ‘Umar, namun dari segi

matan terdapat beberapa perbedaan. Di antaranya, sebagian besar riwayat

menggunakan redaksi satu riwayat menggunakan redaksi ,فَاْقِدُروا لَهُ  فََأْكِمُلوا اْلِعدََّة 
َثَالِثنيَ  dan satu riwayat lagi menggunakan redaksi .فَاْقِدُروا َلُه َثَالِثنيَ 

Sekelompok ulama, seperti Ibn Juraij, Ma¯raf ibn ‘Abdill±h dan Ibn

Qutaibah memaknai kalimat فَاْقِدُروا لَهُ  dalam arti menghitung berdasarkan

perhitungan astronomi. Sementara itu, M±lik, Ab Hanifah, Syaf³‘³ dan

mayoritas ulama salaf dan khalaf memaknainya hitunglah dengan jumlah

yang sempurna, yaitu tiga puluh hari.

Dari beberapa contoh yang dikemukakan di atas, terlihat dengan jelas

bahwa ikhtil±f al-riw±yah memberikan kontribusi yang sangat signifikan

terhadap terjadinya perbedaan pendapat para ulama, meskipun ikhtil±f al-
riw±yah, tentunya bukan faktor satu-satunya yang menjadi penyebab

munculnya perbedaan.

Selain itu, juga terlihat bahwa di antara ulama ada yang

memperlakukan riwayat-riwayat yang beragam tersebut sebagai riwayat yang

masing-masing berdiri sendiri, padahal jika ditinjau dari segi sanad, terlihat

bahwa riwayat-riwayat tersebut adalah satu kasus, tetapi kemudian

mengalami keragaman karena faktor periwayatan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpandangan bahwa seharusnya

keragaman periwayatan yang terdapat di dalam hadis-hadis tersebut

98 Ibid., h. 122-123.
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diselesaikan terlebih dahulu sebelum menjadikannya sebagai dalil dalam

berbagai persoalan agama. Bab berikutnya akan menguraikan metode

penyelesaian ikhtil±f al-riw±yah yang dimaksud.
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BAB IV

REKONSTRUKSI  DAN  APLIKASI  TEORI

PENYELESAIAN IKHTIL²F AL-RIW²YAH

A. Rekonstruksi Teori

Menurut Kamaruddin Amin, hampir semua sarjana Muslim percaya

bahwa sejak awal kritik matan mendapat perhatian dari para kritikus hadis.

Para sahabat dilaporkan telah memberi perhatian khusus terhadap otentisitas

matan. Contoh yang sering diajukan untuk menguatkan tesis ini adalah sikap

kritis ‘Aisyah dan ‘Umar ibn al-Kha¯¯±b dalam menerima penyandaran

sebuah hadis kepada Nabi saw. ‘Aisyah diceritakan telah menyanggah

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Umar dari Nabi saw., karena

bertentangan dengan Alquran.1

Diceritakan bahwa dalam Sahih al-Bukh±r³ dan Sahih Muslim, ada

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Umar bahwa Nabi saw. bersabda

orang yang meninggal akan disiksa, apabila keluarganya menangisi

kematiannya. ‘Aisyah diceritakan membantah kalau hadis tersebut berasal

dari Nabi, karena bertentangan dengan ayat QS. al-Najm (53): 38 yang

menunjukkan bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa yang

dilakukan oleh orang lain. Riwayat ini dijadikan sebuah indikasi bahwa para

sahabat Nabi saw. telah melakukan kritik matan. 2

1 Lihat Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis (cet. I; Jakarta:
Hikmah, 1 April 2009), h 56-57.

2 Ibid.
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Laporan tentang sikap kritis para sahabat dalam menerima atau

menolak penyandaran sebuah hadis kepada Nabi saw. merujuk kepada al-

Qur’an, diikuti oleh para kritikus hadis. Hal ini terlihat pada syarat-syarat

yang harus dipenuhi hadis sahih, yaitu matannya harus terhindar dari sy±©
dan ‘illat.

Oleh karena itu, terdapat sejumlah hadis Nabi saw. yang dari segi

sanad memenuhi kualifikasi sahih, dalam arti sanadnya bersambung dan

periwayatnya dinilai adil dan dabit, tetapi dari segi matan hadis tersebut

dinilai tidak sahih. Postulat yang berlaku di kalangan ulama hadis adalah

sanad yang sahih tidak secara otomatis meniscayakan matan yang sahih.

Hal tersebut di atas, di antaranya disebabkan: 1) penilaian terhadap

periwayat hadis didasarkan pada sebuah asumsi, bukan pada kepastian; 2)

para kritikus hadis sering berbeda dalam memberikan penilaian terhadap

periwayat, sehingga seorang periwayat dinilai adil oleh seorang atau bahkan

sekelompok kritikus, tetapi pada saat yang bersamaan dinilai majrh oleh

penilai lainnya; 3) seorang periwayat, bagaimanapun tingginya tingkat

ke£iqahanya tetap seorang manusia biasa yang berpeluang untuk melakukan

kesalahan.3

Para kritikus hadis, dalam melakukan verifikasi hadis dari segi

keautentikan penyandarannya kepada Nabi saw., tidak hanya meneliti sanad

hadis, tetapi mereka juga melakukan penelitian terhadap matannya.

Meskipun demikian, kritik terhadap matan hadis relatif lebih sulit untuk

dilakukan dibandingkan dengan kritik sanad. Menurut ¢al±h al-D³n al-Idlib³

ada tiga hal yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan kajian matan,

3 Ibid.
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yaitu minimnya pernyataan dan metode kritik matan dari para ulama

terdahulu; materi tentang kritik matan yang tersebar di berbagai kitab; dan

adanya kekhawatiran dari para kritikus untuk menolak sesuatu yang

dipandang bukan hadis, padahal dalam kenyataannya memang merupakan

hadis Nabi saw.4

Menghadapi kesulitan tersebut, M. Syuhudi Ismail mengajukan

langkah-langkah metodologis kegiatan penelitian matan hadis, yakni:

meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya, meneliti susunan lafal

berbagai matan yang semakna dan meneliti kandungan matan.5

Harald Motzki juga mengajukan satu metode analisis yang disebut

dengan metode analisis isnad-cum-matan yang terdiri dari langkah-langkah

berikut:

1. Mengumpulkan sebanyak mungkin varian yang dilengkapi dengan isn±d;

2. Menghimpun seluruh jalur isn±d untuk mendeteksi common link dalam

generasi periwayat yang berbeda-beda. Dengan dua langkah ini, hipotesis

mengenai sejarah periwayatan hadis mungkin diformulasikan. Akan

tetapi, hal ini belum cukup dan harus dilanjutkan dengan langkah

selanjutnya, yaitu

3. Membandingkan teks-teks dari berbagai varian itu untuk mencari

hubungan dan perbedaan, baik dalam struktur maupun susunan katanya.

Langkah ini juga memungkinkan untuk membuat suatu rumusan tentang

sejarah periwayatan dari hadis yang dibicarakan; dan, terakhir

4 ¢al±h al-D³n ibn A¥mad al-Idlib³, Manhaj Naqd al-Matan ‘Inda ‘Ulama’ al-¦ad³£ al-Nabaw³
(Beirut: D±r al-Af±q al-Jad³dah, t.th.), h 16-19.

5 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (cet. I; Jakarta: Bulan Ibntang, shafar
1413/ Agustus 1992 M), h 121-122.
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4. Membandingkan hasil analisis isnad dan matan.
Metode analisis ini adalah penyempurnaan terhadap teori common

link yang dirumuskan oleh G.H.A. Juynboll yang mengabaikan perhatian

terhadap matan. Sebelumnya G.H.A. Juynboll telah merumuskan teori

common link yang terdiri dari beberapa langkah yang harus ditempuh untuk

meneliti hadis yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan hadis yang akan diteliti

2. Menelusuri hadis dalam berbagai koleksi hadis

3. Menghimpun seluruh isnad hadis

4. menyusun dan merekonstruksi seluruh jalur isnad dalam satu bundel

isnad dan

5. mendeteksi common link.6

Teori-teori di atas meskipun dimaksudkan untuk tujuan yang berbeda

dengan yang dikehendaki oleh penulis, namun telah banyak membantu

untuk merumuskan metode penyelesaian ikhtil±f al-riw±yah dengan

melakukan suatu rekonstruksi teori seperti yang menjadi tujuan penulisan

disertasi ini.

Untuk menyelesaikan ikhtil±f al-riw±yah, maka penulis merekonstruksi

teori penyelesaian yang terdiri dari; 1) Mengklasifikasi hadis berdasarkan

periwayat tertinggi (al-r±wi al-a‘l±); 2) Mengklasifikasi hadis dari setiap al-r±wi
al-a‘l± berdasarkan periwayat yang menyandarkan hadis kepadanya dan

common link-nya; 3) Membandingkan seluruh riwayat dari setiap al-r±wi al-
a‘l± untuk menentukan riwayat yang paling akurat bagi setiap al-r±wi al-a‘l±;

6 Ali Masrur, Teori Common Link G.H.A. Juynboll; Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi
saw. (cet. I; Yogyakarta: LKIS, 2007), h 80.
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4) Membandingkan riwayat yang akurat dari tiap-tiap al-r±wi al-a‘l± untuk

menentukan riwayat yang paling akurat yang bisa disandarkan kepada Nabi

saw.

Teori penyelesaian di atas terintegrasi dalam penelitian hadis yang

pelaksanaannya terdiri dari tahapan berikut:

1. Menentukan hadis yang akan diteliti;

2. Mengumpulkan sebanyak mungkin varian dari matan hadis tersebut yang

dilengkapi dengan isnad;

Tahap ini dilakukan melalui kegiatan takhrij al-hadis. Dalam hal ini, yang

dimaksud dengan takhrij al-hadis adalah penelusuran atau pencarian

hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang

bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap

matan dan sanad hadis yang bersangkutan.7

Proses takhrij al-hadis ditempuh dengan berbagai metodenya, baik

melalui lafal yang ada dalam matan hadis,8 pokok bahasan9 ataupun

melalui periwayat tertinggi (rawi a’la).

3. Menyusun seluruh jalur isnad dalam satu bundel isnad;

4. Meneliti kualitas sanad dengan melihat persambungan dan kualitas

periwayat;

Tahap ini belum dimaksudkan untuk menentukan keakuratan lafal hadis,

tetapi dimaksudkan untuk menentukan keotentikan substansi hadis.

Kriteria kesahihan sanad yang telah dikemukakan dalam berbagai kitab

7 Pengertian ini diambil dari M. Syuhudi Ismail, op. cit., h 43.
8 Untuk penggunaan metode ini lihat misalnya Idem, Cara Praktis Mencari Hadis (Jakarta:

Bulan Ibntang, Jumadil Akhir 1411/ Januari 1991 M), h. 49 dst.
9 Untuk penggunaan metode ini lihat misalnya Ibid., h. 62 dst.
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‘ulumul hadis digunakan untuk kepentingan ini. Dalam melakukannya,

dapat dilakukan dengan memilih sanad yang punya propabilitas tinggi

untuk berkualifikasi sahih atau dapat pula secara acak.

Dalam hal ini, penulis berpandangan bahwa kriteria kesahihan sanad

tidak cukup untuk digunakan dalam menentukan keakuratan lafal dalam

hadis. Meskipun demikian kriteria tersebut telah memadai untuk

menentukan kesahihan substansi hadis.

5. Mengidentifikasi sanad dan matan hadis untuk menentukan hadis yang

termasuk dalam kategori ikhtil±f al-riw±yah;

Tahapan ini dilakukan dengan memperhatikan periwayat tertinggi dari

sebuah hadis, poros utama sanad dari beberapa hadis yang mempunyai

periwayat tertinggi yang sama serta kandungan utama hadis.

6. Menganalisis matan-matan hadis yang termasuk dalam kelompok

periwayatan yang sama;

Dalam hal ini, penulis menggunakan teori bahwa apabila terdapat dua

atau lebih periwayat yang menyandarkan elemen tertentu yang terdapat

dalam teks hadis kepada periwayat di atasnya, maka elemen tersebut

dinilai sebagai sesuatu yang akurat bersumber dari periwayat yang

bersangkutan.

7. Menyimpulkan hasil penelitian.

Pada tahap ini akan dilakukan rekonstruksi hadis dengan cara menyusun

kembali elemen-elemen hadis yang dinilai akurat. Riwayat yang akurat

tidak harus berarti memilih satu riwayat dengan mengesampingkan

riwayat lainnya, tetapi bisa juga berarti penggabungan dari beberapa

riwayat yang tersedia.
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B. Aplikasi Teori

Pada sub bab ini, penulis akan melakukan penerapan teori

penyelesaian ikhtil±f al-riw±yah seperti yang telah dikemukakan sebelumnya

pada hadis yang menyatakan bahwa orang yang meninggal akan disiksa

disebabkan tangisan keluarganya atasnya. Untuk kepentingan praktis, hadis

tersebut akan diistilahkan dengan hadis “niy±¥ah”.

1. Menentukan hadis yang menjadi obyek penelitian

Cukup banyak sub topik yang bisa dikaji di bawah topik niy±¥ah,

seperti hukum niy±¥ah, bentuk-bentuk niy±¥ah dan akibat niy±¥ah. Dari

berbagai sub topik tersebut, yang akan dijadikan sebagai obyek kajian secara

khusus adalah akibat niy±¥ah yang akan menimpa orang yang meninggal

seperti telah dikemukakan pada bagian pengantar. Setelah menentukan

obyek kajian, selanjutnya adalah menentukan satu matan hadis yang akan

dijadikan sebagai acuan

Matan yang dipilih adalah matan yang cukup populer yang ditandai

dengan frekuensi penyebutan matan tersebut yang cukup banyak dalam

beberapa kitab. Matan hadis yang dipilih dalam hal ini adalah:

10َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 

Artinya:
“Rasulullah saw. bersabda sesungguhnya orang yang meninggal benar-
benar akan disiksa disebabkan tangisan orang yang hidup.”

10 Matan hadis di atas dan yang senada dengannya sangat sering dikemukakan dalam
pembahasan tentang niyahah. Sebagai contoh, lihat misalnya Sayyid S±biq, Fiqh al-Sunnah, juz I
(Kairo: D±r al-¤aq±fah al-Isl±miyyah, t.th.), h. 351; Ibn ¦ajar al-Asqal±n³, Bulgh al-Mar±m min
‘Adillat al-A¥k±m (Semarang: Karya Taha Putra, t.th.), h 123.
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2. Mengumpulkan sebanyak mungkin varian dari matan hadis tersebut yang

dilengkapi dengan isnad

Langkah ini dilakukan dengan takhr³j al-¥ad³£. Adapun metode yang

digunakan untuk melakukan takhr³j al-¥ad³£ tesebut adalah sebagai berikut:

a. Metode takhr³j al-¥ad³£ bi al-laf§³.
Untuk metode ini, penulis menggunakan kitab Concordance et Indices

de La tradition Musulmane yang disusun oleh A.J. Wensinck dan kawan-

kawan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu±d al-

B±q³ dengan judul .املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوى
Kata yang digunakan untuk menelusuri hadis tersebut adalah kata .ميت

Berdasarkan penelusuran, ditemukan data sebagai berikut:11

ميت
ُب (ِيف قـَْربِه) ِمبَا نِيَح َعَلْيِه, بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه, بُِبَكاِء باب) (...) يـَُعذَُّب اْلَميَِّت ب(بـَْعِض) ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه: اْلَميُِّت يـَُعذَّ (

احلَْيِّ . 
حم 15, 14جه جنائز 15, 14ن جنائز 24,25ت جنائز 17م جنائز 45, 34, 33خ جنائز 

126 ,36 ,50 ,514414 ,4375106281

Berdasarkan data dari kitab al-Mu’jam tersebut, dapat dikemukakan

bahwa hadis yang ditakhrij di atas terdapat pada kitab-kitab berikut:

1) Sahih al-Bukh±r³, kitab (dalam arti bagian) Jan±iz, urutan bab 33, 34, 45.

2) Sahih Muslim, kitab (dalam arti bagian) Jan±iz, urutan hadis 17.

3) Sunan al-Turmuz³, kitab (dalam arti bagian) Jan±iz, urutan bab 24, 25.

4) Sunan al-Nas±³, kitab (dalam arti bagian) Jan±iz, urutan bab 14, 15.

11 Wensinck, Arnol Jhon, Concordance et Indices de La Tradition Musulmane,
diterjemahkan oleh Muhammad Fu±d ‘Abd al-B±q³ dengan judul al-Mu‘jam al-Mufahras li Alf±§ al-
¦ad³£ al-Nabaw³, juz VI (Leiden: E.J. Brill, 1936 M), h. 296.
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5) Sunan ibn M±jah, kitab (dalam arti bagian) Jan±iz, urutan bab 54.

6) Musnad A¥mad ibn ¦anbal, juz I, halaman 26, 36, 50, 51, juz IV,

halaman 414, 437, juz V, halaman 10 dan juz VI halaman 281.

b. Metode takhr³j al-had³£ bi al-maud‘
Untuk metode ini, penulis menggunakan kitab A handbook of Early

Muhammadan yang disusun oleh A.J. Wensinc dan kawan-kawan yang

diterjemahkan oleh Mu¥ammad Fu±d al-B±q³ dengan judul .مفتاح كنوز السنة
Pokok masalah yang diteliti adalah Berdasarkan penelusuran .امليت

penulis ditemukan data sebagai berikut:12

يـَُعذَُّب اْلَميَِّت ب(بـَْعِض) ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
45و 34و 33ب 23ك –بخ 

8ب 64ك 
28–16ح 11ك –مس 
24ب 20ك –بد 
25–23ب8ك –تر 

15ة 14ب 21ك –نس 
54و 53ب 6ك –مج 
148ص 1ق 3ج –عد 
: 54و 50و 47و 45و 41و 36و 26أول ص –حم 

:60و فا 135و 134و 38و 31ثان ص 
437و 414و 255و 252و 245و 78و 57و 39رابع ص 

12 Idem, A Handbook of Early Muhammadan, diterjemahkan oleh Mu¥ammad Fu±d ‘Abd
al-B±q³ dengan judul Mift±h Kunz al-Sunnah (Lahore; Suhail Academic, 1391 H/ 1981 M), h. 490.
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:101حامس ص 
255و 209و 138و 107قا 281و 95و78و 57و 29دس ص سا

Berdasarkan data dari kitab Miftah tersebut, dapat dikemukakan

bahwa hadis yang ditakhr³j terdapat pada kitab-kitab berikut:

1) Sahih al-Bukh±r³, urutan kitab (dalam arti bagian) 23, urutan bab 33, 34,

45 dan urutan kitab (dalam arti bagian) 64, urutan bab 8.

2) Sahih Muslim, urutan kitab (dalam arti bagian) 11, urutan hadis 16-28.

3) Sunan Ab D±wud, urutan kitab (dalam arti bagian) 20, urutan bab 24

4) Sunan al-Turmuz³, urutan kitab (dalam arti bagian) 8, urutan bab 23- 25.

5) Sunan al-Nas±³, urutan kitab (dalam arti bagian) 21, urutan bab 14 dan

15.

6) Sunan ibn M±jah, kitab (dalam arti bagian) 6, urutan bab 53 dan 54.

7) Tabaqat Ibn Sa‘d, urutan juz 3, Bagian 1, halaman 148.

8) Musnad A¥mad ibn ¦anbal, juz I, halaman 26, 36, 41, 45, 47, 50, 54, juz

II, halaman 31, 38, 134, 135, data tersebut agar dikonfirmasikan dengan

data yang dikemukakan sebelumnya dan sesudahnya dan halaman 60 juz

IV, halaman 39, 57, 78, 245, 252, 255, 414, 437, juz V, halaman 101

dan juz VI halaman 29, 57, 78, 95, 281, 138, 209, 255.

c. Metode takhr³j al-¥ad³s bi al-r±wi al-a‘l±
Untuk metode ini, penulis menggunakan kitab Tu¥fat al-Asyr±f bi

Ma'rifat al-A¯r±f yang disusun oleh Jam±l al-D³n Ab ¦ajj±j Ysuf al-Mizz³.

Adapun periwayat yang dijadikan sebagai acuan adalah ‘Umar ibn Kha¯¯±ibn
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Berdasarkan penelusuran dengan menggunakan kitab ini, ditemukan

data sebagai berikut13:

عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوى عن أبيه عمر62
ذكوان أبو صاحل السمان عن ابن عمر عن عمر2

وَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ؟حديث : أََما َعِلْمُتْم أَنَّ َرسُ 10517
) عن على بن حجر عن على بن مسهر عن األعمش عنه به وفيه قصة ملا طعن عمر 4: 9م ىف اجلنائز (

Berdasarkan data dari kitab Tu¥fah tersebut, dapat dikemukakan

bahwa hadis yang ditakhr³j terdapat pada Sahih Muslim, Kitab (dalam arti

bagian) al-Jan±iz dengan sanad yang bersumber dari ‘Al³ ibn ¦ujr dari ‘Al³

ibn Mushir dari A‘masy dari ‘Abdull±h ibn ‘Umar dari ‘Umar.

Dengan demikian, berdasarkan takhr³j al-¥adis dengan ketiga metode

di atas, dapat dikemukakan bahwa hadis tersebut terdapat pada kitab-kitab

berikut:

1) Sahih al-Bukh±r³, kitab (dalam arti bagian) Jan±iz, urutan bab 33, 34, 45

dan kitab (dalam arti bagian) al-Mag±zi, urutan bab 8.

2) Sahih Muslim, kitab (dalam arti bagian) Jan±iz, urutan hadis 16-28.

3) Sunan al-Turmuz³, kitab (dalam arti bagian) Jan±iz, urutan bab 23-25.

4) Sunan Ab D±wud, kitab (dalam arti bagian) Jan±iz, urutan bab 24

5) Sunan al-Nas±³, kitab (dalam arti bagian) Jan±iz, urutan bab 14, 15.

6) Sunan ibn M±jah, kitab (dalam arti bagian) Jan±iz, urutan bab 53 dan 54.

7) Musnad A¥mad ibn ¦anbal, juz I: halaman 26, 36, 41, 45, 47, 50, 54; juz

II: halaman 31, 38, 134, 135,26, 36, 50, 51; juz IV: halaman 39, 57, 78,

13 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Ysuf ibn Zak³ ‘Abd al-Ra¥m±n ibn Ysuf al-Mizz³, Tu¥fat al-
Asyr±f bi Ma‘rifat al-A¯r±f, juz VIII (Bombai: al-D±r al-Qayyimah, 1397 H/ 1977 M), h. 53.
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245, 252, 255, 414, 437; juz V: halaman 10 dan 101 dan juz VI: halaman

29, 57, 78, 95, 281, 138, 209, 255.

Setelah dikonfirmasi secara langsung kepada kitab-kitab himpunan

hadis yang disebutkan, ditemukan bahwa susunan sanad dan matan hadis

yang menjadi obyek kajian ini adalah sebagai berikut:

1) Sahih al-Bukh±r³ sebanyak enam (6) riwayat

a)
ثـََنا َعْبُد اللَِّه َأْخبَـَرنَا اْبُن ُجَرْيٍج قَاَل َأْخبَـَرِين َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعبَـْيِد اللَّ  ثـََنا َعْبَداُن َحدَّ ِه ْبِن َأِيب ُمَلْيَكَة قَاَل تـُُوفـَِّيْت ابـَْنٌة َحدَّ

َنا لَِنْشَهَدَها َوَحَضَرَها نَـُهَما أَْو لُِعْثَماَن َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِمبَكََّة َوِجئـْ ُهْم َوِإينِّ َجلَاِلٌس بـَيـْ اْبُن ُعَمَر َواْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ
ُهَما لَِعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن قَاَل َجَلْسُت ِإَىل َأَحِدِمهَا ُمثَّ َجاَء اْآلَخُر َفَجَلَس ِإَىل َجْنِيب فـََقاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َرِضَي اللَّهُ  َعنـْ

َهى َعْن اْلُبَكاِء فَِإنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبكَ َأَال  اِء أَْهِلِه َعَلْيِه فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس تـَنـْ
ُهَما َقْد َكاَن ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه يـَُقوُل بـَْعَض َذِلكَ  ُمثَّ َحدََّث قَاَل َصَدْرُت َمَع ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِمْن َرِضَي اللَُّه َعنـْ

الرَّْكُب قَاَل فـََنَظْرُت فَِإَذا َمكََّة َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا بِاْلبَـْيَداِء ِإَذا ُهَو ِبرَْكٍب َحتَْت ِظلِّ َمسَُرٍة فـََقاَل اْذَهْب فَاْنظُْر َمْن َهُؤَالءِ 
َقاَل اْدُعُه ِيل فـََرَجْعُت ِإَىل ُصَهْيٍب فـَُقْلُت اْرحتَِْل فَاحلَْْق أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني فـََلمَّا ُأِصيَب ُعَمُر َدَخلَ ُصَهْيٌب فََأْخبَـْرتُُه فَـ 

اَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى قَ ُصَهْيٌب يـَْبِكي يـَُقوُل َوا َأَخاُه َوا َصاِحَباُه فـََقاَل ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه يَا ُصَهْيُب أَتـَْبِكي َعَليَّ َوَقدْ 
ُهَما فـََلمَّا َماَت ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بِبَـْعِض ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه قَاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه  َعنـْ

هَ  ا فـََقاَلْت َرِحَم اللَُّه ُعَمَر َواللَِّه َما َحدََّث َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اللَُّه َعْنُه ذََكْرُت َذِلَك لَِعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ
زِيُد اْلَكاِفَر َعَذابًا قَاَل ِإنَّ اللََّه لَيَ ِإنَّ اللََّه لَيُـَعذُِّب اْلُمْؤِمَن بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه َوَلِكنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ُهَما ِعْنَد َذِلَك َواللَُّه بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه َوقَاَلْت َحْسُبُكْم اْلُقْرآُن َوَال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى قَاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضيَ  اللَُّه َعنـْ
ُهَما َشْيًئاُهَو َأْضَحَك َوأَْبَكى قَاَل اْبُن َأِيب ُمَلْيَكَة َواللَّهِ  14َما قَاَل اْبُن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ

b)

14 Ab ‘Abdill±h Mu¥ammad ibn Ism±‘il ibn Ibr±him ibn al-Mug³rah ibn Bardizbah al-
Bukh±r³ al-Ju‘f³, Sa¥³¥ al-Bukh±r³, juz II (Beirut: D±r al-Fikr, 1313 H), h. 101.
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ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن يُوُسَف َأْخبَـَرنَا َماِلٌك َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِيب َبْكٍر َعْن أَبِيِه َعْن َعْمَرَة بِ  ْنِت َعْبِد الرَّْمحَِن أَنـََّها َأْخبَـَرْتُه َحدَّ
َعْت َعا َها َزْوَج النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَلتْ أَنـََّها مسَِ َا َمرَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ ِإمنَّ

َها َوِإنـََّها لَتُـ  َها أَْهُلَها فـََقاَل ِإنـَُّهْم لََيْبُكوَن َعَليـْ 15َعذَُّب ِيف قـَْربَِهاَعَلى يـَُهوِديٍَّة يـَْبِكي َعَليـْ

c)
ثـََنا أَبُو ِإْسَحاَق َوْهَو الشَّْيَباِينُّ َعْن  ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر َحدَّ ثـََنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن َخِليٍل َحدَّ َأِيب بـُْرَدَة َعْن أَبِيِه قَاَل َلمَّا َحدَّ

ا َأَخاُه فـََقاَل ُعَمُر أََما َعِلْمَت َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ُأِصيَب ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َجَعَل ُصَهْيٌب يـَُقوُل وَ 
16ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 

d)
ثـََنا َسِعيُد ْبُن ُعبَـْيٍد َعْن َعِليِّ ْبِن رَبِيَعَة َعْن اْلُمِغريَِة رَ  ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم َحدَّ ْعُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه ِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّ مسَِ

َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر مسَِْعُت النَِّيبَّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِإنَّ َكِذبًا َعَليَّ لَْيَس َكَكِذٍب َعَلى َأَحٍد َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمًِّدا فـَْلَيَتبَـوَّأْ 
17َوَسلََّم يـَُقوُل َمْن نِيَح َعَلْيِه يـَُعذَُّب ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ 

e)
ثـََنا َعْبَداُن قَاَل َأْخبَـَرِين َأِيب َعْن ُشْعَبَة َعْن قـََتاَدَة َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َعْن اْبِن ُعَمَر عَ  ُهَما َحدَّ ْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َنا يَزِيُد ْبُن ُزرَْيٍع ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه ِمبَا نِيَح َعَلْيِه تَابـََعُه َعْبُد اْألَْعَلى َحدَّثَـ َعْن النَِّيبِّ َصلَّ 
ثـََنا قـََتاَدُة َوقَاَل آَدُم َعْن ُشْعَبَة اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْ  ثـََنا َسِعيٌد َحدَّ 18◌ِ يِّ َعَلْيهَحدَّ

f)
ثـََنا َأْصَبُغ َعْن اْبِن َوْهٍب قَاَل َأْخبَـَرِين َعْمٌرو َعْن َسِعيِد ْبِن اْحلَاِرِث اْألَْنَصارِيِّ َعْن َعْبِد اللَّ  ِه ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َحدَّ

ُهَما قَاَل اْشَتَكى َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة َشْكَوى َلُه فَأَتَاُه النَِّيبُّ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُعوُدُه َمَع َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعْوٍف َعنـْ
ُهْم فـََلمَّا َدَخَل َعَلْيِه فـََوَجَدُه ِيف  َغاِشَيِة َأْهِلِه فـََقاَل َقْد َقَضى َوَسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّاٍص َوَعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َبَكْوا فـََقاَل ا َرُسوَل اللَِّه فـََبَكى النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََلمَّا رََأى اْلَقْوُم ُبَكاَء النَِّيبِّ َصلَّى اللَّ قَاُلوا َال يَ 

15 Ibid., h. 101-102.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid.
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ََذا َوَأَشاَر ِإَىل ِلَسانِِه أَْو يـَْرَحُم َوِإنَّ اْلَميَِّت َأَال َتْسَمُعوَن ِإنَّ اللََّه َال يـَُعذُِّب ِبَدْمِع اْلَعْنيِ َوَال ِحبُْزِن اْلَقْلِب  ِ َوَلِكْن يـَُعذُِّب 
19َوَحيِْثي بِالتـُّرَابِ يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه وََكاَن ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْضِرُب ِفيِه بِاْلَعَصا َويـَْرِمي بِاحلَِْجارَةِ 

g)
ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه قَاَل ذُِكَر ِعْنَد َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْهَ َحدََّثِين ُعبَـيْ  َأنَّ اْبَن ُعَمَر اُد ْبُن ِإْمسَاِعيَل َحدَّ

َا قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َرَفَع ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه بُِبَكاِء أَ  ْهِلِه فـََقاَلْت َوَهَل ِإمنَّ
ِمْثُل قـَْولِِه ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَُّه لَيُـَعذَُّب ِخبَِطيَئِتِه َوَذنِْبِه َوِإنَّ أَْهَلُه لََيْبُكوَن َعَلْيِه اْآلَن قَاَلْت َوَذاَك 

َلى َبْدٍر ِمْن اْلُمْشرِِكَني فـََقاَل َهلُْم َما قَاَل إِنـَُّهْم لََيْسَمُعوَن َعَلْيهِ  َا قَاَل ِإنـَُّهْم َوَسلََّم قَاَم َعَلى اْلَقِليِب َوِفيِه قـَتـْ َما أَُقوُل ِإمنَّ
ُع اْلَمْوَتى }{ َوَما أَْنَت ِمبُْسِمٍع َمْن ِيف اْلُقُبوِر اْآلَن لَيَـْعَلُموَن َأنَّ َما ُكْنُت أَُقوُل َهلُْم َحقٌّ ُمثَّ قـََرَأْت{ ِإنََّك َال ُتْسمِ 

20}يـَُقوُل ِحَني تـَبَـوَُّءوا َمَقاِعَدُهْم ِمْن النَّارِ 

2) Sahih Muslim sebanyak lima belas (15) riwayat
a)

ثـََنا يُوُنُس ْبُن َعْبِد اْألَْعَلى الصََّدِيفُّ َوَعْمُرو ْبُن َسوَّاٍد اْلَعاِمرِ  يُّ قَاَال َأْخبَـَرنَا َعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهٍب َأْخبَـَرِين َعْمُرو ْبُن َحدَّ
َشْكَوى َلُه فَأََتى َرُسوُل اْحلَاِرِث َعْن َسِعيِد ْبِن اْحلَاِرِث اْألَْنَصارِيِّ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر قَاَل اْشَتَكى َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة 

مَّا َدَخَل ْيِه َوَسلََّم يـَُعوُدُه َمَع َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعْوٍف َوَسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّاٍص َوَعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد فـَلَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ 
للَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََلمَّا رََأى اْلَقْوُم َعَلْيِه َوَجَدُه ِيف َغِشيٍَّة فـََقاَل أََقْد َقَضى قَاُلوا َال يَا َرُسوَل اللَِّه فـََبَكى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى ا
ِع اْلَعْنيِ َوَال ِحبُْزِن اْلَقْلِب َوَلِكْن ُبَكاَء َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َبَكْوا فـََقاَل َأَال َتْسَمُعوَن ِإنَّ اللََّه َال يـَُعذُِّب ِبَدمْ 

ََذا َوَأَشاَر ِإَىل  ِلَسانِِه أَْو يـَْرَحمُ يـَُعذُِّب ِ
b)

يًعا َعْن اْبِن ِبْشٍر قَاَل أَ  ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َوُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُمنَْريٍ مجَِ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر َحدَّ بُو َبْكٍر َحدَّ
ثـََنا نَاِفٌع َعْن َعْبِد اللَِّه أَنَّ َحْفَصَة َبَكْت َعَلى ُعَمَر فـََقاَل َمْهًال يَا بـُنَـيَُّة َأَملْ اْلَعْبِديُّ َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر قَاَل َحدَّ 

21تـَْعَلِمي َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 

c)

19 Ibid., h. 105-106.
20 Ibid.
21 Ab al-¦usain Muslim ibn al-¦ajj±j ibn Muslim al-Qusyair³, Sa¥³¥ Muslim, juz III (Beirut:

D±r al-Fikr, t.th),  h. 41.
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ثـََنا ُحمَمَّدُ  ْعُت قـََتاَدَة ُحيَدُِّث َعْن َسِعيِد ْبِن الْ َحدَّ ثـََنا ُشْعَبُة قَاَل مسَِ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ ُمَسيَِّب َعْن اْبِن ْبُن َبشَّاٍر َحدَّ
22ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ ُعَمَر َعْن ُعَمَر َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِهِ 

d)
ثـََنا اْبُن َأِيب َعِديٍّ َعْن َسِعيٍد َعْن قـََتاَدَة َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمسَ  ثـََناه ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ َحدَّ يَِّب َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن و َحدَّ

23◌ِ َعذَُّب ِيف قـَْربِِه ِمبَا نِيَح َعَلْيهُعَمَر َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اْلَميُِّت يُـ 

e)
ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر َعْن اْألَْعَمِش َعْن َأِيب َصاِلٍح َعْن اْبنِ  ُعَمَر قَاَل َلمَّا طُِعَن و َحدََّثِين َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر السَّْعِديُّ َحدَّ

َق قَاَل أََما َعِلْمُتْم َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب ُعَمُر أُْغِمَي َعَلْيِه َفِصيَح َعَلْيِه فـََلمَّا أَفَا
24بُِبَكاِء احلَْيِّ 

f)
ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر َعْن الشَّْيَباِينِّ َعْن َأِيب بـُْرَدَة َعْن أَبِي ِه قَاَل َلمَّا ُأِصيَب ُعَمُر َجَعَل ُصَهْيٌب َحدََّثِين َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر َحدَّ

اَل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب يـَُقوُل َوا َأَخاْه فـََقاَل َلُه ُعَمُر يَا ُصَهْيُب أََما َعِلْمَت َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَ 
25بُِبَكاِء احلَْيِّ 

g)
وَسى ُحْجٍر َأْخبَـَرنَا ُشَعْيُب ْبُن َصْفَواَن أَبُو َحيَْىي َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْريٍ َعْن َأِيب بـُْرَدَة ْبِن َأِيب مُ و َحدََّثِين َعِليُّ ْبُن 

يـَْبِكي فـََقاَل ُعَمُر َعْن َأِيب ُموَسى قَاَل َلمَّا ُأِصيَب ُعَمُر أَقْـَبَل ُصَهْيٌب ِمْن َمْنزِلِِه َحىتَّ َدَخَل َعَلى ُعَمَر فـََقاَم ِحبَِيالِهِ 
َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه ِلْمتَ َعَالَم تـَْبِكي أََعَليَّ تـَْبِكي قَاَل ِإي َواللَِّه َلَعَلْيَك أَْبِكي يَا أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني قَاَل َواللَِّه َلَقْد عَ 

َا َكاَن قَالَ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َمْن يـُْبَكى َعَلْيِه يـَُعذَّبُ  َفذََكْرُت َذِلَك ِلُموَسى ْبِن طَْلَحَة فـََقاَل َكاَنْت َعاِئَشُة تـَُقوُل ِإمنَّ
26أُولَِئَك اْليَـُهودَ 

22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.
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h)
ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن ثَاِبٍت َعْن أََنٍس  ثـََنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلٍم َحدَّ َن اخلَْطَّاِب َلمَّا أَنَّ ُعَمَر بْ و َحدََّثِين َعْمٌرو النَّاِقُد َحدَّ

ُل اْلُمَعوَُّل َعَلْيِه يـَُعذَُّب طُِعَن َعوََّلْت َعَلْيِه َحْفَصُة فـََقاَل يَا َحْفَصُة أََمامسَِْعِت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقو 
27نَّ اْلُمَعوََّل َعَلْيِه يـَُعذَّبُ َوَعوََّل َعَلْيِه ُصَهْيٌب فـََقاَل ُعَمُر يَا ُصَهْيُب أََما َعِلْمَت أَ 

i)
ثـََنا أَيُّوُب َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِيب مُ  ثـََنا ِإْمسَِعيُل اْبُن ُعَليََّة َحدَّ ثـََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد َحدَّ َلْيَكَة قَاَل ُكْنُت َجاِلًسا ِإَىل َجْنِب َحدَّ

أَبَاَن بِْنِت ُعْثَماَن َوِعْنَدُه َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن َفَجاَء اْبُن َعبَّاٍس يـَُقوُدُه قَاِئٌد فَُأرَاُه َأْخبَـَرُه اْبِن ُعَمَر َوَحنُْن نـَْنَتِظُر َجَنازََة أُمِّ 
اِر فـََقاَل اْبُن عُ  نَـُهَما فَِإَذا َصْوٌت ِمْن الدَّ أَنَُّه يـَْعِرُض َعَلى َمَر كَ ِمبََكاِن اْبِن ُعَمَر َفَجاَء َحىتَّ َجَلَس ِإَىل َجْنِيب َفُكْنُت بـَيـْ

ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـعَ  َهاُهْم مسَِ ذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه قَاَل فََأْرَسَلَها َعْمرٍو َأْن يـَُقوَم فـَيَـنـْ
ِمِري اْلُمْؤِمِنَني ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا بِاْلبَـْيَداِء ِإَذا ُهَو ِبَرُجٍل نَازٍِل ِيف َعْبُد اللَِّه ُمْرَسَلًة فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس ُكنَّا َمَع أَ 

ْرَتِين أَْن ُقْلُت ِإنََّك أَمَ ِظلِّ َشَجَرٍة فـََقاَل ِيل اْذَهْب فَاْعَلْم ِيل َمْن َذاَك الرَُّجُل َفَذَهْبُت فَِإَذا ُهَو ُصَهْيٌب فـََرَجْعُت ِإلَْيِه فَـ 
َا قَاَل أَيُّوُب ُمْرُه أَْعَلَم َلَك َمْن َذاَك َوِإنَُّه ُصَهْيٌب قَاَل ُمْرُه فـَْليَـْلَحْق بَِنا فـَُقْلُت ِإنَّ َمَعُه أَْهَلُه قَاَل َوِإْن َكانَ  َمَعُه أَْهُلُه َوُرمبَّ

ِنَني َأْن ُأِصيَب َفَجاَء ُصَهْيٌب يـَُقوُل َوا َأَخاْه َوا َصاِحَباْه فـََقاَل ُعَمُر َأملَْ فـَْليَـْلَحْق بَِنا فـََلمَّا َقِدْمَنا ملَْ يـَْلَبْث أَِمُري اْلُمْؤمِ 
َميَِّت ُه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ الْ تـَْعَلْم أََو ملَْ َتْسَمْع قَاَل أَيُّوُب أَْو قَاَل أََو ملَْ تـَْعَلْم أََو ملَْ َتْسَمْع َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّ 
فـَُقْمُت َفَدَخْلُت َعَلى َعاِئَشَة لَيُـَعذَُّب بِبَـْعِض ُبَكاِء أَْهِلِه قَاَل فََأمَّا َعْبُد اللَِّه فََأْرَسَلَها ُمْرَسَلًة َوأَمَّا ُعَمُر فـََقاَل بِبَـْعضِ 

ثـْتُـَها ِمبَا قَاَل اْبُن ُعَمَر فـََقاَلْت َال َواللَِّه َما قَالَُه َرُسوُل ا للَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقطُّ ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء َفَحدَّ
َكى َوَال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى قَالَ َأَحٍد َوَلِكنَُّه قَاَل ِإنَّ اْلَكاِفَر يَزِيُدُه اللَُّه بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَذابًا َوِإنَّ اللََّه َهلَُو َأْضَحَك َوأَبْ 

َثِين اْلَقاِسُم ْبُن ُحمَمٍَّد قَاَل َلمَّا بـََلَغ َعاِئَشَة قـَْوُل ُعَمَر َواْبنِ  ُعَمَر قَاَلْت ِإنَُّكْم لَُتَحدِّثُوينِّ أَيُّوُب قَاَل اْبُن َأِيب ُمَلْيَكَة َحدَّ
28َعْن َغْريِ َكاِذبـَْنيِ َوَال ُمَكذَّبـَْنيِ َوَلِكنَّ السَّْمَع ُخيِْطئُ 

j)
ثَـ  ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخبَـَرنَا اْبُن ُجَرْيجٍ َحدَّ َأْخبَـَرِين َعْبُد اللَِّه ْبُن َأِيب َنا ُحمَمَُّد ْبُن رَاِفٍع َوَعْبُد ْبُن ُمحَْيٍد قَاَل اْبُن رَاِفٍع َحدَّ

َنا لِ  َنْشَهَدَها قَاَل َفَحَضَرَها اْبُن ُعَمَر َواْبُن َعبَّاٍس قَاَل َوِإينِّ ُمَلْيَكَة قَاَل تـُُوفـَِّيْت ابـَْنٌة لُِعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن ِمبَكََّة قَاَل َفِجئـْ
نَـُهَما قَاَل َجَلْسُت ِإَىل َأَحِدِمهَا ُمثَّ َجاَء اْآلَخُر َفَجَلَس ِإَىل َجْنِيب فـََقاَل َعْبُد اللَِّه ْبنُ  ُعَمَر لَِعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن َجلَاِلٌس بـَيـْ

27 Ibid., h. 41-42.
28 Ibid., h. 42-43.
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اِء أَْهِلِه َعَلْيِه تـَنـَْهى َعْن اْلُبَكاِء فَِإنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبكَ َوُهَو ُمَواِجُهُه َأَال 
ْن َمكََّة َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا بِاْلبَـْيَداِء ِإَذا فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس َقْد َكاَن ُعَمُر يـَُقوُل بـَْعَض َذِلَك ُمثَّ َحدََّث فـََقاَل َصَدْرُت َمَع ُعَمَر مِ 

فََأْخبَـْرتُُه فـََقاَل اْدُعُه ُهَو ِبرَْكٍب َحتَْت ِظلِّ َشَجَرٍة فـََقاَل اْذَهْب فَاْنظُْر َمْن َهُؤَالِء الرَّْكُب فـََنَظْرُت فَِإَذا ُهَو ُصَهْيٌب قَالَ 
حتَِْل فَاحلَْْق أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني فـََلمَّا َأْن ُأِصيَب ُعَمُر َدَخَل ُصَهْيٌب يـَْبِكي يـَُقوُل َوا ِيل قَاَل فـََرَجْعُت ِإَىل ُصَهْيٍب فـَُقْلُت ارْ 

َعذَُّب لََّم ِإنَّ اْلَميَِّت يُـ َأَخاْه َوا َصاِحَباْه فـََقاَل ُعَمُر يَا ُصَهْيُب أَتـَْبِكي َعَليَّ َوَقْد قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ 
اللَُّه ُعَمَر َال َواللَِّه َما بِبَـْعِض ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس فـََلمَّا َماَت ُعَمُر ذََكْرُت َذِلَك لَِعاِئَشَة فـََقاَلْت يـَْرَحمُ 

ْؤِمَن بُِبَكاِء َأَحٍد َوَلِكْن قَاَل ِإنَّ اللََّه يَزِيُد اْلَكاِفَر َعَذابًا َحدََّث َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اللََّه يـَُعذُِّب اْلمُ 
َل اْبُن َعبَّاٍس ِعْنَد َذِلَك َواللَُّه بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه قَاَل َوقَاَلْت َعاِئَشُة َحْسُبُكْم اْلُقْرآُن َوَال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى قَاَل َوقَا

ثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن بِ َأْضَحكَ  ثـََنا ُسْفَياُن َوأَْبَكى قَاَل اْبُن َأِيب ُمَلْيَكَة فـََواللَِّه َما قَاَل اْبُن ُعَمَر ِمْن َشْيٍء و َحدَّ ْشٍر َحدَّ
ِديَث وَملَْ يـَُنصَّ َرْفَع احلَِْديِث َعْن ُعَمَر َعْن قَاَل َعْمٌرو َعْن اْبِن َأِيب ُمَلْيَكَة ُكنَّا ِيف َجَنازَِة أُمِّ أَبَاَن بِْنِت ُعْثَماَن َوَساَق احلَْ 

29رٍوالنَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكَما َنصَُّه أَيُّوُب َواْبُن ُجَرْيٍج َوَحِديثـُُهَما َأَمتُّ ِمْن َحِديِث َعمْ 

k)
ثـََنا َعْبُد اللَِّه بْ  ُن َوْهٍب َحدََّثِين ُعَمُر ْبُن ُحمَمٍَّد َأنَّ َساِلًما َحدَّثَُه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر أَنَّ و َحدََّثِين َحْرَمَلُة ْبُن َحيَْىي َحدَّ

30َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 

l)
ثـََنا َخَلُف ْبُن ِهَشاٍم َوأَبُو ا ثـََنا َمحَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة و َحدَّ يًعا َعْن َمحَّاٍد قَاَل َخَلٌف َحدَّ لرَّبِيِع الزَّْهرَاِينُّ مجَِ

أَبَا َعْبِد الرَّْمحَِن مسََِع َم اللَّهُ َعْن أَبِيِه قَاَل ذُِكَر ِعْنَد َعاِئَشَة قـَْوُل اْبِن ُعَمَر اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه فـََقاَلْت َرحِ 
َا َمرَّْت َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َجَنازَُة يـَُهوِديٍّ َوُهمْ  يـَْبُكوَن َعَلْيِه فـََقاَل أَنـُْتْم تـَْبُكوَن َشْيًئا فـََلْم َحيَْفْظُه ِإمنَّ

31َوِإنَُّه لَيُـَعذَّبُ 

m)
ثـََنا أَبُو ُكَريْ  ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه قَاَل ذُِكَر ِعْنَد َعاِئَشَة َأنَّ اْبَن ُعَمَر يـَْرَفُع ِإَىل النَّ َحدَّ ِيبِّ َصلَّى اللَُّه ٍب َحدَّ

ا قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم إِنَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه فـََقاَلْت َوِهَل ِإمنََّ 
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَم َعَلى لَيُـَعذَُّب ِخبَِطيَئِتِه أَْو ِبَذنِْبِه َوِإنَّ أَْهَلُه لََيْبُكوَن َعَلْيِه اْآلَن َوَذاَك ِمْثُل قـَْولِِه ِإنَّ َرُسوَل 

29 Ibid., h. 43-44.
30 Ibid., h. 44.
31 Ibid.
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َلى َبْدٍر ِمْن اْلُمْشرِِكَني فـََقاَل َهلُْم َما قَاَل ِإنـَُّهْم لََيْسَمُعوَن َما أَُقوُل َوَقْد اْلَقِليبِ  َا قَاَل ِإنـَُّهْم يـَْوَم َبْدٍر َوِفيِه قـَتـْ َوِهَل ِإمنَّ
َوَما أَْنَت ِمبُْسِمٍع َمْن ِيف اْلُقُبوِر يـَُقوُل ِحَني تـَبَـوَُّءوا لَيَـْعَلُموَن َأنَّ َما ُكْنُت أَُقوُل َهلُْم َحقٌّ ُمثَّ قـََرَأْت ِإنََّك َال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى

ثـََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ  ثـََنا وَِكيٌع َحدَّ ثـََناه أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّ ْسَناِد ِمبَْعَىن َحِديِث َمَقاِعَدُهْم ِمْن النَّاِر و َحدَّ ََذا اْإلِ ِ
32◌ُ ِديُث َأِيب ُأَساَمَة َأمتَّ َأِيب ُأَساَمَة َوحَ 

n)
ثـََنا قـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َعْن َماِلِك ْبِن أََنٍس ِفيَما قُرَِئ َعَلْيِه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِيب َبْكٍر عَ  ْن أَبِيِه َعْن َعْمَرَة بِْنِت َعْبِد و َحدَّ

َعْت َعائِ  َشَة َوذُِكَر َهلَا أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر يـَُقوُل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ فـََقاَلْت الرَّْمحَِن أَنـََّها َأْخبَـَرْتُه أَنـََّها مسَِ
َا مَ  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم رَّ َرُسولُ َعاِئَشُة يـَْغِفُر اللَُّه ِألَِيب َعْبِد الرَّْمحَِن أََما ِإنَُّه ملَْ َيْكِذْب َوَلِكنَُّه َنِسَي أَْو َأْخطََأ ِإمنَّ

َها َوِإنـََّها لَتُـَعذَُّب ِيف قـَْربَِها َها فـََقاَل إِنـَُّهْم لََيْبُكوَن َعَليـْ 33َعَلى يـَُهوِديٍَّة يـُْبَكى َعَليـْ

o)
ثـََنا وَِكيٌع َعْن َسِعيِد ْبِن ُعبَـْيٍد الطَّ  ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّ اِئيِّ َوُحمَمَِّد ْبِن قـَْيٍس َعْن َعِليِّ ْبِن رَبِيَعَة قَاَل أَوَُّل َحدَّ

ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َمْن نِيَح َمْن نِيَح َعَلْيِه بِاْلُكوفَِة قـََرظَُة ْبُن َكْعٍب فـََقاَل اْلُمِغريَُة ْبُن ُشْعَبةَ  مسَِ
ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر َأْخبَـَرنَا ُحمَمَُّد ْبُن ُه يـَُعذَُّب ِمبَا نِيَح َعَلْيِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ َعَلْيِه فَِإنَّ  و َحدََّثِين َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر السَّْعِديُّ َحدَّ

ثـََناه اْبُن قـَْيٍس اْألَْسِديُّ َعْن َعِليِّ ْبِن رَبِيَعَة اْألَْسِديِّ َعْن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة َعنْ  النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمثْـَلُه و َحدَّ
ثـََنا َسِعيُد ْبُن ُعبَـْيٍد الطَّاِئيُّ َعْن َعِليِّ ْبِن رَبِيعَ  ثـََنا َمْرَواُن يـَْعِين اْلَفزَارِيَّ َحدَّ َة َعْن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة َعْن النَِّيبِّ َأِيب ُعَمَر َحدَّ

34ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمثْـَلهُ َصلَّ 

3) Sunan al-Turmuz³ sebanyak empat (4) riwayat
a)

ثـََنا قـُرَّاُن ْبُن َمتَّاٍم َوَمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة َويَزِيُد ْبُن َهاُروَن َعْن  ثـََنا َأْمحَُد ْبُن َمِنيٍع َحدَّ يِّ َسِعيِد ْبِن ُعبَـْيٍد الطَّاِئيِّ َعْن َعلِ َحدَّ
َماَت َرُجٌل ِمْن اْألَْنَصاِر يـَُقاُل لَُه قـََرَظُة ْبُن َكْعٍب فَِنيَح َعَلْيِه َفَجاَء اْلُمِغريَُة ْبُن ُشْعَبَة َفَصِعدَ ْبِن رَبِيَعَة اْألََسِديِّ قَالَ 

ْسَالمِ  ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل اْلِمْنبَـَر َفَحِمَد اللََّه َوأَثـَْىن َعَلْيِه َوقَاَل َما بَاُل النـَّْوِح ِيف اْإلِ أََما ِإينِّ مسَِ

32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid., h. 45.



197

َوِيف اْلَباب َعْن ُعَمَر َوَعِليٍّ َوَأِيب ُموَسى َوقـَْيِس ْبِن َعاِصٍم َوَأِيب ُهَريـْرََة َوُجَناَدَة ْبِن َمْن نِيَح َعَلْيِه ُعذَِّب ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 
35َوأُمِّ َعِطيََّة َوَمسُرََة َوَأِيب َماِلٍك اْألَْشَعرِيِّ قَاَل أَبُو ِعيَسى َحِديُث اْلُمِغريَِة َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ َماِلٍك َوأََنسٍ 

b)
ثـََنا َأِيب َعْن َصاِلحِ  ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َأِيب زِيَاٍد َحدَّثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـْرَاِهيَم ْبِن َسْعٍد َحدَّ ْبِن َكْيَساَن َعْن الزُّْهرِيِّ َعْن َحدَّ

َسلََّم اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء َساملِِ ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه قَاَل قَاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ 
ْمرَاَن ْبِن ُحَصْنيٍ قَاَل أَبُو ِعيَسى َحِديُث ُعَمَر َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َوَقْد َكرَِه أَْهِلِه َعَلْيِه َوِيف اْلَباب َعْن اْبِن ُعَمَر َوعِ 

ِإَىل َهَذا احلَِْديِث و قَاَل اْبُن قـَْوٌم ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم اْلُبَكاَء َعَلى اْلَميِِّت قَاُلوا اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه َوَذَهُبوا 
َهاُهْم ِيف َحَياتِِه َأْن َال َيُكوَن َعَلْيِه ِمْن َذِلَك َشْيءٌ ا 36ْلُمَباَرِك أَْرُجو ِإْن َكاَن يـَنـْ

c)
ثـََنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد اْلُمَهلَِّيبُّ َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو َعْن َحيَْىي ْبِن َعْبِد  ثـََنا قـُتَـْيَبُة َحدَّ َمَر َعْن النَِّيبِّ الرَّْمحَِن َعْن اْبِن عُ َحدَّ
َا قَاَل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه فـََقاَلْت َعاِئَشُة يـَْرَمحُُه اللَّ  ُه ملَْ َيْكِذْب َوَلِكنَُّه َوِهَم ِإمنَّ

َماَت يـَُهوِديا ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب َوِإنَّ أَْهَلُه لََيْبُكوَن َعَلْيِه قَاَل َوِيف اْلَباب َعْن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم لَِرُجٍل 
َسٌن َعاِئَشَة َحِديٌث حَ اْبِن َعبَّاٍس َوقـََرَظَة ْبِن َكْعٍب َوَأِيب ُهَريـَْرَة َواْبِن َمْسُعوٍد َوُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد قَاَل أَبُو ِعيَسى َحِديثُ 

َة َوَال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى َصِحيٌح َوَقْد ُرِوَي ِمْن َغْريِ َوْجٍه َعْن َعاِئَشَة َوَقْد َذَهَب أَْهُل اْلِعْلِم ِإَىل َهَذا َوتََأوَُّلوا َهِذِه اْآليَ 
37َوُهَو قـَْوُل الشَّاِفِعيِّ 

d)
ثـَنَ  ثـََنا قـُتَـْيَبُة َعْن َماِلٍك قَاَل و َحدَّ ثـََنا َماِلٌك َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِيب َبْكِر ْبِن َحدَّ ثـََنا َمْعٌن َحدَّ ا ِإْسَحُق ْبُن ُموَسى َحدَّ

ِإنَّ اْلَميَِّت ا َأنَّ اْبَن ُعَمَر يـَُقولُ ُحمَمَِّد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم َعْن أَبِيِه َعْن َعْمَرَة أَنـََّها َأْخبَـَرْتُه أَنـََّها مسَِْعُت َعاِئَشَة َوذُِكَر هلََ 
َا َمرَّ لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ َعَلْيِه فـََقاَلْت َعاِئَشُة َغَفَر اللَُّه ِألَِيب َعْبِد الرَّْمحَِن أََما ِإنَُّه ملَْ َيكْ  ِذْب َوَلِكنَُّه َنِسَي أَْو َأْخطََأ ِإمنَّ

َها َوِإنـََّها لَتُـَعذَُّب ِيف قـَْربَِها قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى يـَهُ  َها فـََقاَل ِإنـَُّهْم لََيْبُكوَن َعَليـْ وِديٍَّة يـُْبَكى َعَليـْ
38أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ 

4) Sunan al-Nas±³ sebanyak Sembilan (9) riwayat

35 Ab ‘´sa Mu¥ammad ibn ‘´sa ibn Sawrah, Sunan al-Turmuz³, juz III (Beirut: D±r al-Fikr,
t.th.), h. 324-325.

36 Ibid., h. 326.
37 Ibid., h. 327.
38 Ibid., h. 328.
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a)
ثَـ  َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َنا َحيَْىي َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه َعْن نَاِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن ُعَمرَ َأْخبَـَرنَا ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن َسِعيٍد قَاَل َحدَّ

39َوَسلََّم قَاَل اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 

b)
ثـََنا أَبُو َداُوَد قَ  ْعُت ُحمَمََّد ْبَن ِسريِيَن َأْخبَـَرنَا َحمُْموُد ْبُن َغْيَالَن قَاَل َحدَّ ثـََنا ُشْعَبُة َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُصبَـْيٍح قَاَل مسَِ اَل َحدَّ

40مَ ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ ذُِكَر ِعْنَد ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ فـََقاَل ِعْمرَاُن قَاَلُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّ يـَُقولُ 

c)
ثـََنا َأِيب َعْن َصاِلٍح َعْن ابْ  ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـْرَاِهيَم قَاَل َحدَّ ِن ِشَهاٍب قَاَل قَاَل َساِملٌ َأْخبَـَرنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َسْيٍف قَاَل َحدَّ

ْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر يـَُقوُل قَاَل ُعَمرُ  41َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُعذَُّب اْلَميُِّت بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ مسَِ

d)
ثـََنا قـََتاَدُة َعْن َسِعيِد بْ  ثـََنا ُشْعَبُة قَاَل َحدَّ ثـََنا َحيَْىي قَاَل َحدَّ ِن اْلُمَسيَِّب َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن َأْخبَـَرنَا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ قَاَل َحدَّ

42ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه بِالنـَِّياَحِة َعَلْيهِ ُعَمَر قَاَل مسَِ 

e)
ثـََنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن قَاَل أَنـَْبأَنَا ُهَشْيٌم قَاَل أَنـَْبأَنَ  ُصوٌر ُهَو اْبُن زَاَذاَن َعْن ا َمنْ َأْخبَـَرنَا ِإبـْرَاِهيُم ْبُن يـَْعُقوَب قَاَل َحدَّ

َرُجًال َماَت ِخبُرَاَساَن َونَاَح احلََْسِن َعْن ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصْنيٍ قَاَل اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بِِنَياَحِة أَْهِلِه َعَلْيِه فـََقاَل لَُه َرُجٌل أَرَأَْيتَ 
43ِه قَاَل َصَدَق َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم وََكَذْبَت أَْنتَ أَْهُلُه َعَلْيِه َهاُهَنا َأَكاَن يـَُعذَُّب بِِنَياَحِة أَْهلِ 

f)
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ َأْخبَـَرنَا ُحمَمَُّد ْبُن آَدَم َعْن َعْبَدَة َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى

َا َمرَّ النَِّيبُّ َصلَّى اللَّ اْلَميِّ  ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى قـَْربٍ فـََقاَل َت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه َفذُِكَر َذِلَك لَِعاِئَشَة فـََقاَلْت َوِهَل ِإمنَّ
44َوَال َتزُِر َوازِرٌَة وِْزَر ُأْخَرىِإنَّ َصاِحَب اْلَقْربِ لَيُـَعذَُّب َوِإنَّ أَْهَلُه يـَْبُكوَن َعَلْيِه ُمثَّ قـََرَأْت 

39 Ab ‘Abd al-Ra¥m±n A¥mad ibn Syu‘aib ibn ‘Al³ ibn Sin±n ibn Bahr al-Nas±³, Sunan al-
Nas±³, juz IV (cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1348 H/ 1930 H), h. 15.

40 Ibid.
41 Ibid., h. 15-16.
42 Ibid., h. 16-17.
43 Ibid.
44 Ibid.
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g)
بَـَرْتُه أَنـََّها مسََِعْت َعاِئَشَة َوذُِكَر َأْخبَـَرنَا قـُتَـْيَبُة َعْن َماِلِك ْبِن أََنٍس َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِيب َبْكٍر َعْن أَبِيِه َعْن َعْمَرَة أَنـََّها َأخْ 

َما ِإنَُّه وُل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ َعَلْيِه قَاَلْت َعاِئَشُة يـَْغِفُر اللَُّه ِألَِيب َعْبِد الرَّْمحَِن أَ َهلَا َأنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر يـَقُ 
َا َمرَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى يـَهُ  َها فـََقاَل إِنـَُّهْم ملَْ َيْكِذْب َوَلِكْن َنِسَي أَْو َأْخطََأ ِإمنَّ وِديٍَّة يـُْبَكى َعَليـْ

َها َوِإنـََّها لَتُـَعذَّبُ  45لََيْبُكوَن َعَليـْ

h)
َكَة ٍر قَاَل مسَِْعُت اْبَن َأِيب ُمَليْ َأْخبَـَرنَا َعْبُد اْجلَبَّاِر ْبُن اْلَعَالِء ْبِن َعْبِد اْجلَبَّاِر َعْن ُسْفَياَن قَاَل َقصَُّه لََنا َعْمُرو ْبُن ِديَنا

َا قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يَزِيُد اْلَكاِفَر َعَذابًا يـَُقوُل قَاَل اْبُن َعبَّاٍس قَاَلْت َعاِئَشةُ  ِإمنَّ
46بِبَـْعِض ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 

i)
ْعُت اْبَن َأِيب ُمَلْيَكَة يـَُقوُل َلمَّا َهَلَكْت أُمُّ أَبَ َأْخبَـَرنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َمْنُصوٍر اْلبَـ  ثـََنا َعْبُد اْجلَبَّاِر ْبُن اْلَوْرِد مسَِ اَن ْلِخيُّ قَاَل َحدَّ

َهى َهُؤَالِء َعْن رَ َحَضْرُت َمَع النَّاِس َفَجَلْسُت بـَْنيَ َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َواْبِن َعبَّاٍس فـََبَكْنيَ النَِّساُء فـََقاَل اْبُن ُعمَ  َأَال تـَنـْ
ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بِبَـْعِض  ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه فـََقاَل اْبُن اْلُبَكاِء فَِإينِّ مسَِ

ُعَمَر َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا بِاْلبَـْيَداِء رََأى رَْكًبا َحتَْت َشَجَرٍة فـََقاَل اْنظُْر َمْن َعبَّاٍس َقْد َكاَن ُعَمُر يـَُقوُل بـَْعَض َذِلَك َخَرْجُت َمعَ 
مَّا ُلُه فـََقاَل َعَليَّ ِبُصَهْيٍب فـَلَ الرَّْكُب َفَذَهْبُت فَِإَذا ُصَهْيٌب َوأَْهُلُه فـََرَجْعُت إِلَْيِه فـَُقْلُت يَا أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني َهَذا ُصَهْيٌب َوأَهْ 

يَا ُصَهْيُب َال تـَْبِك فَِإينِّ َدَخْلَنا اْلَمِديَنَة ُأِصيَب ُعَمُر َفَجَلَس ُصَهْيٌب يـَْبِكي ِعْنَدُه يـَُقوُل َوا ُأَخيَّاُه َوا ُأَخيَّاُه فـََقاَل ُعَمرُ 
ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَّ  ُب بِبَـْعِض ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه قَاَل َفذََكْرُت َذِلَك لَِعاِئَشَة مسَِ

ثُوَن َهَذا احلَِْديَث َعْن َكاِذبـَْنيِ ُمَكذَّبـَْنيِ َوَلِكنَّ السَّْمَع ُخيِْطُئ َوِإنَّ  َلُكْم ِيف اْلُقْرآِن َلَما َيْشِفيُكْم فـََقاَلْت أََما َواللَِّه َما ُحتَدِّ
47َعَذابًا بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى َوَلِكنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ اللََّه لََيزِيُد اْلَكاِفرَ َأالَّ َتزِرُ 

5) Sunan Ab D±wud, sebanyak satu (1) riwayat
ثـََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ َعْن َعْبدَ  َة َوَأِيب ُمَعاِويََة اْلَمْعَىن َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه َعْن اْبِن ُعَمَر َقاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َحدَّ

َا َمرَّ ْت َوِهلَ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه َفذُِكَر َذِلَك لَِعاِئَشَة فـََقالَ  تـَْعِين اْبَن ُعَمَر ِإمنَّ

45 Ibid.
46 Ibid., h. 18.
47 Ibid.
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ِه ُمثَّ قـََرَأْت َوَال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى قـَْربٍ فـََقاَل ِإنَّ َصاِحَب َهَذا لَيُـَعذَُّب َوأَْهُلُه يـَْبُكوَن َعَليْ 
48يـَُهوِديٍّ ُأْخَرى قَاَل َعْن َأِيب ُمَعاوِيََة َعَلى قـَْربِ 

6) Sunan Ibn M±jah, sebanyak tiga (3) riwayat
a)

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َوُحمَمَُّد ْبُن اْلوَ  ثـََنا َشاَذاُن ح و َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َحدَّ لِيِد قَاَال َحدَّ
ثـََنا َنْصرُ  ثـََنا ُشْعَبُة َعْن قـََتاَدَة َعْن َسِعيِد ْبِن َجْعَفٍر ح و َحدَّ ثـََنا َعْبُد الصََّمِد َوَوْهُب ْبُن َجرِيٍر قَاُلوا َحدَّ ْبُن َعِليٍّ َحدَّ

49◌ِ ذَُّب ِمبَا نِيَح َعَلْيهَعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اْلَميُِّت يـُعَ اْلُمَسيَِّب َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّابِ 

b)
ثـََنا َأسِ  ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُحمَمٍَّد الدَّرَاَوْرِديُّ َحدَّ ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن ُمحَْيِد ْبِن َكاِسٍب َحدَّ يُد ْبُن َأِيب َأِسيٍد َعْن ُموَسى ْبِن َحدَّ

لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ ِإَذا قَاُلوا َوا َعُضَداُه َوا  َأِيب ُموَسى اْألَْشَعرِيِّ َعْن أَبِيِه َأنَّ النَِّيبَّ صَ 
ِه ِإنَّ اللََّه ْلُت ُسْبَحاَن اللَّ َكاِسَياُه َوا نَاِصرَاُه َوا َجَبَالُه َوَحنَْو َهَذا يـُتَـْعَتُع َويـَُقاُل أَْنَت َكَذِلَك أَْنَت َكَذِلَك قَاَل َأِسيٌد فـَقُ 
ُثَك َأنَّ أَبَا ُموَسى َحدََّثِين َعْن َرُسوِل اللَِّه صَ  لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَتَـَرى يـَُقوُل َوَال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى قَاَل َوْحيََك ُأَحدِّ

50َم أَْو تـََرى َأينِّ َكَذْبُت َعَلى َأِيب ُموَسىَأنَّ أَبَا ُموَسى َكَذَب َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ 

c)
َنَة َعْن َعْمرٍو َعْن اْبِن َأِيب ُمَلْيَكَة َعْن َعاِئَشةَ  ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ ثـََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر َحدَّ َا َكاَنْت يـَُهوِديٌَّة قَاَلتْ َحدَّ ِإمنَّ

َها َوِإنـََّها تـَُعذَُّب ِيف قـَْربَِهاَماَتْت َفَسِمَعُهْم النَِّيبُّ َصلَّ  َها قَاَل ِإنَّ أَْهَلَها يـَْبُكوَن َعَليـْ 51ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْبُكوَن َعَليـْ

48 Ab D±wud Sulaim±n ibn al-Asy‘as al-Sujast±n³ al-Uzd³, Sunan Abi D±wud, juz III
(Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 194.

49 Ab ‘Abdill±h Mu¥ammad ibn Yaz³d ibn al-Qazw³n³ Ibn M±jah, Sunan Ibn M±jah, juz I
(Beirut: D±r al-fikr, t.th.), h. 508.

50 Ibid.
51 Ibid.
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7) Muwatta M±lik sebanyak satu (1) riwayat
َعْت َعاِئَشَة و َحدََّثِين َعْن َماِلك َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِيب َبْكٍر َعْن أَبِيِه َعْن عَ  ْمَرَة بِْنِت َعْبِد الرَّْمحَِن أَنـََّها َأْخبَـَرْتُه أَنـََّها مسَِ

ِيب حلَْيِّ فـََقاَلْت َعاِئَشُة يـَْغِفُر اللَُّه ِألَ أُمَّ اْلُمْؤِمِنَني تـَُقوُل َوذُِكَر َهلَا َأنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر يـَُقوُل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء ا
َا َمرَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ  َها َعْبِد الرَّْمحَِن أََما ِإنَُّه ملَْ َيْكِذْب َوَلِكنَُّه َنِسَي أَْو َأْخطََأ ِإمنَّ َعَلْيِه َوَسلََّم بِيَـُهوِديٍَّة يـَْبِكي َعَليـْ

َها َوِإنـََّها لَتُـَعذَُّب  52ِيف قـَْربَِهاأَْهُلَها فـََقاَل ِإنَُّكْم لََتْبُكوَن َعَليـْ

8) Musnad A¥mad ibn ¦anbal, sebanyak dua puluh tiga (23) riwayat
a)

ثـََنا قـََتاَدُة َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن ُعَمَر َرضِ  ثـََنا ُشْعَبُة َحدَّ ثـََنا َحيَْىي َحدَّ ُهَما َعْن النَِّيبِّ َحدَّ َي اللَُّه َعنـْ
53َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه بِالنـَِّياَحِة َعَلْيهِ َصلَّى اللَّهُ 

b)
ثـََنا قـََتاَدُة َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن ُعَمَر َعنْ  ثـََنا ُشْعَبُة َحدَّ ثـََنا َحيَْىي َحدَّ النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َحدَّ

54َم قَاَل اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه بِالنـَِّياَحِة َعَلْيهِ َوَسلَّ 

c)
ثـََنا َحيَْىي َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه َأْخبَـَرِين نَاِفٌع َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَِّيبِّ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َحدَّ

55يُِّت بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ يـَُعذَُّب اْلمَ 

d)
ثـََنا َمهَّاٌم َعْن قـََتاَدَة َعْن قـََزَعَة قَاَل قـُْلُت ِالْبِن ُعَمَر يـَُعذُِّب اللَُّه َهَذا اْلمَ  ثـََنا َعفَّاُن َحدَّ يَِّت بُِبَكاِء َهَذا احلَْيِّ فـََقاَل َحدَّ

ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َما َكَذْبُت َعَلى ُعَمَر َوَال َكَذَب ُعَمُر َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َحدََّثِين ُعَمُر َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّ 
56َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

e)
ثـََنا أَيُّوُب َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِيب ُمَلْيَكَة قَاَل ُكْنُت ِعْنَد َعْبِد اللَِّه ْبنِ  ثـََنا ِإْمسَاِعيُل َحدَّ َمَر َوَحنُْن نـَْنَتِظُر َجَنازََة أُمِّ أَبَاَن عُ َحدَّ

َأْخبَـَرُه ِمبََكاِن اْبِن ُعَمَر َفَجاَء ابـَْنِة ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َوِعْنَدُه َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن َفَجاَء اْبُن َعبَّاٍس يـَُقوُدُه قَاِئُدُه قَاَل فَُأرَاُه 

52 Jal±l-al-D³n al-Suyt³, Tanw³r al-¦aw±lik Syar¥ Muwa¯¯a’ M±lik, juz I (Beirut: D±r al-Fikr,
t.th.), h. 233-234.

53 Ab ‘Abdill±h A¥mad ibn ¦anbal, Musnad A¥mad, juz I, h. 186, dalam Maktabah
Sy±milah ver. 2 [CD ROM]. http://www.shamela.ws.

54 Ibid, h. 257.
55 Ibid, h. 258.
56 Ibid, h. 274.
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ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َحىتَّ َجَلَس ِإَىل َجْنِيب وَُكْنُت بـَيْـ  نَـُهَما فَِإَذا َصْوٌت ِمْن الدَّاِر فـََقاَل اْبُن ُعَمَر مسَِ
ِمِري اْلُمْؤِمِنَني ُعَمَر َحىتَّ نَّا َمَع أَ يـَُقوُل ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء َأْهِلِه َعَلْيِه فََأْرَسَلَها َعْبُد اللَِّه ُمْرَسَلًة قَاَل اْبُن َعبَّاٍس كُ 
َلْقُت فَِإَذا ُهَو ُصَهْيٌب فـََرَجْعُت ِإَذا ُكنَّا بِاْلبَـْيَداِء ِإَذا ُهَو ِبَرُجٍل نَازٍِل ِيف ِظلِّ َشَجَرٍة فـََقاَل ِيل اْنطَِلْق فَاْعَلْم َمْن َذاَك فَاْنطَ 

َمْن َذاَك َوِإنَُّه ُصَهْيٌب فـََقاَل ُمُروُه فـَْليَـْلَحْق بَِنا فـَُقْلُت ِإنَّ َمَعُه أَْهَلُه قَاَل َوِإْن َكاَن ِإلَْيِه فـَُقْلُت ِإنََّك أََمْرَتِين َأْن أَْعَلَم َلكَ 
َا قَاَل أَيُّوُب َمرًَّة فـَْليَـْلَحْق بَِنا فـََلمَّا بـََلْغَنا اْلَمِديَنَة ملَْ يـَْلَبْث أَِمُري الْ  ْن ُأِصيَب َفَجاَء ُصَهْيٌب فـََقاَل ُمْؤِمِنَني أَ َمَعُه أَْهُلُه َوُرمبَّ

لََّم قَاَل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب َوا َأَخاُه َوا َصاِحَباُه فـََقاَل ُعَمُر َأملَْ تـَْعَلْم أَوَملَْ َتْسَمْع َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ 
لَِّه فََأْرَسَلَها ُمْرَسَلًة َوأَمَّا ُعَمُر فـََقاَل بِبَـْعِض ُبَكاِء فَأَتـَْيُت َعاِئَشَة َفذََكْرُت َهلَا قـَْوَل بِبَـْعِض ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه فََأمَّا َعْبُد ال

َلِكنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اِء َأَحٍد وَ ُعَمَر فـََقاَلْت َال َواللَِّه َما قَالَُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبكَ 
َه َهلَُو َأْضَحَك َوأَْبَكى َوَال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ اْلَكاِفَر لََيزِيُدُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بُِبَكاِء َأْهِلِه َعَذابًا َوِإنَّ اللَّ 

َثِين اْلَقاِسُم قَاَل َلمَّا بـََلَغ َعاِئَشَة قـَْوُل ُعَمَر َواْبِن ُعَمَر قَاَلْت ِإنَُّكْم ُأْخَرى قَاَل أَيُّوُب َوقَاَل اْبُن َأِيب  ُمَلْيَكَة َحدَّ
ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق أَنـْبَ  ثُوِين َعْن َغْريِ َكاِذبـَْنيِ َوَال ُمَكذَّبـَْنيِ َوَلِكنَّ السَّْمَع ُخيِْطُئ َحدَّ َأْخبَـَرِين َعْبُد اللَِّه ْبُن أَنَا اْبُن ُجَرْيجٍ لَُتَحدِّ

َهى َعْن اْلُبَكاِء َأِيب ُمَلْيَكَة َفذََكَر َمْعَىن َحِديِث أَيُّوَب ِإالَّ أَنَُّه قَاَل فـََقاَل اْبُن ُعَمَر لَِعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن َوُهَو  ُمَواِجُهُه َأَال تـَنـْ
ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق أَنـَْبأَنَا اْبُن ُجَرْيٍج فَِإنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ  َم قَاَل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه َحدَّ

َر َواْبُن َعبَّاٍس َوِإينِّ َجلَاِلٌس ُن ُعمَ َأْخبَـَرِين َعْبُد اللَِّه ْبُن َأِيب ُمَلْيَكَة قَاَل تـُُوفـَِّيْت ابـَْنٌة لُِعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن ِمبَكََّة َفَحَضَرَها ابْ 
نَـُهَما فـََقاَل اْبُن ُعَمَر لَِعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن َوُهَو ُمَواِجُهُه َأَال تـَنـَْهى َعْن اْلُبَكاِء فَِإنَّ َرُسوَل ال لَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم بـَيـْ

57َعَلْيِه َفذََكَر َحنَْو َحِديِث ِإْمسَاِعيَل َعْن أَيُّوَب َعْن اْبِن َأِيب ُمَلْيَكةَ قَاَل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلهِ 

f)
ثـََنا َأِيب َعْن َصاِلٍح قَاَل اْبُن ِشَهاٍب فـََقاَل َساِملٌ َفَسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر  ثـََنا يـَْعُقوُب َحدَّ يـَُقوُل قَاَل ُعَمُر أَْرِسُلوا َحدَّ

ِبيُذ بِالدَِّم ِحَني َخرََج طَِبيًبا يـَْنظُُر ِإَىل ُجْرِحي َهَذا قَاَل فََأْرَسُلوا ِإَىل طَِبيٍب ِمْن اْلَعَرِب َفَسَقى ُعَمَر نَِبيًذا َفُشبَِّه النَّ ِإَيلَّ 
ِين ُمَعاِويََة َفَسَقاُه لَبَـًنا َفَخرََج اللََّنبُ ِمْن الطَّْعَنِة ِمْن الطَّْعَنِة الَِّيت َحتَْت السُّرَِّة قَاَل َفَدَعْوُت طَِبيًبا آَخَر ِمْن اْألَْنَصاِر ِمْن بَ 

َر َذِلَك  َصْلًدا أَبـَْيَض فـََقاَل َلُه الطَِّبيُب يَا أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني اْعَهْد فـََقاَل ُعَمُر َصَدَقِين َأُخو َبِين ُمَعاِويََة  َوَلْو قـُْلَت َغيـْ
بـُْتَك قَاَل فـََبَكى َعَليْ  َنا َمْن َكاَن بَاِكًيا فـَْلَيْخرُْج َأملَْ َتْسَمُعوا َما قَالَ َكذَّ ُعوا َذِلَك فـََقاَل َال تـَْبُكوا َعَليـْ ِه اْلَقْوُم ِحَني مسَِ

َن َعْبُد اللَِّه َال يُِقرُّ َأْن يـُْبَكى َكاَرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يـَُعذَُّب اْلَميُِّت بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه َفِمْن َأْجِل َذِلكَ 
58ِعْنَدُه َعَلى َهاِلٍك ِمْن َوَلِدِه َوَال َغْريِِهمْ 

57 Ibid, h. 298.
58 Ibid, h. 305.
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g)
ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر َأْخبَـَرنَا يُوُنُس َعِن الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب أَنَّ ُعَمَر َرِضَي اللَّ  وَل اللَِّه ُه َعْنُه قَاَل ِإنَّ َرسُ َحدَّ

59َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 

h)
ثـََنا َمْعَمٌر َعِن الزُّْهرِيِّ َعِن اْبِن اْلُمَسيَِّب قَاَل َلمَّا َماَت أَبُو َبْكٍر رَ  ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق َحدَّ ُبِكَي َعَلْيِه فـََقاَل ِضَي اللَُّه َعْنهُ َحدَّ

60ِء احلَْيِّ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكا

i)
ثـََنا ُشْعَبُة َوَحجَّاٌج قَاَل َحدََّثِين ُشعْ  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ ْعُت قـََتاَدَة ُحيَدُِّث َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َعِن َحدَّ َبُة قَاَل مسَِ

َح َعَلْيِه َوقَاَل َحجَّاٌج بِالنـَِّياَحِة اْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه ِمبَا نِي
61َعَلْيهِ 

j)
ثـََنا َسِعيٌد َعْن قـََتاَدَة َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن عُ  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ َمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َحدَّ

62َح َعَلْيهِ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه ِمبَا نِي

k)
َع اْبَن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه عَ  ثـََنا رَبَاُح ْبُن َأِيب َمْعُروٍف َعِن اْبِن َأِيب ُمَلْيَكَة مسَِ ثـََنا وَِكيٌع َحدَّ ْنُه يـَُقوُل قَاَل ِيل ُعَمُر َرِضَي َحدَّ

ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَـ  63ُقوُل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ اللَُّه َعْنُه مسَِ

l)
ثـََنا ِهَشاٌم َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّ  ثـََنا َعْبَدُة َحدَّ ُه قَاَل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء َحدَّ

َا َمرَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ أَْهِلِه َعَليْ  َسلََّم َعَلى قـَْربٍ فـََقاَل ِإنَّ ِه َفذُِكَر َذِلَك لَِعاِئَشَة فـََقاَلْت َوِهَل يـَْعِين اْبَن ُعَمَر ِإمنَّ
64زُِر َوازِرٌَة وِْزَر ُأْخَرىَصاِحَب َهَذا لَيُـَعذَُّب َوأَْهُلُه يـَْبُكوَن َعَلْيِه ُمثَّ قـََرَأْت َهِذِه اْآليََة َوَال تَ 

59 Ibid, h. 326.
60 Ibid, h. 345.
61 Ibid, h. 365.
62 Ibid, h. 397.
63 Ibid, juz 11, h. 102.
64 Ibid, juz 13, h. 57.
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m)
ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد َأْخبَـَرنَا ِإْمسَاِعيُل َأْخبَـَرِين ُحمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن َحْلَحَلَة َعْن ُحمَمَّدِ  ْبِن َعْمرِو ْبِن َعطَاِء ْبِن َعْلَقَمَة َحدَّ

َوَمَعُه َسَلَمُة ْبُن اْألَْزَرِق ِإَىل َجْنِبِه َفُمرَّ ِجبَِنازٍَة يـَْتبَـُعَها ُبَكاٌء فـََقاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن أَنَُّه َكاَن َجاِلًسا َمَع اْبِن ُعَمَر بِالسُّوقِ 
رًا َلَميِِّتِهْم فـََقاَل َسَلَمُة ْبُن اْألَْزَرِق تـَُقولُ  أَبَا َعْبِد الرَّْمحَِن قَاَل َذِلَك يَاُعَمَر َلْو تـََرَك أَْهُل َهَذا اْلَميِِّت اْلُبَكاَء َلَكاَن َخيـْ
َعَلْيِه فـََقاَل َمْرَواُن ُقْم يَا َعْبَد نـََعْم أَُقولُُه قَاَل ِإينِّ مسَِْعُت أَبَا ُهَريـَْرَة َوَماَت َميٌِّت ِمْن أَْهِل َمْرَواَن فَاْجَتَمَع النَِّساُء يـَْبِكنيَ 

َريـَْرَة َدْعُهنَّ فَِإنَُّه َماَت َميٌِّت ِمْن آِل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَاْجَتَمَع النَِّساُء اْلَمِلِك فَانـَْهُهنَّ َأْن يـَْبِكَني فـََقاَل أَبُو هُ 
َهاُهنَّ َوَيْطُرُدُهنَّ فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليْ  َدْعُهنَّ يَا اْبَن اخلَْطَّاِب ِه َوَسلَّمَ يـَْبِكَني َعَلْيِه فـََقاَم ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب يـَنـْ

ْعَت َهَذا ِمْن أَ  ِيب ُهَريـَْرَة قَاَل نـََعْم قَاَل فَِإنَّ اْلَعْنيَ َداِمَعٌة َواْلُفَؤاَد ُمَصاٌب َوِإنَّ اْلَعْهَد َحِديٌث فـََقاَل اْبُن ُعَمَر أَْنَت مسَِ
65اَل نـََعْم قَاَل فَاللَُّه َوَرُسولُُه أَْعَلمُ يَْأثـُرُُه َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَ 

n)
ثـََنا َعاِصُم ْبُن ُحمَمٍَّد َعْن َأِخيِه ُعَمَر ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن َساملٍِ َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  ثـََنا يـَْعُقوُب َحدَّ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى َحدَّ

66ذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اْلَميَِّت يـُعَ 

o)
ٌر َعن َأِسيِد ْبِن َأِيب َأِسيٍد َعن ُموَسى ْبِن َأِيب ُموَسى اْألَْشَعرِيِّ َعن  ثـََنا أَبُو َعاِمٍر قَاَل ثـََنا ُزَهيـْ أَبِيِه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى َحدَّ

يِّ َعَلْيِه ِإَذا قَاَلْت النَّاِئَحُة َواَعُضَداُه َوانَاِصرَاُه َواَكاِسَباُه ُجِبَذ اْلَميُِّت اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْ 
َرى َال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأخْ َوِقيَل َلُه أَْنَت َعُضُدَها أَْنَت نَاِصُرَها أَْنَت َكاِسبُـَها فـَُقْلُت ُسْبَحاَن اللَِّه يـَُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ وَ 

ُثَك َعْن َأِيب ُموَسى َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوتـَُقوُل َهَذا فَأَيـُّ  َنا َكَذَب فـََواللَِّه َما َكَذْبُت فـََقاَل َوْحيََك ُأَحدِّ
67َوَسلَّمَ َعَلى َأِيب ُموَسى َوَال َكَذَب أَبُو ُموَسى َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

p)
ثـََنا ُشْعَبُة َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُصبَـْيٍح قَاَل مسَِْعُت ُحمَمََّد ْبَن ِسريِي ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ َن قَاَل ذََكُروا ِعْنَد ِعْمرَاَن ْبِن َحدَّ

ْلَميُِّت بُِبَكاِء احلَْيِّ فـََقاَل ِعْمرَاُن َقْد قَالَُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه ُحَصْنيٍ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ فـََقالُوا َكْيَف يـَُعذَُّب ا
68َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

65 Ibid, h. 354.
66 Ibid, juz 43, h. 47.
67 Ibid, h. 255.
68 Ibid.
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q)
69َوَعْن َمسَُرَة َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 

r)
ثـََنا ُسْفَيانُ  َع اْبَن ُعَمَر ِحَني َماَت رَاِفُع ْبُن َخِديٍج أَنَّ ُبَكاَء احلَْيِّ َحدَّ َعَلى َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِيب َبْكٍر َعْن أَبِيِه مسَِ

َا قَاَل َرُسوُل اللَّ  ِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَميِِّت َعَذاٌب لِْلَميِِّت فَأَتـَْيُت َعْمَرَة َفذََكْرُت َذِلَك َهلَا فـََقاَلْت َعاِئَشُة ِإمنَّ
َها َوِإنـََّها لَتُـَعذَُّب َوقـََرَأْت َوَال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى 70لِيَـُهوِديٍَّة ِإنَُّكْم لََتْبُكوَن َعَليـْ

s)
ثـََنا ِهَشاٌم َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت ِقيَل َهلَا إِ  ثـََنا اْبُن ُمنَْريٍ َحدَّ نَّ اْبَن ُعَمَر يـَْرَفُع ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ َحدَّ

َا قَاَل ِإنَّ أَْهَل اْلَميِِّت يـَْبكُ  71وَن َعَلْيِه َوِإنَُّه لَيُـَعذَُّب ِجبُْرِمهِ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ قَاَلْت َوِهَل أَبُو َعْبِد الرَّْمحَِن ِإمنَّ

t)
ثـََنا ِإْسَحاُق قَاَل َحدََّثِين َماِلٌك َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِيب َبْكٍر َعْن أَبِيِه َعْن َعْمَرَة أَنـََّها َأْخبَـ  َعْت َعاِئَشَة َوذُِكَر َحدَّ َرْتُه أَنـََّها مسَِ

ِء احلَْيِّ فـََقاَلْت َعاِئَشُة يـَْغِفُر اللَُّه ِألَِيب َعْبِد الرَّْمحَِن أََما إِنَُّه َملْ َهلَا أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر يـَُقوُل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكا
َا َمرَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى يـَُهوِديَّةٍ  َها فـََقاَل ِإنـَُّهمْ َيْكِذْب َوَلِكنَُّه َنِسَي أَْو َأْخطََأ ِإمنَّ لََيْبُكوَن يـُْبَكى َعَليـْ

َها َوِإنـََّها لَتُـَعذَُّب ِيف قـَْربَِها 72َعَليـْ

u)
ثـََنا َعْبُد اْجلَبَّاِر ْبُن اْلَوْرِد َعِن اْبِن َأِيب ُمَلْيَكَة َعْن َعاِئَشَة قَاَل ذُِكَر َهلَا ثـََنا وَِكيٌع َحدَّ َأنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ َحدَّ

َا قَ  73اَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َرُجٍل َكاِفٍر إِنَُّه لَيُـَعذَُّب َوأَْهُلُه يـَْبُكوَن َعَلْيهِ فـََقاَلْت ِإمنَّ

v)
ثـََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت ذُِكَر َهلَا َحِديُث اْبِن ُعَمَر أَنَّ  ثـََنا وَِكيٌع َحدَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء َحدَّ

َا قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّ  ُه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَُّه لَيُـَعذَُّب احلَْيِّ قَاَلْت َوِهَل أَبُو َعْبِد الرَّْمحَِن َكَما َوِهَل يـَْوَم قَِليِب َبْدٍر ِإمنَّ
74َوأَْهُلُه يـَْبُكوَن َعَلْيِه يـَْعِين اْلَكاِفرَ 

69 Ibid, juz 52, h. 452.
70 Ibid, juz 53, h. 143.
71 Ibid, juz 54, h. 104.
72 Ibid, h. 530.
73 Ibid, h. 186.
74 Ibid, juz 56, h. 111.
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w)
ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن رَاِشٍد َعْن َحِبيِب ْبِن َأِيب َحِبيبٍ وَ  ثـََنا ُحَسْنيُ ْبُن ُحمَمٍَّد َحدَّ َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َجْدُت ِيف ِكَتاِب َأِيب َحدَّ

َأنَّ اْبَن ُعَمَر ُحيَدُِّث َعْن أَبِيِه ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب اْلَقاِسِم َعِن أَبِيِه اْلَقاِسِم ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َأِيب َبْكٍر َعْن َعاِئَشَة أَنَُّه بـََلَغَها
َحُم اللَُّه ُعَمَر َواْبَن ُعَمَر فـََواللَِّه َما َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه فـََقاَلْت يـَرْ 

َا قَاَل َذِلَك َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف ُمهَا ِبَكاذِ  َرُجٍل ِمْن اْليَـُهوِد َوَمرَّ بَِأْهِلِه بـَْنيِ َوَال ُمَكذَّبـَْنيِ َوَال ُمتَـزَيَِّدْيِن ِإمنَّ
بُُه ِيف قـَْربِهِ َوُهْم يـَْبُكوَن َعَلْيِه فـََقاَل ِإنـَُّهْم لََيْبُكوَن َعَلْيِه َوِإنَّ اللََّه َعزَّ وَ  75َجلَّ لَيُـَعذِّ

9) Mu¡annaf Ibn Ab³ Syaibah (w. 235 H), sebanyak tujuh (7) riwayat

a)

الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ ِيبِّ النَّ نْ عَ رٍ مَ عُ نِ بْ نْ عَ بِ يَّ ملسَ اْ نِ بْ دِ يْ عِ سَ نْ عَ ةٍ ادَ تَ قَـ نْ عَ ةُ بَ عْ ا شُ نَ ثَـ رٍ امِ عَ نُ بْ دُ وَ سْ ا أَ نَ ثَـ دَّ حَ 
76ةِ احَ يَ النـِّ بِ هِ ربِْ قَـ ِيف بُ ذَّ عَ يُـ تُ يِّ مَ لْ اَ 

b)

هِ يْ لَ عَ حَ يْ نِ نْ مَ لُ وَّ أَ الَ يب قَ الِ لوَ اْ ةَ عَ يْـ بِ رَ نِ ي بْ لِ عَ نْ ا مِ نَ عْ مسَِ الَ ي قَ دِ سَ اْألَ سٍ يْ قَـ نُ بْ دُ مَّ حمَُ وَ دٍ يْ بَـ عُ نُ بْ دُ يْ عِ ا سَ نَ ثَـ عٌ يْ كِ ا َو نَ ثَـ دَّ حَ 
نْ مَ لُ وْ قُ يَـ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لَ وْ سُ رَ تُ عْ مسَِ الَ قَ فَـ ةَ بَ عْ شُ نُ بْ ةُ رَ يْـ غِ مُ الْ امَ قَ ي فَـ ارِ صَ نْ ْأل اَ بٌ عْ كَ نُ بْ ةُ ظَ رَ قَـ ةَ فَ وْ كُ الْ بِ 
77هِ يْ لَ عَ حَ يْ ا نِ مبَِ هِ ربِْ قَـ ِيف بُ ذَّ عَ يُـ هُ نَّ أِ فَ هِ يْ لَ عَ حَ يْ نِ 

c)

وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ الَ قَ الَ قَ رٍ مَ عُ نِ بْ نْ عَ ةَ ادَ بَ عُ نِ بْ دِ يْ لِ لوَ اْ نِ بْ ةَ ادَ بَ عُ نْ عَ دٍ يْ بَـ عُ نِ بْ دِ يْ عِ سَ نْ عَ عٌ يْ كِ ا َو نَ ثَـ دَّ حَ 
78ةِ امَ يَ قِ الْ مَ وْ يَـ هِ يْ لَ عَ حَ يْ ا نِ مبَِ هِ ربِْ قَـ ِيف بُ ذَّ عَ يُـ هُ نَّ أِ فَ هِ يْ لَ عَ حَ يْ نِ نْ مَ مَ لَّ سَ 

d)

الَ قَ اهُ خَ ا أَ وَ لُ وْ قُ يَـ بُ يْ هَ صُ لَ عَ جَ رٌ مَ عُ بَ يْ صِ ا أُ مَّ لَ الَ قَ هِ يْ بِ أَ نْ عَ ةَ دَ رْ بُـ ِيب أَ نْ عَ اِين بَ يْ الشَّ نْ عَ رٍ هِ سْ مُ نُ بْ يُّ لِ ا عَ نَ ثَـ دَّ حَ 
79يِّ حلَ اْ اءِ كَ بُ بِ بُ ذَّ عَ يُـ لَ تَ يِّ مَ لَ اْ نَّ اِ الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ ِيبَّ النَّ نَّ أَ تَ مْ لِ ا عَ مَّ أَ بٌ يْ هَ ا صُ يَ رُ مّ عُ هُ لَ الَ قَ فَـ 

75 Ibid, juz 57, h. 275.
76 Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, Musannaf Ibn Ab³ Syaibah, Bab Fi al-Niy±hah ‘alal Mayyit

wa M± J±a F³ h, juz III, h. 160, dalam Maktabah Sy±milah ver. 2 [CD ROM].
http://www.shamela.ws..

77 Ibid.
78 Ibid.
79 Ibid., h. 61.
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e)

ملَْ ة أَ يَّ نَـ ا بُـ يَ ًال هْ مَ الَ قَ فَـ رٍ مَ ى عُ لَ عَ تْ كَ بَ ةَ صَ فْ حَ نَّ اَ اهللاِ دِ بْ عَ نْ عَ عٍ افِ نَ نِ بْ اهللاِ دُ بْ ا عَ نَ ثَـ دَّ حَ رٍ شْ بِ نُ بْ دُ مَّ ا حمَُ نَ ثَـ دَّ حَ 
80هِ يْ لَ عَ هِ لِ هْ أَ اءِ كَ بُ بِ بُ ذَّ عَ يُـ لَ تَ يِّ مَ لَ اْ نَّ اِ الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ يب النَّ نَّ ي أَ مِ لَ عْ تَـ 

f)

نِ بْ انَ رَ مْ عِ دَ نْ وا عِ رُ كَ ذَ الَ قَ نَ يْ ريِْ سِ نِ بْ دً مَّ حمَُ تُ عْ مسَِ الَ قَ حٍ يْ بَـ صُ نِ بْ اهللاِ دَ بْ عَ تُ عْ مسَِ الَ قَ ةَ بَ عْ شُ نْ عَ رٌ دَ نْ ا غَ نَ ثَـ دَّ حَ 
ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ هُ الَ قَ دْ قَ الَ قَ يِّ حلَ اْ اءِ كَ بُ بِ بُ ذَّ عَ يُـ فَ يْ وا وكَ الُ قَ يِّ حلَ اْ اءِ كَ بُ بِ بُ ذَّ عَ يُـ تَ يِّ مَ الْ نَّ اِ الَ قَ وَ حَ وْ النـَّ ْنيِ صَ احلُْ 
81مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ 

g)

تَ يِّ مَ لَ اْ نَّ اِ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ الَ قَ الَ قَ رٍ مَ عُ نِ بْ نْ عَ حٍ الِ صَ ِيب أَ نْ عَ شِ مَ عْ ألَ اْ نْ عَ ةَ يَ اوِ عَ مُ وْ بُـ ا أَ نَ ثَـ دَّ حَ 
82يِّ حلَ اْ اءِ كَ بُ بِ بُ ذَّ عَ يُـ لَ 

10) Musnad al-Ḥumaid³ (w. 235 H), sebanyak satu (1) riwayat

تِ نْ بِ انَ بَ أَ مِّ أُ ةُ ازَ نَ جَ تْ رَ ضَ : حَ لُ وْ قُ يَـ ةِ كَ يْ لِ مُ ِيب أَ نَ بْ عَ مسَِ هُ نَّ أَ ارٍ نَ يْـ دِ نِ و بْ رُ مْ ا عَ نَ ثَـ الَ قَ انُ يَ فْ ا سُ نَ ثَـ الَ قَ يْ دِ يْ مَ حلُ ا اْ نَ ثَـ دَّ حَ 
يِّ حلَ اْ اءَ كَ بُ نَّ إِ رٍ مَ عُ نُ بْ الَ قَ فَـ اءُ سَ ى النِّ كَ بَ ا فَـ مَ هُ نَـ يْـ بَـ تُ سْ لَ جَ فَ اسٍ بَّ عَ نِ بْ اهللاِ دِ بْ عَ وَ رٍ مَ عُ نِ بْ اهللاِ دِ بْ عَ ةِ ازَ نَ اجلَْ ِيف انَ مَ ثْ عُ 
لَ وْ زُ نُـ بُ كَ ْر يَـ وَ ا هُ ذَ إِ اءِ دَ يْ بَـ الْ ا بِ نَّ ا كُ ذَ إِ ىتَّ حَ ْنيَ نِ مِ ملؤْ اْ ريِ مْ أَ رٍ مَ عُ عَ ا مَ نَ رْ دَ صَ اسٍ بَّ عَ نُ بْ الَ قَ فَـ الَ قَ تِ يِّ مَ لْ لِ ابٌ ذَ عَ تِ يِّ مَ لْ لِ 

نُ بْ َىل وْ مَ بٌ يْ هَ ا صُ ذَ هَ تُ لْ قُ فَـ تُ ئْ جِ ُمثَّ تُ بْ هَ ذَ فَ الَ قَ ِين قْ احلِْ فَ بُ كِ الرَّ نْ مَ رْ ظُ انْ فَ اهللاِ دَ بْ ا عَ يَ بْ هَ اذْ الَ قَ فَـ ةٍ رَ جَ شَ تَ حتَْ 
ا وَ اهُ يَ خْ ا أَ وَ لُ وْ قُ يَـ وَ هُ وَ بٌ يْ هَ صُ اءَ جَ فَ نَ عِ طُ نْ أَ رُ مَ عُ ثْ بَ لْ يَـ ملَْ ةَ نَ يْـ ملدِ ا اْ مَ دِ ا قَ مَّ لَ فَـ ِين قْ حِ لْ يَـ لْ فَـ ةً رَّ مَ الَ قَ فَـ انٌ عَ دْ جَ 
تْ الَ قَ ا فَـ هَ تُـ لْ أَ سَ فَ ةَ شَ ائِ عَ تُ يْ تَـ أَ فَ اسٍ بَّ عَ نُ بْ الَ قَ هِ يْ لَ عَ يِّ حلَ اْ اءِ كَ بُ بِ بُ ذَّ عَ يُـ تَ يِّ مَ لَ اْ نَّ اِ بٌ يْ هَ ا صُ يَ هٍ مَ رٌ مَ عُ الَ قَ فَـ اهُ بَ احِ صَ 
دْ قَ وَ هِ يْ لَ عَ هِ لِ هْ أَ اءِ كَ بُ ضِ عْ بَـ ا بِ ابً ذَ عَ رَ افِ كَ الْ دُ يْ زِ يَ لَ اهللاَ نَّ إِ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ الَ ا قَ منََّ إِ رَ مَ عُ اهللاُ مُ حَ رْ يَـ 
83ىرَ خْ أُ رَ زْ وِ ةٌ رَ ازِ وَ رُ زِ تَ َال وَ ى اهللاُ ضَ قَ 

80 Ibid.
81 Ibid., h. 62.
82 Ibid.
83 Al-Humaidi, Musnad al-Ḥumaid³, juz I, h. 107, dalam Maktabah Sy±milah ver. 2 [CD

ROM]. http://www.shamela.ws.
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11) Sahih Ibn Ḥibb±n (w. 354 H), sebanyak enam (6) riwayat

a)

نْ عَ اِين نَّ لبَـ اْ تٍ ابِ ثَ نْ عَ ةَ مَ لَ سَ نُ بْ ادٌ َمحَّ انَ ثَـ دَّ حَ الَ قَ دٍ الِ خَ نُ بْ ةُ بَ دْ هَ انَ ثَـ دَّ حَ الَ قَ عٍ اشِ جمَُ نِ ى بْ سَ وْ مُ نَ بْ انَ رَ مْ ا عِ نَ رَ بَـ خْ أَ 
هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لَ وْ سُ رَ تَ عْ ا مسَِ مَّ أَ ةُ صَ فْ ا حَ يَ رُ مَ ا عُ هلََ الَ قَ فَـ ةُ صَ فْ حَ هِ يْ لَ عَ تْ لَ وَّ عَ نَ عِ ا طُ مَّ لَ رَ مَ عُ نَّ أَ كٍ الِ مَ نِ بْ سٍ نَ أَ 
84ىلَ بَـ تْ الَ قَ فَـ بُ ذَّ عَ يُـ هِ يْ لَ عَ لَ وَّ ملعَ اْ نَّ إِ لُ وْ قُ يَـ مَ لَّ سَ وَ 

b)

ةَ كَ يْ لَ مُ ِيب أَ نِ بْ نْ عَ ارٍ نَ يْـ دِ نْ و بْ رُ مْ عَ نْ عَ انُ يَ فْ سُ انَ ثَـ دَّ حَ الَ اد قَ َمحَّ نُ ى بْ لَ عْ األَ دُ بْ عَ انَ ثَـ دَّ حَ الَ قَ انَ يَ فْ سُ نُ بْ نُ سَ حلَ ا اْ نَ رَ بَـ خْ أَ 
هِ لِ هْ أَ اءِ كَ بُ ضِ عْ بَـ بِ اابً ذَ عَ ادُ دَ زْ يَـ لَ رَ افِ كَ الْ نَّ إِ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ الَ قَ تْ الَ قَ ةَ شَ ائِ عَ نْ عَ اسٍ بَّ عَ نِ ن بْ عَ 
85هِ يْ لَ عَ 

c)

نِ بْ اهللاِ دِ بْ عَ نْ عَ ةُ بَ عْ شُ انَ ثَـ دَّ حَ ي سِ الِ يَ الطَّ دُ اوُ و دَ بُ أَ انَ ثَـ دَّ حَ ارٍ شَّ بَ نُ بْ دٌ مَّ حمَُ انَ ثَـ دَّ حَ انَ رَ ِحبِ بِ يْ رِ غَ َربٍ ِخبَ ةَ بَ وْ رُ و عَ بُ ا أَ نَ رَ بَـ خْ أَ 
دٍ مَّ حَ مُ لِ تُ لْ قُ فَـ يِّ حلَ اْ اءِ كَ بُ بِ بُ ذَّ عَ يُـ تَ يِّ مَ لَ اْ نَّ اِ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ الَ قَ الَ قَ نَ يْ ريِْ سِ نُ بْ دٌ مَّ حمَُ نْ عَ حٍ يْ بَـ صُ 
86مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لِ وْ سُ رَ نْ عَ ْنيٍ صَ حُ نُ بْ انٌ رَ مْ عِ الَ قَ هُ الَ قَ نْ مَ نَ يْ ريِْ سِ نٍ بْ 

d)

نِ بْ نْ عَ عٍ افِ نَ ِين رَ بَـ خْ أَ رٍ مَ عُ نِ بْ اهللاِ دُ يْ بَـ ا عُ نَ ثَـ دَّ حَ انُ طَّ قَ الْ َىي حيَْ انَ ثَـ دَّ حَ ي سِ رْ النـُّ دِ يْ لِ وَ الْ نُ بْ اسُ بَّ لعَ ا اْ نَ ثَـ دَّ ى حَ لَ عْ و يَـ بُ ا أَ نَ رَ بَـ خْ أَ 
87هِ يْ لَ عَ هِ لِ هْ أَ اءِ كَ بُ بِ بُ ذَّ عَ يُـ تُ مليِّ اْ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ الَ قَ الَ قَ رٍ مَ عُ 

e)

نِ بْ نَ ابَ أَ ةُ ازَ نَ جَ تْ رَ ضَ حَ الَ قَ ةَ كَ يْ لَ مُ ِيب أَ نِ بْ نْ عَ رٍ مَ عُ نُ بْ عٌ افِ نَ انَ ثَـ دَّ حَ ي سِ الِ يَ الطَّ دِ يْ لِ وَ و الْ بُ أَ انَ ثَـ دَّ حَ و خليفة بُ ا أَ نَ رَ بَـ خْ أَ 
لَ وْ سُ رَ تُ عْ مسَِ ينَّ إِ فَ اءِ كَ البُ نْ عَ ءِ الَ ؤُ ي هَ هَ نْـ تَـ الَ أَ رٍ مَ عُ نُ بْ الَ قَ فَـ سَ لَ جَ فَ اسٍ بَّ عَ نُ بْ اءَ جَ وَ سَ لَ جَ فَ رٍ مَ عُ نُ بْ اءَ جَ فَ انَ مَ ثْ عُ 

لُ وْ قُ يَـ رٌ مَ عُ انَ كَ دْ قَ هُ ا لَ بً يْ جمُِ اسٍ بَّ عَ نُ بْ الَ قَ فَـ هِ يْ لَ عَ هِ لِ هْ أَ اءِ كَ بُ بِ بُ ذَّ عَ يُـ تَ يِّ مَ الْ نَّ إِ لُ وْ قُ يَـ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ 
نْ مَ رْ نظُ اْ اسٍ بَّ عَ نِ بْ اهللاِ دَ بْ ا عَ يَ الَ قَ فَـ ةٍ رَ جَ شَ لِّ ظِ ِيف بُ اكِ ا رَ ذَ إِ اءِ دَ يْ بَـ الْ ا بِ نَّ ا كُ ذَ إِ ىتَّ حَ رٍ مَ عُ عَ ا مَ نَ جْ رَ خَ كَ لِ ذَ ضَ عْ بَـ 

84 Ibn Ḥibb±n al-Bust³, Musnad Ibn Ḥibb±n, juz VII, h. 389, dalam Maktabah Sy±milah ver.
2 [CD ROM]. http://www.shamela.ws.

85 Ibid. h. 390
86 Ibid.
87 Ibid. h. 391.
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اهُ خَ أَ وَ الَ قَ فَـ رٌ مَ عُ بَ يْ صِ أُ فَ ةَ نَ يْـ مدِ لَ اْ لَ خَ دَ ىتَّ حَ هُ بَ حِ صَ ا فَ بً يْ هَ صُ ِيل عُ ادْ ِيل الَ قَ فَـ هُ لُ هْ أَ هُ عَ مَ بُ يْ هَ ا صُ ذَ إِ فَ تُ ئْ جِ فَ بُ اكِ الرَّ 
بُ ذَّ عَ يُـ لُ وْ قُ يَـ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لَ وْ سُ رَ تُ عْ مسَِ ينِّ إِ ي فَ كِ بْ تَـ َال بُ يْ هَ ا صُ يَ هُ نْ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ رٌ مَ عُ الَ قَ فَـ اهُ بَ احِ اصَ وَ 
ا آن مَ رْ قُ الْ ِيف مْ كُ لَ إنَّ وَ ْنيِ بَـ ذِّ كَ مُ الَ وَ ْنيِ ابَـ ذَّ كَ نْ عَ نَ وْ ثُـ دِّ ا حتَُ مَ اهللاِ وَ تْ الَ قَ فَـ ةَ شَ ائِ عَ لِ كَ لِ ذَ رَ كَ ذَ فَ هِ يْ لَ عَ هِ لِ هْ أَ اءِ كَ بُ بِ تُ مليِّ اْ 
اءِ كَ بُ بِ رَ افِ كَ الْ دُ يْ زِ يَ اهللاَ نَّ إِ الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لَ وْ سُ رَ نْ كِ لَ ى وَ رَ خْ أُ رُ زْ وِ ةٌ رَ ازِ وَ رُ زِ تَ الَ وَ كَ لِ ذَ نْ عَ مْ كُ يْ فِ كْ يَ 
88هِ يْ لَ عَ هِ لِ هْ أَ 

f)

نَّ أَ هِ يْ بِ أَ نْ عَ رٍ كْ بَ ِيب أَ نِ بْ اهللاِ دِ بْ عَ نْ عَ نُ ياَ فْ سُ انَ ثَـ دَّ حَ ةَ بَ يْ شَ ِيب أَ نَ بْ انُ مَ ثْ عُ انَ ثَـ دَّ حَ عُ اشِ جمَُ نْ ى بْ سَ وْ مُ نُ بْ انُ رَ مْ ا عِ نَ رَ بَـ خْ أَ 
تُ لْ أَ سَ فَ ةُ رَ مْ عَ تْ الَ قَ تِ يِّ مَ لْ لِ ابٌ ذَ عَ يّ احلَْ اءَ كَ بُ نَّ إٍ ا فَ وْ كُ بْ تَـ الَ مْ هلَُ الَ قَ جٍ يْ دَ خُ نُ بْ عٌ افِ رَ اتَ ا مَ مَّ لَ رٍ مَ عُ نَ بْ اهللاِ دَ بْ عَ 
ا هَ نـَّ إِ وَ نَ وْ كُ بْ يَ لَ مْ هُ نـَّ ا إِ هَ يْـ لَ عَ نَ وْ كُ بْ ا يَـ هَ لِ هْ أَ وَ ةٍ يَ دِ وْ هُ يَـ لِ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ اَ منَّ إِ اهللاُ هُ محَْ رْ يَـ تْ الَ قَ فَـ ةَ شَ ائِ عَ 
89اهَ ربِ قَ ِيف بُ ذَّ عّ تُـ لَ 

12) Mu¡annaf ‘Abd al-Razz±q (w. 211 H), sebanyak tujuh (7) riwayat

a)

ا نَ ئْـ جِ فَ ةَ كَّ مبَِ انَ فَّ عَ نِ بْ انَ مَ ثْ عُ لِ ةُ نَ ابْـ تْ يَ فـِّ وُ تُـ الَ قَ ةَ كَ يْ لَ مُ ِيب أَ نِ بْ اهللاِ دُ بْ عَ ِين رَ بَـ خْ أَ الَ قَ جٍ يْ رَ جُ نِ بْ نْ عَ اقِ زَّ الرَّ دُ بْ عَ 
ا ُمثَّ ِمهَ دِ حَ أَ َىل إِ تُ سْ لَ ا جَ مَ هُ نَـ يْـ بَـ سٌ الِ جلََ ينِّ إِ الَ قَ فَـ اسٍ بَّ عَ نُ بْ وَ رَ مَ عُ نُ ا بْ هَ رَ ضَ حَ ا فَ هَ رَ ضَ حْ نَ ا لِ نَ ئْـ جِ فَ الَ قَ وْ ا اَ هَ دَ هَ شْ نَ لِ 

لَ وْ سُ رَ نَّ إِ فَ اءِ كَ لبُ اْ نِ ى عَ هَ نْـ تَـ َال اَ هُ هُ اجِ وَ مُ وَ هُ وَ انَ مَ ثْ عُ نِ و بْ رُ مْ عَ لِ رَ مَ عُ نِ بْ اهللاِ دُ بْ عَ الَ قَ فَـ ِيب نْ جَ َىل إِ سَ لَ جَ فَ رُ اآلخَ اءَ جَ 
هُ لَ الَ قَ ، فَـ مْ هُ رَ هَ نتَـ اْ وَ رَ مَ عُ بنُ اْ كَ لِ ذَ ابَ عَ ا ، فَـ هَ يْـ لَ عَ هِ لِ هْ أَ اءِ كَ بُ بِ بُ ذَّ عَ يُـ لَ تَ يِّ ملَ اْ نَّ إِ الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ 
نِ ائِ نَ كَ نْ مِ ةُ أَ رَ امْ تْ يَ فـِّ وُ تُـ : وَ لُ وْ قُ يَـ هُ تُ عْ مسَِ ةَ رَ يْـ رَ هُ ِيب ى أَ لَ عَ دَ هَ شْ أَ ! فَ نِ محَْ الرَّ دَ بْ ا عَ بَ ا أَ يَ كَ لِ ذَ لْ قُ تَـ : الَ قُ رَ زْ االَ نُ بْ ةُ مَ لَ سَ 
! كِ لِ مَ الْ دَ بْ ا عَ بَ ا أَ يَ نَّ هُ عْ : دَ ةَ رَ يْـ رَ و هُ بُ أَ الَ قَ ، فَـ نَ بْ رَ ضْ يُ نْ أَ ْنيَ كِ بْ يَـ ِيت الالَّ اءْ سَ النّ بِ انَ وَ رْ مَ رَ مَ أَ ا ، فَ هَ تُـ دْ هِ شَ ، فَ انَ وَ رْ مَ 
ي ئِ الالَّ رُ مَ عُ رَ هَ تَـ انْـ ، فَ ابِ طَّ اخلَْ نُ بْ رُ مَ عُ هُ عَ مَ وَ هُ عَ ا مَ نَ أَ ا ، وَ هَ يْـ لَ ى عَ كِ بْ يَـ ةِ ازَ نَ م ِجبَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ ٍيبَّ النَّ رَّ مَ هُ نَّ إِ فَ 
دَ هْ عَ الْ نَّ إِ ، وَ ةٌ عَ امِ دَ عْنيُ الْ ، وَ ةٌ ابَ صَ مُ سُ فْ النـَّ ! فَ ابِ طَّ اخلَْ نَ ا ابْ يَ نَّ هُ عْ : دَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ ِيبُ النَّ هُ لَ الَ قَ ، فَـ ْنيَ كِ بْ يَـ 

90مُ لَ عْ أَ هُ لُ وْ سُ رَ وَ : اهللاُ الَ ، قَ مْ عَ : نَـ تُ لْ ، قُـ الَ ؟ قَ هُ تَ عْ مسَِ تَ نْ : أَ الَ ، قَ ثٌ يْ دِ حَ 

b)

88 Ibid.
89 Ibid. h. 393.
90 ‘Abd al-Razz±q ibn Hamm±m al-San±‘ni, Juz III., h. 554, dalam Maktabah Sy±milah ver.
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ا نَ ئْـ جِ فَ ةَ كَّ مبَِ انَ فَّ عَ نِ بْ انَ مَ ثْ عُ لِ ةُ نَ ابْـ تْ يَ فـِّ وُ تُـ الَ قَ ةَ كَ يْ لَ مُ ِيب أَ نِ بْ اهللاِ دُ بْ عَ ِين رَ بَـ خْ أَ الَ قَ جٍ يْ رَ جُ نِ بْ نْ عَ اقِ زَّ الرَّ دُ بْ عَ 
ا ُمثَّ ِمهَ دِ حَ أَ َىل إِ تُ سْ لَ ا جَ مَ هُ نَـ يْـ بَـ سٌ الِ جلََ ينِّ إِ الَ قَ فَـ اسٍ بَّ عَ نُ بْ وَ رَ مَ عُ نُ ا بْ هَ رَ ضَ حَ ا فَ هَ رَ ضَ حْ نَ ا لِ نَ ئْـ جِ فَ الَ قَ وْ ا اَ هَ دَ هَ شْ نَ لِ 

نَّ إِ فَ اءِ كَ لبُ اْ نِ ى عَ هَ نْـ تَـ َال اَ هُ هُ اجِ وَ مُ وَ هُ وَ انَ مَ ثْ عُ نِ و بْ رُ مْ عَ لِ رَ مَ عُ نِ بْ اهللاِ دُ بْ عَ الَ قَ فَـ ِيب نْ جَ َىل إِ سَ لَ جَ فَ رُ اآلخَ اءَ جَ 
ضُ عْ بَـ لُ وْ قُ يَـ رٌ مَ عُ انَ كَ دْ قَ اسٍ بَّ ن عَ بْ الَ قَ فَـ هِ يْ لَ عَ هِ لِ هْ أَ اءِ كَ بُ بِ بُ ذَّ عَ يُـ لَ تَ يِّ ملَ اْ نَّ إِ الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لَ وْ سُ رَ 
بْ هَ اذْ الَ قَ ُمثَّ ةٍ رَ جَ شَ لِّ ظِ تَ حتَْ بٍ كْ َر بِ وَ ا هُ ذَ إِ اءِ دَ يْ بَـ الْ ا بِ نَّ ا كُ ذَ إِ ىتَّ حَ ةَ كَّ مَ نْ مِ رٍ مَ عُ عَ مَ تُ رْ دَ صَ الَ قَ ثَ دَ حَ ُمثَّ كَ لِ ذَ 
لْ رحتَِ اْ تُ لْ قُ فَـ بٍ يْ هَ صُ َىل إِ تُ عْ جَ رَ فَـ الَ قَ ِيل هُ عُ ادْ فَ الَ قَ هُ تُ رْ بَـ خْ أَ فَ بٌ يْ هَ صُ وَ ا هُ ذَ إِ فَ تُ رْ ظَ نَ فَـ بُ كْ الرَّ ءِ َال ؤُ هَ نْ مَ رْ ظُ انْ فَ 
بٌ يْ هَ ا صُ يَ رٌ مَ عُ الَ قَ فَـ اهُ بَ احِ ا صَ وَ اهُ خَ ا أَ وَ لُ وْ قُ ي يَـ كِ بْ يَـ بٌ يْ هَ صُ لَ خَ دَ رٌ مَ عُ بَ يْ صِ اُ نْ ا اَ مَّ لَ فَـ ْنيَ نِ مِ ؤْ مُ الْ رَ يْـ مِ أَ قْ احلَْ فَ 
رٌ مَ عُ اتَ ا مَ مَّ لَ فَـ اسٍ بَّ ن عَ بْ الَ قَ هِ لِ هْ أَ اءِ كَ بُ بِ بُ ذَّ عَ يُـ لَ تَ يِّ مَ الْ نَّ إِ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ الَ قَ دْ قَ وَ يَّ لَ عَ يْ كِ بْ تَـ 
ْنيَ نِ مِ ؤْ مُ الْ بُ ذِّ عَ يُـ اهللاَ نَّ أَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ ثَ دَّ ا حَ مَ اهللاِ وَ رٌ مَ عُ اهللاُ مُ حَ رْ يَـ تْ الَ قَ فَـ ةَ شَ ائِ عَ لِ كَ لِ ذَ تُ رْ كَ ذَ 
ةٌ رَ ازِ وَ رُ زِ تَ َال آنَ رْ لقُ اْ مُ كُ بُ سْ حَ وَ ةُ شَ ائِ عَ تْ الَ قَ وَ الَ قَ هِ يْ لَ عَ هِ لِ هْ أَ اءِ كَ بُ ا بِ ابً ذَ عَ رَ افِ كَ الْ دُ يْ زِ يَ اهللاَ نَّ إِ الَ قَ نْ كِ لَ وَ دٍ حَ أَ اءِ كَ بُ بِ 
91ءٍ يْ شَ نْ مِ رٍ مَ ن عُ بْ الَ ا قَ مَ اهللاِ وَ فَـ ةَ كَ يْ لَ مُ ِيب أَ نُ بْ الَ ي قَ كَ أبْ وَ كَ حَ ضْ أَ اهللاُ وَ كَ لِ ذَ دَ نْ عِ اسٍ بَّ ن عَ بْ الَ قَ الَ ى قَ رَ خْ أُ رَ زْ وِ 

c)

كَ حيَْ وَ تْ كُ سْ اُ رٌ مَ عُ الَ قَ فَـ اهُ بَ احِ ا صَ يَ اهُ خَ ا أَ يَ رٍ مَ عُ لِ الَ ا قَ بً يْ هَ صُ نَّ أَ نَ يْ ريِْ سِ نِ بْ نْ عَ بٍ وْ يـُّ أَ نْ عَ رٍ مَ عْ مَ نْ عَ اقِ زَّ الرَّ دُ بْ عَ 
92بُ ذَّ عَ يُـ هِ يْ لَ عَ لَ وَّ عَ مُ الْ نَّ اَ ثُ دَّ حَ ا نتَ نَ تَـ عْ ا مسَِ مَّ أَ 

d)

93رٍ مَ عْ مَ ثٍ يْ دِ حَ لَ ثْ مِ رَ مَ عُ نْ مِ كَ لِ ذَ عَ مسَِ هُ نَّ ، أَ عٍ افِ رَ ِيب أَ نْ عَ تٍ ابِ ثَ نْ عَ رٍ فَ عْ جَ نْ عَ اقِ زَّ الرَّ دُ بْ عَ 

e)
جٍ يْ دَ خُ نِ بْ عِ افِ رَ ةِ ازَ نَ جَ ِيف وَ هُ وَ لُ وْ قُ يَـ رٍ مَ عُ نَ بْ تُ عْ مسَِ الَ قَ رٍ مْ و عَ بُ أَ هُ لَ الُ قَ ا يُـ خً يْ شَ تُ عْ مسَِ الَ قَ رٍ مَ عْ مَ نْ عَ اقِ زَّ الرَّ دُ بْ عَ 
ابِ ذَ عَ الْ بِ هُ لَ ةَ اقَ طَ الَ ْري بِ كَ خٌ يْ شَ جٍ يْ دَ خُ نِ بْ عَ افِ رَ نَّ إِ نَّ كُ حيَْ وَ نَّ هلَُ الَ قَ ا ُمثَّ ارً رَ مِ نَّ هُ سَ لَ جْ أَ فَ عِ افِ ى رَ لَ عَ ْنيَ كِ بْ يَـ اءُ سَ النِّ امَ قَ وَ 
94هِ يْ لَ عَ هِ لِ هْ أَ اءِ كَ بُ بِ بُ ذَّ عَ يُـ تَ يِّ مَ الْ نَّ إِ وَ 

f)

91 Ibid.
92 Ibid., h. 555.
93 Ibid., h. 556.
94 Ibid.
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ِيبُّ النَّ رَّ ا مَ منََّ إِ اهُ ظَ فَ حيَْ ا ملَْ ئً يْ ا شَ عَ مسَِ رٍ مَ عُ نَ بْ وَ رً مً عُ اهللاُ مُ حَ رْ يَـ ةُ شَ ائِ عَ تْ الَ قَ الَ ي قَ رِ هْ الزُّ نْ عَ رٍ مَ عْ مَ نْ عَ اقِ زَّ الرَّ دُ بْ عَ 
بُ ذَّ عَ يُـ لَ هُ نَّ إِ وَ هِ يْ لَ عَ نَ وْ كُ بْ يَـ هُ لَ هْ أَ نَّ إِ مَ لَّ سَ عليه وَ ى اهللاُ لَّ صَ ِيبُّ النَّ الَ قَ فَـ هُ لُ هْ أَ هِ يْ لَ ي عَ كِ بْ يَـ كٍ الِ َِ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ 
95مَ رَ حْ أَ دْ قَ لُ جُ الرَّ انَ كَ َو تْ الَ قَ 

g)

ى اهللاُ لَّ صَ ِيبَّ النَّ نَّ إِ رٌ مَ عُ الَ قَ فَـ هِ يْ لَ ي عَ كَ بَ رٍ كْ و بَ بُ أَ اتَ ا مَ مَّ لَ الَ قَ بِ يَّ سَ مُ الْ نِ بْ نْ عَ يرِ هْ الزُّ نْ عَ رٍ مَ عْ مَ نْ عَ اقِ زَّ الرَّ دُ بْ عَ 
96يِّ حلَ اْ اءِ كَ بُ بِ بُ ذِ عَ يُـ تَ يِّ ملَ اْ نَّ إِ الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ 

3. Menyusun seluruh jalur isnad dalam satu bundel isnad

Dengan memperhatikan sanad hadis di atas, dapat dikemukakan

bahwa dari segi al-r±wi al-a‘la yang dijadikan sebagai penyandaran sanadnya

mempunyai beberapa varian, yaitu ‘Umar, ‘Abdullah ibn ‘Umar, ‘²isyah,

‘Imr±n ibn ¦usain, Mug³rah dan Ab Msa al-Asy‘ar³. Dari beberapa sahabat

yang berposisi sebagai al-r±wi al-a‘la tersebut, yang terbanyak adalah ‘Umar,

Abdull±h ibn ‘Umar dan ‘²isyah.

Berikut susunan sanad berdasarkan al-rawi al-a’la:

a. ‘Umar melalui jalur Abdull±h ibn ‘Umar

1) A¥mad – Ya¥y± – Syu’bah – Qat±dah – Sa’³d – Ibn ‘Umar – ‘Umar.

2) A¥mad – Mu¥ammad ibn Ja’far – Syu’bah – Qat±dah – Sa’³d – Ibn

‘Umar – ‘Umar.

3) A¥mad – Mu¥ammad ibn Ja’far – ¦ajj±j – Qat±dah – Sa’³d – Ibn

‘Umar – ‘Umar.

4) A¥mad – Mu¥ammad ibn Ja’far – Sa’³d – Qat±dah – Sa’³d – Ibn

‘Umar – ‘Umar.

95 Ibid.
96 Ibid.
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5) A¥mad – ‘Aff±n – Hamm±m – Qat±dah – Qaza‘ah – Ibn ‘Umar –

‘Umar.

6) Al-Bukh±r³ – ‘Abd±n – U£m±n ibn Jablah – Syu’bah – Qat±dah –

Sa’³d – Ibn ‘Umar – ‘Umar.

7) Al-Bukh±r³ … ‘Abd al-‘A’l± – Yaz³d ibn Zura³’ – Sa’³d – Qat±dah –

Sa’³d – Ibn ‘Umar – ‘Umar.

8) Al-Bukh±r³ … ²dam –Syu’bah – Qat±dah – Sa’³d – Ibn ‘Umar –

‘Umar.

9) Muslim – Mu¥ammad ibn Basysy±r – Mu¥ammad ibn Ja’far –

Syu’bah – Qat±dah – Sa’³d – Ibn ‘Umar – ‘Umar.

10) Muslim – Mu¥ammad ibn Mu£anna – Ibn Ab³ ‘Ad³ – Sa’³d – Qat±dah

– Sa’³d – Ibn ‘Umar – ‘Umar.

11) Al-Nas±³ – ‘Amr – Ya¥y± – Syu’bah – Qat±dah – Sa’³d – Ibn ‘Umar

– ‘Umar.

12) Ibn M±jah – Ab Bakar – Sy±z±n – Syu’bah – Qat±dah – Sa’³d – Ibn

‘Umar – ‘Umar.

13) Ibn M±jah – Mu¥ammad ibn Basysy±r – Mu¥ammad ibn Ja’far –

Syu’bah – Qat±dah – Sa’³d – Ibn ‘Umar – ‘Umar.

14) Ibn M±jah – Mu¥ammad ibn al-Wal³d – Mu¥ammad ibn Ja’far –

Syu’bah – Qat±dah – Sa’³d – Ibn ‘Umar – ‘Umar.

15) Ibn M±jah – Na¡r ibn ‘Al³ – Ab ¢amad – Syu’bah – Qat±dah – Sa’³d

– Ibn ‘Umar – ‘Umar.

16) Ibn M±jah – Na¡r ibn ‘Al³ – Wahb ibn Jar³r – Syu’bah – Qat±dah –

Sa’³d – Ibn ‘Umar – ‘Umar.
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b. ‘Umar melalui jalur Ab Burdah

1) Al-Bukh±r³ – Ism±’³l – ‘Al³ ibn Mushir – Ab Ish±q al-Syaib±n³ – Ab

Burdah – Ab Msa.

2) Muslim – Ism±’³l – ‘Al³ ibn Mushir – Ab Ish±q al-Syaib±n³ – Ab

Burdah – Ab Msa.

3) Muslim – ‘AI³ ibn ¦ujr – Syu’aib ibn Safw±n – ‘Abd al-M±lik – Ab

Burdah – Ab Msa.

Selain, itu dapat pula ditambahkan jalur berikut:

4) Muslim – ‘Al³ ibn ¦ujr al-Sa’d³ – ‘Al³ ibn Mushir – A‘masy – Ab ¢±lih

– ‘Abdull±h ibn ‘Umar – ‘Umar.

5) Muslim – ‘Amr al-N±qid – ‘Aff±n ibn Muslim – ¦ammad ibn Salamah

– ¤±bit – Anas – ‘Umar.

c. ‘Umar melalui jalur Ya’qb ibn Ibr±h³m

1) Al-Turmu©³ – ‘Abdullah ibn Ab³ Ziy±d – Ya’qb ibn Ibr±h³m – Ibr±h³m

ibn Sa‘d – ¢±lih ibn Kais±n – Zuhr³ – S±lim – ‘Abdull±h ibn ‘Umar –

‘Umar.

2) Al-Nas±³ – Sulaim±n ibn Saif – Ya‘qb ibn Ibr±h³m – Ibr±h³m ibn Sa‘d

– ¢±lih ibn Kais±n – Zuhr³ – S±lim – ‘Abdull±h ibn ‘Umar – ‘Umar.

3) A¥mad – Ya‘qb ibn Ibr±h³m – Ibr±h³m ibn Sa‘d – ¢±lih ibn Kais±n –

Zuhr³ – S±lim – ‘Abdull±h ibn ‘Umar – ‘Umar.

d. ‘Umar melalui jalur Zuhr³

1) A¥mad – ‘U£man ibn ‘Umar – Ynus – Zuhr³ – S±‘³d ibn Musayyab –

‘Umar.
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2) A¥mad – ‘Abd al-Razz±q – Ma‘mar – Zuhr³ – S±‘³d ibn Musayyab –

‘Umar.

e. ‘Umar melalui jalur ‘Ubaidill±h ibn ‘Umar

1) Muslim – Ab Bakar ibn Ab³ Syaibah – Ibn Bisyr – ‘Ubaidillah ibn

‘Umar – N±fi‘ – ‘Abdull±h ibn ‘Umar.

2) Muslim – Mu¥ammad ibn ‘Abdullah ibn Numair – Ibn Bisyr –

‘Ubaidillah ibn ‘Umar – N±fi‘ – ‘Abdull±h ibn ‘Umar.

3) Al-Nas±³ – ‘Ubaidull±h ibn Za³d – Ya¥y± – ‘Ubaidillah ibn ‘Umar –

N±fi‘ – ‘Abdull±h ibn ‘Umar – ‘Umar.

4) A¥mad – Ya¥y± – ‘Ubaidillah ibn ‘Umar – N±fi‘ – ‘Abdull±h ibn ‘Umar

– ‘Umar.

f. ‘Abdull±h ibn ‘Umar melalui jalur ‘Abdull±h ibn Wahb

1) Al-Bukh±r³ – A¡bag – ‘Abdull±h ibn Wahb – ‘Amr – Sa‘³d ibn al-¦±ri£

– ‘Abdull±h ibn ‘Umar.

2) Muslim – Ynus ibn ‘Abd al-A‘l± – ‘Abdull±h ibn Wahb – ‘Amr –

Sa‘³d ibn al-¦±ri£ – ‘Abdull±h ibn ‘Umar.

3) Muslim – ‘Amr ibn Saww±d al-‘²mir³ – ‘Abdull±h ibn Wahb – ‘Amr

– Sa‘³d ibn al-¦±ri£ – ‘Abdull±h ibn ‘Umar.

g. ‘Abdull±h ibn ‘Umar melalui jalur ‘Umar ibn Mu¥ammad

1) Muslim – ¦armalah ibn Ya¥y± – ‘Abdull±h ibn Wahb – ‘Umar – S±lim

– ‘Abdull±h ibn ‘Umar.
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2) A¥mad – Ya‘qb ibn Ibr±h³m – ‘²¡im ibn Mu¥ammad – ‘Umar ibn

Mu¥ammad – S±lim – ‘Abdull±h ibn ‘Umar.

h. ‘Aisyah dan (‘Abdull±h ibn ‘Umar) melalui jalur ‘Abdullah ibn Abu Bakar

1) Al-Bukh±r³ – ‘Abdullah ibn Ysuf – M±lik – ‘Abdullah ibn Ab Bakar –

Ab Bakar – ‘Amrah – ‘Aisyah.

2) Muslim – Qutaibah – M±lik – ‘Abdullah ibn Ab Bakar – Ab Bakar –

‘Amrah – ‘Aisyah.

3) Al-Turmu©³ – Qutaibah – M±lik – ‘Abdullah ibn Ab Bakar – Ab

Bakar – ‘Amrah – ‘Aisyah.

4) Al-Turmu©³ – Ish±q ibn Msa – Ma’n ibn ´s± – M±lik – ‘Abdullah ibn

Ab Bakar – Ab Bakar – ‘Amrah – ‘Aisyah.

5) Al-Nas±³ – Qutaibah – M±lik – ‘Abdullah ibn Ab Bakar – Ab Bakar –

‘Amrah – ‘Aisyah.

6) Ahmad – Sufy±n – ‘Abdullah ibn Ab Bakar – Ab Bakar – ‘Amrah –

‘Aisyah.

7) Ahmad – Ish±q – M±lik – ‘Abdullah ibn Ab Bakar – Ab Bakar –

‘Amrah – ‘Aisyah.

Selain itu juga terdapat satu jalur berikut:

8) Ahmad – ¦usain ibn Mu¥ammad – Mu¥ammad ibn R±syid – ¦ab³b

ibn Ab³ ¦ab³b – ‘Abd al-Rahman ibn al-Q±sim – al-Q±sim ibn

Mu¥ammad – ‘Aisyah.

9) Al-Turmu©³ – Qutaibah – ‘Abb±d ibn ‘Abb±d – Mu¥ammad ibn ‘Amr

– Ya¥y± ibn ‘Abd al-Rahm±n – ‘Aisyah.
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i. ‘Aisyah dan (‘Abdullah ibn ‘Umar) melalui jalur Hisy±m ibn ‘Urwah

1) Al-Bukh±r³ – ‘Ubaid – Ab ‘Us±mah – Hisy±m – ‘Urwah – ‘Aisyah.

2) Muslim – Ab Kuraib – Ab ‘Us±mah – Hisy±m – ‘Urwah – ‘Aisyah.

3) Muslim – Ab Bakar ibn Ab³ Syaibah – Waki’ – Hisy±m – ‘Urwah –

‘Aisyah.

4) Muslim – Khalaf ibn Hisy±m – ¦amm±d – Hisy±m – ‘Urwah –

‘Aisyah.

5) Muslim – Ab al-Rabi’ – ¦amm±d – Hisy±m – ‘Urwah – ‘Aisyah.

6) Ab D±wud – Hann±d ibn al-Sariy – ‘Abdah – Hisy±m – ‘Urwah –

‘Aisyah dan ‘Abdullah ibn ‘Umar.

7) Ab D±wud – Ab Mu’awiyah – ‘Abdah – Hisy±m – ‘Urwah –

‘Aisyah dan ‘Abdullah ibn ‘Umar.

8) Al-Nas±³ – Mu¥ammad ibn ²dam – ‘Abdah – Hisy±m – ‘Urwah –

‘Aisyah dan ‘Abdullah ibn ‘Umar.

9) Ahmad – ‘Abdah – Hisy±m – ‘Urwah – ‘Aisyah dan ‘Abdullah ibn

‘Umar.

10) Ahmad – Ibn Numair – Hisy±m – ‘Urwah – ‘Aisyah dan ‘Abdullah

ibn ‘Umar.

11) Ahmad – Waki’ – ‘Urwah – ‘Aisyah dan ‘Abdullah ibn ‘Umar.

j. Mug³rah melalui jalur ‘Ali ibn Rab³‘ah

1) Al-Bukh±r³ – Ab Nu‘aim – Sa‘³d ibn ‘Uba³d – Al³ ibn Rab³‘ah –

Mug³rah.

2) Muslim – Ab Bakar al-Syaib±n³ – Wak³‘ – Sa‘³d ibn ‘Uba³d – Al³ ibn

Rab³‘ah – Mug³rah.
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3) Muslim – Abdull±h Ibn Ab³ ‘Umar – Marw±n – Sa‘³d ibn ‘Uba³d – Al³

ibn Rab³‘ah – Mug³rah.

4) Muslim – Ab Bakar al-Syaib±n³ – Wak³‘ – Mu¥ammad ibn Qais – Al³

ibn Rab³‘ah – Mug³rah.

5) Muslim – ‘Al³ ibn ¦ujr – ‘Al³ ibn Mushir – Mu¥ammad ibn Qais – Al³

ibn Rab³‘ah – Mug³rah.

6) Al-Turmu©³ – A¥mad ibn Mani‘ – Qurr±n ibn Tamm±m – Sa‘³d ibn

‘Uba³d – Al³ ibn Rab³‘ah – Mug³rah.

7) Al-Turmu©³ – A¥mad ibn Mani‘ –Marw±n –Sa‘³d ibn ‘Uba³d – Al³ ibn

Rab³‘ah – Mug³rah.

8) Al-Turmu©³ – A¥mad ibn Mani‘ – Yaz³d ibn H±rn – Sa‘³d ibn ‘Uba³d –

Al³ ibn Rab³‘ah – Mug³rah.

k. ‘Imr±n ibn ¦u¡ain melalui jalur Syu‘bah dan jalur Husyaim

1) Al-Nas±³ – Ma¥md ibn Gail±n – Ab D±wd – Syu‘bah – ‘Abdull±h

ibn Subai¥ – Mu¥ammad ibn S³r³n – ‘Imr±n ibn ¦u¡ain.

2) Al-Nas±³ – Ibr±h³m ibn Ya‘qb – Sa‘³d ibn Sulaim±n – Husyaim –

Man¡r – ¦asan – ‘Imr±n ibn ¦u¡ain.

3) A¥mad – Mu¥ammad ibn Ja‘far – Syu‘bah – ‘Abdull±h ibn Subai¥ –

Mu¥ammad ibn S³r³n – ‘Imr±n ibn ¦u¡ain.

l. Ab Ms± melalui As³d ibn Ab As³d

1) Ibn M±jah – Ya’qb ibn ¦umaid ibn K±sib – ‘Abd al-‘Az³s ibn

Mu¥ammad al-D±raward³ – As³d ibn Ab³ As³d – Ms± ibn Ab³ Ms± al-

‘Asy’ar³ Ab Ms±.
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2) A¥mad – Ab ‘²mir – Zuhair – As³d ibn Ab³ As³d – Ms± ibn Ab³ Ms±

al-‘Asy’ar³ Ab Ms±.

m. ‘Abdull±h ibn ‘Umar, ‘Umar dan ‘²isyah melalui jalur Ibn Ab³ Mulaikah

1) Al-Bukh±r³ – ‘Abd±n – ‘Abdull±h – Ibn Juraij – ‘Abdullah ibn Ab³

Mulaikah – ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s – ‘Abdull±h ibn ‘Umar, ‘Umar dan

‘Aisyah.

2) Muslim – D±wud ibn Rusyaid – Ism±‘³l ibn ‘Ulyah – Ayyb –

‘Abdullah ibn Ab³ Mulaikah – ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s – ‘Abdull±h ibn

‘Umar, ‘Umar dan ‘Aisyah.

3) Muslim – Muhammad ibn R±fi‘ – ‘Abd al-Razz±q – Ibn Juraij –

‘Abdullah ibn Ab³ Mulaikah – ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s – ‘Abdull±h ibn

‘Umar, ‘Umar dan ‘Aisyah.

4) Muslim – ‘Abd ibn ¦umaid – ‘Abd al-Razz±q – Ibn Juraij – ‘Abdullah

ibn Ab³ Mulaikah – ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s – ‘Abdull±h ibn ‘Umar,

‘Umar dan ‘Aisyah.

5) Al-Nas±³ – Sulaim±n ibn Man¡r al-Balkh³ – ‘Abd al-Jabb±r ibn al-

Ward – ‘Abdullah ibn Ab³ Mulaikah – ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s –

‘Abdull±h ibn ‘Umar, ‘Umar dan ‘Aisyah.

6) Al-Nas±³ – ‘Abd al-Jabb±r ibn al-‘Al±’ ibn ‘Abd al-Jabb±r – Sufy±n –

‘Amr ibn D³n±r – ‘Abdullah ibn Ab³ Mulaikah – ‘Abdull±h ibn

‘Abb±s – ‘Aisyah.

7) Ibn M±jah – Hisy±m ibn ‘Amm±r – Sufy±n ibn ‘Uyainah – ‘Amr ibn

D³n±r – ‘Abdullah ibn Ab³ Mulaikah – … – ‘Aisyah.
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8) A¥mad – Ism±‘³l ibn ‘Ulyah – Ayyb – ‘Abdullah ibn Ab³ Mulaikah –

‘Abdull±h ibn ‘Abb±s – ‘Abdull±h ibn ‘Umar, ‘Umar dan ‘Aisyah.

9) A¥mad – Waki’ – ‘Abd al-Jabb±r ibn al-Ward – ‘Abdullah ibn Ab³

Mulaikah – ‘Aisyah.

10) A¥mad – Waki’ – Rab±¥ ibn Ab³ Ma’rf – ‘Abdullah ibn Ab³

Mulaikah – ‘Abdull±h ibn ‘Abb±s – ‘Umar.
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4. Meneliti salah satu sanad dengan melihat persambungan periwayatan dan

kualitas periwayat.

Sanad yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah salah satu jalur

yang terdapat dalam Sahih al-Bukh±r³ yaitu:

ثـََنا َعْبُد اللَّ  ثـََنا َعْبَداُن َحدَّ ابـَْنٌة ِه َأْخبَـَرنَا اْبُن ُجَرْيٍج قَاَل َأْخبَـَرِين َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َأِيب ُمَلْيَكَة قَاَل تـُُوفـَِّيْت َحدَّ
َنا لَِنْشَهَدَها َوَحَضَرَها اْبُن ُعَمَر َواْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اللَّ  نَـُهَما أَْو لُِعْثَماَن َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِمبَكََّة َوِجئـْ ُهْم َوِإينِّ َجلَاِلٌس بـَيـْ ُه َعنـْ

ُهَما لَِعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن قَاَل َجَلْسُت ِإَىل َأَحِدِمهَا ُمثَّ َجاَء اْآلَخُر َفَجَلَس ِإَىل َجْنِيب فـََقاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َرِضَي اللَّهُ  َعنـْ
َهى َعْن اْلُبَكاِء فَِإنَّ َرُسوَل  ٍس اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه فـََقاَل اْبُن َعبَّاَأَال تـَنـْ

ُهَما َقْد َكاَن ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه يـَُقوُل بـَْعَض َذِلَك ُمثَّ َحدََّث قَاَل َصَدْرُت َمَع ُعمَ  َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِمْن َر َرِضَي اللَُّه َعنـْ
الرَّْكُب قَاَل فـََنَظْرُت فَِإَذا َمكََّة َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا بِاْلبَـْيَداِء ِإَذا ُهَو ِبرَْكٍب َحتَْت ِظلِّ َمسَُرٍة فـََقاَل اْذَهْب فَاْنظُْر َمْن َهُؤَالءِ 

فـَُقْلُت اْرحتَِْل فَاحلَْْق أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني فـََلمَّا ُأِصيَب ُعَمُر َدَخَل ُصَهْيٌب فََأْخبَـْرتُُه فـََقاَل اْدُعُه ِيل فـََرَجْعُت ِإَىل ُصَهْيبٍ 
قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى ُصَهْيٌب يـَْبِكي يـَُقوُل َوا َأَخاُه َوا َصاِحَباُه فـََقاَل ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه يَا ُصَهْيُب أَتـَْبِكي َعَليَّ َوَقدْ 

ُهَما فـََلمَّ اللَُّه َعَلْيهِ  ا َماَت ُعَمُر َرِضَي َوَسلََّم ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بِبَـْعِض ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه قَاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ
َها فـََقاَلْت َرِحَم اللَُّه ُعَمَر َواللَّهِ  َما َحدََّث َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اللَُّه َعْنُه ذََكْرُت َذِلَك لَِعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

قَاَل ِإنَّ اللََّه لََيزِيُد اْلَكاِفَر َعَذابًا ِإنَّ اللََّه لَيُـَعذُِّب اْلُمْؤِمَن بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه َوَلِكنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ُهَما بُِبَكاِء أَْهِلهِ  ِعْنَد َذِلَك َواللَُّه َعَلْيِه َوقَاَلْت َحْسُبُكْم اْلُقْرآُن َوَال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى قَاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ُهَما َشْيًئاُهَو َأْضَحَك َوأَْبَكى قَاَل اْبُن َأِيب ُمَلْيَكَة َواللَِّه َما قَاَل اْبُن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنْـ 
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Periwayat yang terdapat dalam jalur sanad ini sebanyak 9 orang,

termasuk mukharrij yaitu al-Bukh±r³. Periwayat-periwayat lainnya adalah

‘Abd±n, ‘Abdull±h ibn al-Mub±rak, Ibn Juraij, ‘Abdullah ibn Ab³ Mulaikah,

‘Abdull±h ibn ‘Abb±s, ‘Abdull±h ibn ‘Umar, ‘Umar dan ‘Aisyah.

Adapun kualitas para periwayat di atas adalah sebagai berikut:

- Al-Bukh±r³ (w. 256 H) mendapatkan pujian yang tertinggi sebagai seorang

imam dalam hadis dari sekian banyak ulama hadis seperti Ab Al³ al-

Nais±br³, Ab Ja‘far al-°ah±w³, Ab Sa‘³d, dan al-D±ruqutn³.

- Abd±n (w. 221 H). Ia dinilai oleh Mu¥ammad ibn Hamdawaih sebagai

periwayat yang £iqah ma’mn. Ibn ¦ibb±n juga menilainya £iqah. Al-¦±kim,

bahkan menilainya sebagai imam dalam masalah hadis di kota

kediamannya.

- ‘Abdull±h ibn al-Mub±rak (w. 181 H). Ia adalah seorang imam dalam hadis

seperti penilaian ‘Abdurra¥m±n ibn al-Mahd³ dan Ab ¦±tim al-R±z³,

seorang ¥±fi§ menurut A¥mad ibn ¦anbal dan dinilai £iqah oleh ‘Al³ ibn al-

Mad³n³ dan Ya¥y± ibn Ma‘³n.

- Ibn Juraij (w. 150 H). Ia dinilai oleh Ya¥y± ibn Ma‘³n, al-‘Ijl³ dan Ibn

¦ibb±n. Adapun Ya¥y± ibn Sa ‘³d al-Qa¯¯±n dan Ibn Khir±sy menilainya

¡adq.
- Ibn Abi Mula³kah (w. 117 H) diberikan penilaian oleh Abu Zur‘ah al-R±z³,

Ab Hatim al-R±z³, Mu¥ammad ibn Sa‘d, al-‘Ijl³, dan Ibn Hibban dengan

penilaian siqah yang merupakan lafaz keterpujian yang tinggi.
- Keempat periwayat lainnya, yaitu ‘Abdullah ibn Umar (w. 73 H), ‘Abdullah

ibn Abbas (w. 67 H), ‘Umar (w. 23 H) dan ‘Aisyah (w. 58 H) adalah sahabat-

sahabat Nabi yang utama.
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Sanad hadis ini menjadi lebih kuat lagi karena mempunyai hadis

penguat (mut±bi’) yang terdapat pada Sahih Muslim, Sunan al-Nas±³ dan

Musnad Ahmad ibn Hanbal. Secara keseluruhan pada keempat kitab tersebut

terdapat enam jalur sanad.

Dengan membandingkan keenam jalur sanad yang terdapat pada

keempat mukharrij tersebut, ditemukan bahwa semuanya bertemu pada

periwayat yang sama yaitu ‘Abdullah ibn ‘Ubaidillah ibn Abi Mulaikah. Jalur

sanad yang membentang antara periwayat ini dengan Nabi saw. pada

keempat mukharrij tersebut adalah sama.97

Adapun jalur yang membentang antara periwayat tersebut (Ibn Abi

Mulaikah) sampai kepada keempat mukharrij berbeda. Perbedaan ini bukan

saja dari segi nama periwayat, tetapi yang lebih penting lagi adalah jumlah

periwayat. Jumlah periwayat antara Ahmad (164-241 H) dengan Ibn Abi

Mulaikah terdapat dua periwayat, yaitu Ism±‘³l dan Ayyb, sedangkan antara

al-Bukh±r³ (194-256 H) dengannya terdapat tiga periwayat yaitu ‘Abdan,

‘Abdull±h dan Ibn Juraij. Adapun jumlah periwayat antara Muslim (204-261

H) pada ketiga jalurnya dengan Ibn Abi Mulaikah juga ada tiga periwayat.

97 Hal ini mengingatkan kembali kepada teori common link. Sejak awal, fenomena common
link ini sudah dikenal oleh para ahli hadis di kalangan Islam. Al-Tirmizi dalam koleksi hadisnya
menyebut hadis-hadis, yang menunjukkan adanya seorang periwayat tertentu sebagai common link
dalam isnad-nya. Akan tetapi, kelihatannya para ahli hadis di kalangan Islam tidak menyadari
sepenuhnya implikasi dari gejala tersebut terhadap problem penanggalan hadis. Joseph Schacht
adalah orang pertama yang membuat istilah common link dan memperkenalkannya dalam
bukunya, The Origin. Namun Juynboll yang kemudian mengembangkan teori tersebut. Asumsi
dasar teori ini adalah semakin banyak jalur isnad yang bertemu pada seorang periwayat, baik yang
menuju kepadanya atau yang justru meninggalkannya, semakin besar seorang periwayat dan jalur
periwayatannya memiliki klaim kesejarahan. Penjelasan lebih jauh tentang teori ini, baca misalnya
Ali Masrur, Teori Common Link G.H.A. Juynboll; Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi (cet. I; PT.
LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007).
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Sementara itu, jumlah periwayat antara al-Nas±³ yang hidup agak di

belakang (215 H-303 H) hanya terdapat dua periwayat. Keadaan ini tentu

saja bisa menimbulkan dugaan adanya periwayat yang jatuh pada jalur al-

Nas±³. Dugaan ini dapat diperkuat dengan terlalu jauhnya jarak antara tahun

wafat Sulaim±n (w. 240 H) dengan Ibn Abi Mulaikah (w. 117 H), sementara

di antara mereka berdua hanya terdapat seorang periwayat yaitu ‘Abd al-

Jabb±r yang tidak diketahui tahun kelahirannya.

Meskipun demikian, penulis menganggap bahwa sanad ini tetap bisa

dinilai itti¡±l dengan asumsi bahwa paling tidak Sulaim±n dan ‘Abd al-Jabb±r

mempunyai usia lebih dari 80 tahun.

Setelah sanad hadis di atas diteliti, ternyata seluruh periwayat bersifat

siqah (adil dan dabit). Selain itu, sanadnya bersambung dan terhindar dari

syaz dan illat. Dengan demikian, hadis ini termasuk hadis sahih berdasarkan

kaedah kesahihan sanad.

5. Mengidentifikasi sanad dan matan hadis untuk menentukan hadis yang

termasuk dalam kategori ikhtil±f al-riw±yah dan hadis yang hanya

kelihatannya merupakan ikhtil±f al-riw±yah;

Dengan memperhatikan al-r±wi al-a’l± dan poros utama sanad, maka

hadis di atas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. ‘Umar melalui jalur Qat±dah

Kandungan utama hadis-hadis yang termasuk dalam kelompok ini

adalah pernyataan ‘Umar yang menyandarkan kepada Nabi saw. bahwa

bahwa orang yang telah meninggal akan disiksa disebabkan ratapan

(niy±hah) atau tangisan (buka’) orang yang masih hidup.
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Hadis-hadis yang masuk dalam kelompok ini adalah hadis yang

disandarkan kepada ‘Umar dengan poros utama sanad, Qat±dah yang

menyandarkan hadis tersebut kepada dua orang periwayat, yaitu Qaz±‘ah

dan Sa‘³d, yang menyandarkan kepada Ibn ‘Umar dan seterusnya kepada

‘Umar. Terdapat lima mukharrij yang menyandarkan hadis tersebut kepada

Qat±dah, yaitu A¥mad, al-Bukh±r³, Muslim, Ibn M±jah dan al-Nas±³.

A¥mad menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui lima jalur.

Jalur pertama melalui Ya¥y±, lalu Syu‘bah yang seterusnya

menyandarkannya kepada Qat±dah. Jalur kedua, ketiga dan keempat

melalui Mu¥ammad ibn Ja‘far yang kemudian bercabang kepada Syu‘bah,

¦ajj±j, Sa‘³d. Ketiganya lalu menyandarkannya kepada Qat±dah. Adapun

jalur kelima, melalui ‘Aff±n, lalu kepada ¦amm±m yang lalu

menyandarkannya kepada Qat±dah.

Al-Bukh±r³ menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui tiga jalur.

Jalur pertama melalui ‘Abd al-A‘l±, lalu kepada Yaz³d, seterusnya kepada

Sa‘³d yang lalu menyandarkannya kepada Qat±dah. Jalur kedua

diriwayatkan secara mu‘allaq melalui ‘Abd±n, lalu kepada U£m±n ibn Jablah,

seterusnya kepada Syu‘bah yang lalu menyandarkannya kepada Qat±dah.

Adapun jalur ketiga, juga diriwayatkan secara mu‘allaq melalui Adam, lalu

kepada Syu‘bah yang lalu menyandarkannya kepada Qat±dah.

Adapun Muslim menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui dua

jalur. Jalur pertama melalui Mu¥ammad ibn Basysy±r, lalu kepada

Mu¥ammad ibn Ja‘far, seterusnya kepada Syu‘bah yang lalu

menyandarkannya kepada Qat±dah. Jalur kedua melalui Mu¥ammad ibn al-
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Mu£ann±, lalu kepada Ibn Ab³ ‘Ad³, seterusnya kepada Sa‘³d yang lalu

menyandarkannya kepada Qat±dah.

Mukharrij yang ketiga, yaitu Ibn M±jah menyandarkan hadis tersebut

kepada Qat±dah melalui lima jalur. Jalur pertama melalui Ab Bakar, lalu

kepada Sy±©±n, seterusnya kepada Syu‘bah yang lalu menyandarkannya

kepada Qat±dah. Jalur kedua melalui Mu¥ammad ibn al-Wal³d, lalu kepada

Mu¥ammad ibn Ja‘far, seterusnya kepada Syu‘bah yang lalu

menyandarkannya kepada Qat±dah. Jalur ketiga melalui Mu¥ammad ibn al-

Basysy±r, lalu kepada Mu¥ammad ibn Ja‘far, seterusnya kepada Syu‘bah

yang lalu menyandarkannya kepada Qat±dah. Jalur keempat dan kelima

melalui Na¡r ibn ‘Al³. Salah satu jalur melalui Abd al-Samad dan jalur lainnya

melalui Wahb ibn Jar³r. Setelah itu, keduanya melalui Syu‘bah yang lalu

menyandarkannya kepada Qat±dah.

Adapun al-Nas±³ menyandarkan hadis tersebut kepada Qat±dah

hanya melalui satu jalur, yaitu melalui ‘Amr, lalu kepada Ya¥y±, seterusnya

kepada Syu‘bah yang lalu menyandarkannya kepada Qat±dah. (Untuk lebih

jelasnya, dapat dilihat pada diagram 1 sebagaimana terlampir)

b. ‘Umar melalui jalur Ab Burdah

Kandungan utama hadis-hadis yang termasuk dalam kelompok ini

adalah peristiwa ketika ‘Umar ditimpa musibah dalam bentuk penikaman

terhadap dirinya. Melihat hal tersebut, Suhaib lalu menangisinya. ‘Umar

kemudian menegur Suhaib sambil menyampaikan hadis yang

disandarkannya kepada Nabi saw. bahwa orang yang telah meninggal akan

disiksa disebabkan tangisan orang yang masih hidup.
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Hadis-hadis yang masuk dalam kelompok ini adalah hadis yang

disandarkan kepada ‘Umar dengan poros utama sanad, Ab Burdah yang

menyandarkan hadis tersebut kepada Ab Msa dan seterusnya kepada

‘Umar. Terdapat dua mukharrij yang menyandarkan hadis tersebut kepada

Abu Burdah, yaitu al-Bukh±r³ dan Muslim.

Al-Bukh±r³ menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui jalur

Ism±’³l, lalu kepada ‘Al³ ibn Mushir, seterusnya kepada Ab Ish±q al-Syaib±n³

yang lalu menyandarkannya kepada Ab Burdah.

Adapun Muslim menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui ‘Al³

ibn ¦ujr, lalu kepada ‘Al³ ibn Mushir dan selanjutnya sebagaimana jalur

sanad al-Bukh±r³. Selain itu, terdapat satu jalur lain yang juga melalui ‘Al³

ibn ¦ujr, lalu Syu‘aib ibn ¢afw±n, seterusnya kepada ‘Abd al-M±lik yang lalu

menyandarkannya kepada Ab Burdah.

Di samping itu, terdapat satu jalur Muslim lainnya yang mempunyai

persinggungan dengan jalur sanad yang dimiliki oleh al-Bukh±r³, yaitu

Isma‘³l, lalu kepada ‘Al³ ibn Mushir. Namun berbeda dengan sanad al-

Bukh±r³, dari ‘Ali ibn Mushir tidak berlanjut kepada Ab Ish±q al-Syaib±n³,

melainkan kepada A’masy, lalu kepada Ab ¢±lih, seterusnya kepada

‘Abdull±h ibn ‘Umar, lalu kepada ‘Umar.

Selain itu, terdapat satu jalur Muslim lainnya yang menyimpang dari

jalur-jalur di atas, namun tetap dimasukkan dalam kelompok hadis-hadis ini

karena kesamaan kandungannya. Jalur tersebut melalui ‘Amr al-N±qid, lalu

kepada ‘Aff±n ibn Muslim, seterusnya kepada ¦amm±d, lalu kepada ¤±bit

yang menyandarkan hadis tersebut kepada Anas. (Untuk lebih jelasnya,

dapat dilihat pada diagram 2 sebagaimana terlampir)
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c. ‘Umar melalui jalur S±lim

Kandungan utama hadis-hadis yang termasuk dalam kelompok ini

adalah pernyataan ‘Umar yang disandarkan kepada Nabi saw. bahwa orang

yang telah meninggal akan disiksa disebabkan tangisan orang yang masih

hidup.

Hadis-hadis yang masuk dalam kelompok ini adalah hadis yang

disandarkan kepada ‘Umar dengan poros utama sanad, yaitu S±lim yang

menyandarkan hadis tersebut kepada ‘Abdull±h ibn ‘Umar yang lalu

menyandarkannya kepada ‘Umar.

Terdapat tiga mukharrij yang menyandarkan hadis tersebut kepada

S±lim, yaitu al-Turmu©³, al-Nas±³ dan A¥mad. Al-Turmu©³ menyandarkan

hadis tersebut kepadanya melalui ‘Abdullah ibn Ab³ Ziy±d, seterusnya

kepada Ya‘qb ibn Ibr±h³m, lalu kepada Ibr±h³m ibn Sa‘d, lalu kepada ¢±lih

ibn Kais±n, lalu kepada Zuhr³ dan seterusnya kepada S±lim.

Adapun al-Nas±³ menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui

Sulaim±n ibn Saif, lalu kepada Ya‘qb ibn Ibr±h³m dan seterusnya sampai

kepada S±lim sebagaimana jalur al-Turmu©³.

Jalur yang sama juga dimiliki oleh A¥mad yang menyandarkan hadis

tersebut kepada Ya‘qb ibn Ibr±h³m dan seterusnya sampai kepada S±lim.

(Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada diagram 3 sebagaimana terlampir)

d. ‘Umar melalui jalur Zuhr³

Kandungan utama hadis-hadis yang termasuk dalam kelompok ini

adalah pernyataan ‘Umar yang disandarkan kepada Nabi saw. bahwa orang
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yang telah meninggal akan disiksa disebabkan tangisan orang yang masih

hidup.

Hadis-hadis yang masuk dalam kelompok ini adalah hadis yang

disandarkan kepada ‘Umar dengan poros utama sanad, yaitu Zuhr³ yang

menyandarkan hadis tersebut kepada S±‘³d ibn Musayyab yang lalu

menyandarkannya kepada ‘Umar.

Hanya seorang mukharrij yang menyandarkan hadis tersebut kepada

Zuhr³, yaitu A¥mad melalui dua jalur. Jalur pertama melalui ‘U£man ibn

‘Umar yang menyandarkan hadis tersebut kepada Ynus dan seterusnya

kepada Zuhr³. Jalur kedua melalui ‘Abd al-Razz±q yang menyandarkan hadis

tersebut kepada Ma‘mar dan seterusnya kepada Zuhr³. (Untuk lebih jelasnya,

dapat dilihat pada diagram 4 sebagaimana terlampir)

e. ‘Umar melalui jalur ‘Ubaidill±h ibn ‘Umar

Kandungan utama hadis-hadis yang termasuk dalam kelompok ini

adalah pernyataan ‘Umar yang disandarkan kepada Nabi saw. bahwa orang

yang telah meninggal akan disiksa disebabkan tangisan orang yang masih

hidup.

Hadis-hadis yang masuk dalam kelompok ini adalah hadis yang

disandarkan kepada ‘Umar dengan poros utama sanad, yaitu ‘Ubaidill±h ibn

‘Umar yang menyandarkan hadis tersebut kepada N±fi‘, seterusnya kepada

‘Abdull±h ibn ‘Umar yang lalu menyandarkannya kepada ‘Umar.

Terdapat tiga mukharrij yang menyandarkan hadis tersebut kepada

‘Ubaidillah ibn ‘Umar, yaitu Muslim, al-Nas±³ dan A¥mad.
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Muslim menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui dua jalur,

yaitu melalui Ab Bakar ibn Ab³ Syaibah dan Mu¥ammad ibn ‘Abdullah ibn

Numair. Keduanya kemudian bertemu pada Ibn Bisyr yang lalu

menyandarkannya kepada ‘Ubaidillah ibn ‘Umar.

Al-Nas±³ menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui jalur

‘Ubaidull±h ibn Za³d, seterusnya kepada Ya¥y±, lalu kepada ‘Ubaidillah ibn

‘Umar. Jalur A¥mad bertemu dengan jalur al-Nas±³ pada periwayat Ya¥y±.

(Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada diagram 5 sebagaimana terlampir)

f. ‘Abdull±h ibn ‘Umar melalui jalur ‘Abdull±h ibn Wahb

Kandungan utama hadis-hadis yang termasuk dalam kelompok ini

adalah peristiwa ketika Sa‘d ibn ‘Ubadah menderita sakit, lau ia dijenguk

oleh Rasulullah saw. yang datang bersama dengan ‘Abd al-Ra¥m±n ibn ‘Auf,

Sa‘d ibn Ab³ Waqq±¡ dan ‘Abdull±h ibn Mas‘d.

Ketika masuk, mereka mendapati keluarganya telah mengerumuninya,

lalu Nabi saw. bertanya apakah ia telah mengalami kematian. Mereka

menjawabnya belum. Rasulullah saw. kemudian menangis yang diikuti

dengan tangisan orang-orang yang hadir, maka Rasulullah saw. kemudian

menyampaikan bahwa Allah swt. tidak akan menyiksa karena linangan air

mata atau kesedihan hati, tapi Allah swt. akan menyiksa atau memberikan

kasih sayang karena ucapan lidah.

Hadis-hadis yang masuk dalam kelompok ini adalah hadis yang

disandarkan kepada ‘Abdullah ibn ‘Umar dengan poros utama sanad,

‘Abdull±h ibn Wahb yang menyandarkan hadis tersebut kepada ‘Amr, lalu

kepada Sa‘³d ibn al-¦±ri£ dan seterusnya kepada ‘Abdullah ibn ‘Umar.
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Terdapat dua mukharrij yang menyandarkan hadis tersebut kepada

‘Abdull±h ibn Wahb, yaitu al-Bukh±r³ dan Muslim.

Al-Bukh±r³ menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui jalur

Asbagh, sedangkan Muslim menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui

Ynus dan ‘Amr ibn Saww±d. (Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada

diagram 6 sebagaimana terlampir)

g. ‘Abdull±h ibn ‘Umar melalui jalur S±lim

Kandungan utama hadis-hadis yang termasuk dalam kelompok ini

adalah pernyataan ‘Abdull±h ibn ‘Umar yang disandarkan kepada Nabi saw.

bahwa orang yang telah meninggal akan disiksa disebabkan tangisan orang

yang masih hidup.

Hadis-hadis yang masuk dalam kelompok ini adalah hadis yang

disandarkan kepada ‘Umar dengan poros utama sanad, yaitu S±lim yang

menyandarkan hadis tersebut kepada ‘Abdull±h ibn ‘Umar.

Terdapat dua mukharrij yang menyandarkan hadis tersebut kepada

S±lim, yaitu Muslim dan A¥mad. Muslim menyandarkan hadis tersebut

kepadanya melalui ¦armalah ibn Ya¥y± yang menyandarkan hadis tersebut

kepada ‘Abdull±h ibn Wahab, seterusnya kepada ‘Umar ibn Mu¥ammad

yang lalu menyandarkannya kepada S±lim. Adapun A¥mad menyandarkan

hadis tersebut kepadanya melalui Ya‘qb ibn Ibr±h³m, seterusnya kepada

‘²¡im ibn Mu¥ammad, lalu kepada ‘Umar ibn Mu¥ammad dan seterunya

sebagaimana jalur Muslim. (Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada diagram

7 sebagaimana terlampir)
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h. ‘Aisyah melalui jalur ‘Abdull±h ibn Ab Bakar

Kandungan utama hadis-hadis yang termasuk dalam kelompok ini

adalah ‘Aisyah diberitahukan bahwa ‘Abdullah ibn ‘Umar menyandarkan

satu pernyataan kepada Nabi saw. bahwa orang yang meninggal akan

disiksa disebabkan tangisan orang yang masih hidup. Mendengar hal

tersebut, Aisyah menilai bahwa ‘Abdullah ibn ‘Umar telah melakukan satu

kekeliruan, karena yang sebenarnya terjadi adalah Rasulullah saw. pernah

melewati seorang perempuan Yahudi yang telah meninggal dan ditangisi

oleh keluarganya, lalu beliau berkata bahwa mereka menangisinya, padahal

sekarang ia sedang disiksa.

Hadis-hadis yang masuk dalam kelompok ini adalah hadis yang

disandarkan kepada ‘Aisyah dengan poros utama sanad, ‘Abdull±h ibn Ab

Bakar yang menyandarkan hadis tersebut kepada Ab Bakar, lalu kepada

‘Amrah dan seterusnya kepada ‘Aisyah. Terdapat enam mukharrij yang

menyandarkan hadis tersebut kepada Abu Burdah, yaitu M±lik, A¥mad, al-

Bukh±r³, Muslim, al-Turmuz³ dan al-Nas±³.

M±lik secara langsung menyandarkan hadis tersebut kepada ‘Abdull±h

ibn Ab Bakar. A¥mad menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui dua

jalur. Jalur pertama melalui Sufy±n sedangkan jalur kedua disandarkan

kepada Ish±q yang lalu menyandarkannya kepada M±lik.

Al-Bukh±r³ menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui satu jalur,

yaitu ‘Abdull±h ibn Ysuf yang lalu menyandarkannya kepada M±lik.

Adapun Muslim menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui Qutaibah

yang lalu menyandarkannya kepada M±lik.
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Adapun al-Turmu©³ menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui

dua jalur. Jalur pertama sama dengan jalur periwayatan Muslim, yaitu

melalui Qutaibah. Jalur kedua melalui Ish±q ibn Ms±, lalu kepada Ma‘n ibn

´s±. Kedua jalur tersebut bertemu pada M±lik.

Al-N±s±³ menyandarkan hadis tersebut kepadanya hanya melalui satu

jalur, yaitu jalur yang sama dengan Muslim dan jalur pertama dari al-

Turmu©³, yaitu melalui Qutaibah. Dengan demikian terdapat enam jalur yang

bertemu pada M±lik.

Selain itu, terdapat dua jalur yang menyimpang dari jalur-jalur di atas,

namun tetap dimasukkan dalam kelompok hadis-hadis ini karena kesamaan

kandungannya. Satu jalur terdapat dalam Musnad Ahmad, yaitu melalui

¦usain ibn Mu¥ammad, kemudian Mu¥ammad ibn Rasy³d, lalu ¦ab³b Ab³

¦ab³b, lalu kepada ‘Abd al-Rahm±n ibn al-Q±sim, seterusnya kepada al-

Q±sim ibn Mu¥ammad yang kemudian menyandarkannya kepada ‘Aisyah.

Jalur lainnya terdapat dalam al-Turmu©³, yaitu melalui Qutaibah, kemudian

‘Abb±d, lalu Mu¥ammad ibn Amr, seterusnya kepada Ya¥y± ibn ‘Abd al-

Ra¥m±n yang kemudian menyandarkannya kepada ‘Aisyah. (Untuk lebih

jelasnya, dapat dilihat pada diagram 8 sebagaimana terlampir)

i. ‘Aisyah melalui jalur Hisy±m ibn ‘Urwah

Kandungan utama hadis-hadis yang termasuk dalam kelompok ini

adalah ‘Aisyah diberitahukan bahwa ‘Abdullah ibn ‘Umar menyandarkan

satu pernyataan kepada Nabi saw. bahwa orang yang meninggal akan

disiksa disebabkan tangisan orang yang masih hidup. Mendengar hal

tersebut, Aisyah menilai bahwa ‘Abdullah ibn ‘Umar telah melakukan satu
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kekeliruan, karena yang sebenarnya terjadi adalah Rasulullah saw. pernah

melewati seorang perempuan Yahudi yang telah meninggal dan ditangisi

oleh keluarganya, lalu beliau berkata bahwa mereka menangisinya, padahal

pada saat itu ia sedang disiksa.

Hadis-hadis yang masuk dalam kelompok ini adalah hadis yang

disandarkan kepada ‘Aisyah dengan poros utama sanad, Hisy±m yang

menyandarkan hadis tersebut kepada ‘Umrah dan seterusnya kepada

‘Aisyah. Terdapat lima mukharrij yang menyandarkan hadis tersebut kepada

Hisy±m, yaitu, A¥mad, al-Bukh±r³,  Muslim, Ab D±wud dan al-Nas±³.

A¥mad menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui tiga jalur.

Jalur pertama melalui Waki‘, ‘Abdah, Ibn Numair. Ketiganya menyandarkan

hadis tersebut kepada Hisy±m.

Al-Bukh±r³ menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui satu jalur,

yaitu ‘Ubaid yang lalu menyandarkannya kepada Ab Us±mah.

Adapun Muslim menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui tiga

jalur. Jalur pertama melalui Ab Kuraib yang lalu menyandarkannya kepada

Ab Us±mah. Jalur kedua melalui Abu al-Rab³‘, sedangkan jalur ketiga

melalui Khalf. Keduanya kemudian menyandarkannya kepada ¦amm±d.

Adapun Ab D±wud menyandarkan hadis tersebut kepadanya. Kedua

jalur tersebut melalui Hann±d ibn al-Sar³. Namun setelah itu, kedua jalur

tersebut bercabang satu jalur melalui ‘Abdah, sedangkan jalur yang kedua

melalui Ab Mu‘±wiyah. Kedua jalur tersebut kembali bertemu pada Hisy±m.

Al-N±s±³ menyandarkan hadis tersebut kepadanya hanya melalui satu

jalur, yaitu melalui Mu¥ammad ibn ²dam. (Untuk lebih jelasnya, dapat

dilihat pada diagram 9 sebagaimana terlampir)
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j. Mug³rah melalui jalur ‘Al³ ibn Rab³‘ah

Kandungan utama hadis-hadis yang termasuk dalam kelompok ini

adalah satu peristiwa yang terjadi di Kufah ketika Qara§ah ibn Ka‘b diratapi,

maka Mug³rah kemudian menyampaikan pernyataan yang disandarkan

kepada Nabi saw. bahwa orang yang diratapi akan ditangisi karena ratapan

keluarganya.

Hadis-hadis yang masuk dalam kelompok ini adalah hadis yang

disandarkan kepada Mug³rah dengan poros utama sanad, ‘Ali ibn Rab³‘ah

yang menyandarkan hadis tersebut kepada Mug³rah.

Terdapat tiga mukharrij yang menyandarkan hadis tersebut kepada

‘Ali ibn Rab³‘ah, yaitu al-Bukh±r³, Muslim dan al-Turmu©³. Al-Bukh±r³

menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui jalur Ab Nu‘aim yang

menyandarkan kepadanya melalui Sa‘³d ibn ‘Ubaid.

Muslim menyandarkan hadis tersebut kepadanya empat jalur. Jalur

pertama dan kedua melalui Ab Bakar al-Syaib±n³, melalui Waki‘.

Selanjutnya kedua jalur tersebut bercabang, satu jalur melalui Sa‘³d ibn

‘Ubaid dan jalur lainnya melalui Mu¥ammad ibn Qais. Jalur ketiga melalui

‘Abdull±h ibn Ab³ ‘Umar, melalui Marw±n, seterusnya kepada Sa‘³d ibn

‘Ubaid. Satu jalur lainnya melalui ‘Al³ ibn ¦ujr, lalu ‘Al³ ibn Mushir,

seterusnya kepada Mu¥ammad ibn Qais.

Adapun al-Turmuz³ menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui

tiga jalur. Ketiganya melalui A¥mad ibn Man³‘, setelah itu bercabang kepada

tiga periwayat yang berbeda, yaitu Qurr±n bin Tamm±m, Marw±n dan Yaz³d
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ibn Harn. Selanjutnya ketiga jalur tersebut kembali bertemu pada Sa ‘³d ibn

‘Ubaid. (Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada diagram 10 sebagaimana

terlampir)

k. ‘Imr±n ibn ¦u¡ain melalui jalur Syu‘bah

Kandungan utama hadis-hadis yang termasuk dalam kelompok ini

adalah peristiwa ketika ada yang menyampaikan kepada ‘Imr±n bahwa

bahwa orang yang meninggal akan ditangisi karena ratapan keluarganya,

‘Imr±n kemudian membenarkan bahwa pernyataan tersebut adalah hadis

Nabi saw.

Hadis-hadis yang masuk dalam kelompok ini adalah hadis yang

disandarkan kepada ‘Imr±n poros utama sanad, Syu‘bah yang

menyandarkan hadis tersebut kepada Abdull±h ibn Subaih, lalu Mu¥ammad

ibn S³r³n dan seterusnya kepada ‘Imr±n.

Terdapat dua mukharrij yang menyandarkan hadis tersebut kepada

Syu‘bah, yaitu A¥mad dan al-Nas±³, masing-masing sebanyak satu jalur.

A¥mad menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui jalur

Mu¥ammad ibn Ja‘far, sedangkan al-Nas±³ menyandarkan hadis tersebut

kepadanya melalui Ma¥md ibn Gail±n, lalu kepada Ab D±wud.

Selain itu, terdapat satu jalur al-Nas±³ yang menyimpang dari jalur-

jalur di atas, namun tetap dimasukkan dalam kelompok hadis-hadis ini

karena kesamaan kandungannya. Jalur tersebut melalui Ibr±h³m ibn Ya‘qb,

lalu kepada Sa‘³d ibn Sulaim±n, lalu Husyaim, lalu Man¡r, seterusnya

kepada ¦asan yang kemudian menyandarkannya kepada ‘Imr±n ibn ¦u¡ain.

(Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada diagram 11 sebagaimana terlampir)
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l. Ab Ms± melalui As³d ibn Ab As³d

Kandungan utama hadis-hadis yang termasuk dalam kelompok ini

adalah pernyataan Msa bahwa bapaknya menyandarkan satu hadis kepada

Nabi saw. bahwa orang yang meninggal akan disiksa disebabkan tangisan

keluarganya yang masih hidup apabila mereka mengucapkan kalimat-kalimat

ratapan seperti: “Engkaulah penjaga kami, Engkaulah yang memberikan

pakaian kepada kami, Engkaulah Penolong kami, Engkaulah sandaran

kami”, atau kalimat-kalimat lain yang semacamnya. Mendengarkan hal

tersebut As³d merasa heran karena di dalam Allah swt. sendiri menyatakan

bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain.

Atas penolakan tersebut, Msa menegaskan bahwa Ab Msa tidak

mungkin berdusta atas Nabi saw. dan ia juga tidakmmungkin berdusta atas

bapaknya sendiri.

Hadis-hadis yang masuk dalam kelompok ini adalah hadis yang

disandarkan kepada Ab Ms± dengan poros utama sanad, As³d ibn Ab

As³d yang menyandarkan hadis tersebut kepada Ms± ibn Ab Ms± dan

seterusnya kepada Ab Ms±.

Terdapat dua mukharrij yang menyandarkan hadis tersebut kepada

As³d ibn Ab As³d, yaitu A¥mad dan Ibn M±jah, masing-masing sebanyak

satu jalur.

A¥mad menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui jalur Ab

‘²mir, lalu kepada Zuhair, sedangkan Ibn M±jah menyandarkan hadis

tersebut kepadanya melalui Ya‘qb ibn ¦umaid, lalu kepada Abd al-‘Az³s ibn
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Mu¥ammad. (Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada diagram 12

sebagaimana terlampir)

m. ‘Abdull±h ibn ‘Umar, ‘Umar dan ‘²isyah melalui jalur Ibn Ab³

Mulaikah

Kandungan utama hadis-hadis yang termasuk dalam kelompok ini

adalah peristiwa wafatnya salah seorang putri U£m±n ibn ‘Aff±n di Mekah.

Peristiwa ini dihadiri oleh beberapa sahabat dan tabi’in, di antaranya

‘Abdullah ibn ‘Umar, ‘Abdullah ibn ‘Abb±s dan Ibn Ab³ Mulaikah. Pada saat

itu terdengar suara ratapan dari dalam rumah. Mendengar hal tersebut,

‘Abdullah ibn ‘Umar menyampaikan pernyataan yang disandarkan kepada

Nabi saw. bahwa orang yang meninggal akan ditangisi karena ratapan

keluarganya.

‘Abdullah ibn ‘Abb±s menyampaikan bahwa ia juga pernah

mendengar pernyataan yang senada yang disampaikan oleh ‘Umar, hanya

saja ketika ia mengkonfirmasi hal tersebut kepada ‘Aisyah, ia menyatakan

bahwa ‘Umar telah melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis.

Hadis-hadis yang masuk dalam kelompok ini adalah hadis yang

disandarkan kepada tiga orang sahabat Nabi saw. yaitu ‘Abdull±h ibn ‘Umar,

‘Umar dan ‘Aisyah dengan poros utama sanad, ‘Abdull±h ibn Ab³ Mulaikah

yang menyandarkan hadis tersebut secara langsung kepada ‘Abdull±h ibn

‘Umar dan juga menyandarkan kepada ‘Umar dan ‘Aisyah melalui ‘Abdull±h

ibn ‘Abb±s.

Terdapat empat mukharrij yang menyandarkan hadis tersebut kepada

‘Abdull±h ibn Ab³ Mulaikah, yaitu A¥mad, al-Bukh±r³, Muslim dan al-Nas±³.
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A¥mad menyandarkan hadis tersebut kepada ‘Abdull±h ibn Ab³

Mulaikah melalui dua jalur. Jalur pertama melalui Ism±‘³l ibn ‘Ulyah, lalu

kepada Ayyibn Jalur kedua melalui Waki’

Al-Bukh±r³ menyandarkan hadis tersebut kepadanya melalui jalur

Abd±n, lalu ‘Abdull±h dan seterusnya kepada Ibn Juraij.

Muslim menyandarkan hadis tersebut kepadanya empat jalur. Jalur

pertama dan kedua melalui Ab Bakar al-Syaib±n³, melalui Waki‘.

Selanjutnya kedua jalur tersebut bercabang, satu jalur melalui Sa‘³d ibn

‘Ubaid dan jalur lainnya melalui Mu¥ammad ibn Qais. Jalur ketiga melalui

‘Abdull±h ibn Ab³ ‘Umar, melalui Marw±n, seterusnya kepada Sa‘³d ibn

‘Ubaid. Satu jalur lainnya melalui ‘Al³ ibn ¦ujr, lalu ‘Al³ ibn Mushir,

seterusnya kepada Mu¥ammad ibn Qais. (Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat

pada diagram 13 sebagaimana terlampir)

Melalui tahap identifikasi terhadap sanad dan matan, disimpulkan

bahwa hadis-hadis tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori

besar sebagai berikut:

a. Hadis yang menyatakan bahwa orang meninggal akan disiksa di

kuburnya karena tangisan atau ratapan keluarganya yang masih hidup.

Versi semacam ini disandarkan kepada ‘Umar, ‘Abdull±h ibn ‘Umar,

Mug³rah, ‘Imr±n dan Ab Msa.

b. Hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah melewati seorang

perempuan atau laki-laki Yahudi yang telah meninggal dan ditangisi oleh

keluarganya, lalu beliau berkata bahwa mereka menangisinya, padahal

saat itu ia sedang disiksa.
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Versi semacam ini hanya disandarkan kepada ‘Aisyah.

Kelompok hadis-hadis pertama yang disandarkan kepada beberapa

sahabat Nabi saw. dari segi matan tampak bertentangan dengan kelompok

hadis-hadis yang kedua yang disandarkan kepada ‘Aisyah. Hal ini

dikarenakan menurut kelompok riwayat pertama seseorang yang meninggal

akan disiksa karena tangisan keluarganya atasnya, sementara menurut

riwayat ‘Aisyah yang akan disiksa bukanlah orang Islam, tetapi orang kafir

yang akan ditambah siksaannya karena tangisan keluarganya. ‘Aisyah

bahkan secara terang-terangan menolak riwayat ‘Umar dan ‘Abdullah ibn

Umar dan menganggap keduanya telah keliru dalam mendengar hadis

tersebut dari Nabi saw. Aisyah juga menguatkan penolakannya dengan

berdasar kepada ayat al-Qur’an َوَال َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى .

Para ulama setelahnya, juga berbeda pendapat dalam menghadapi

dua kelompok riwayat tersebut. Selain ‘Aisyah, As³d ibn Ab As³d salah

seorang tabi’in yunior juga termasuk yang menolak bahwa seseorang yang

meninggal akan disiksa karena tangisan keluarganya dengan alasan yang

sama.98

Untuk masa modern, Muhammad al-Ghazali tercatat sebagai salah

seorang ulama yang juga menolak kesahihan matan hadis riwayat ‘Abdullah

ibn ‘Umar dan ‘Umar dengan alasan yang sama yang dikemukakan oleh

‘Aisyah.99

98 Lihat Sunan Ibn M±jah pada riwayat yang kedua.
99 Selengkapnya baca Muhammad al-Ghazali, Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Bayna Ahl al-

Fiqih wa Ahl al-Hadis, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dengan judul Studi Kritis Atas Hadis
Nabi saw dan diberikan pengantar oleh M. Quraisy Syhihab (cet. V; Penerbit Mizan, Bandung, 1996
M), h. 29-32.
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Adapun mayoritas ulama, menerima kedua riwayat tersebut sebagai

hadis yang sahih dan berusaha untuk menyelesaikan pertentangan yang

nampak secara lahiriah di antara keduanya dan menggolongkannya sebagai

mukhtalaf hadis.
Di antara cara penyelesaian yang ditempuh oleh para ulama adalah:

1) Seseorang yang meninggal akan disiksa karena sebagian tangisan

keluarganya atasnya, apabila perbuatan meratap tersebut termasuk

kebiasaan (sunnah)-nya. Ini didasarkan firman Allah dalam QS al-Tahrim

(66): 6: ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوأَْهِليُكْم نَارًا dan hadis Nabi saw ُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 
Adapun jika  bukan karena sunnahnya, maka itulah yang dimaksud oleh

‘Aisyah Cara pengkompromian seperti .َوَال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى ini dikemukakan

oleh al-Bukh±r³. 100

2) Riwayat ‘Umar dan putranya bersifat khusus yaitu kejadian sebelum

meninggal, dalam arti orang meninggal yang akan disiksa adalah yang

berwasiat untuk diratapi sebelum meninggal. Pendapat ini dikemukakan

oleh al-Muzanniy dan Ibrahim al-Harbiy. Abu al-Lays al-Samarqandy

berpendapat bahwa hal tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama.
101

6. Menganalisis matan hadis

Analisis terhadap matan dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap

pertama analisis terhadap setiap kelompok riwayat dan tahap kedua adalah

100 Al-Bukh±r³, op. cit., juz II, h. 100.
101 Rabi’ ibn Hadi al-Madkhaliy, Kasyfu Mawqif al-Ghazaliy mia al-Sunnah wa Ahliha wa

Naqd Ba’di Araih, diterjemahkan dengan judul Membela Sunnah Nabawii, diberikan pengantar oleh
Ja’far ‘Umar Thalib (Pustaka al-Kausar: Jakarta Timut, t.th.), h. 117.
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analisis terhadap masing-masing riwayat yang disandarkan kepada sahabat

yang sama.

Analisis tahap pertama adalah sebagai berikut:

a. ‘Umar melalui jalur Qat±dah

1) A¥mad melalui jalur Ya¥y±.

َعذَُّب ِيف قـَْربِِه بِالنـَِّياَحِة َعَلْيهِ اْلَميُِّت يُـ 
2) A¥mad melalui jalur Syu’bah.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 
3) A¥mad melalui jalur ¦ajj±j.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه بِالنـَِّياَحِة َعَلْيهِ 
4) A¥mad melalui jalur Sa‘³d ibn Arbah.

ْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ ا
5) A¥mad melalui jalur ‘Aff±n.

(Tidak ada redaksi yang secara laf§³ disandarkan kepada Nabi saw.)

6) Al-Bukh±r³ melalui jalur U£m±n ibn Jablah.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 
7) Al-Bukh±r³ melalui jalur ‘Abd al-‘A’l±.

(Tidak mencantumkan redaksi hadis secara langsung, namun cara

periwayatan al-Bukh±r³ menunjukkan bahwa redaksinya sama

dengan riwayat yang pertama melalui U£m±n ibn Jablah)

8) Al-Bukh±r³ melalui jalur ²dam.

َعَلْيهِ احلَْيِّ بُِبَكاءِ يـَُعذَُّب اْلَميِّتُ 
9) Muslim melalui jalur Mu¥ammad ibn Basysy±r.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 
10) Muslim melalui jalur Mu¥ammad ibn Mu£anna.
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اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 
11) Al-Nas±³.

ِيف قـَْربِِه بِالنـَِّياَحِة َعَلْيهِ اْلَميُِّت يـَُعذَُّب 
12) Ibn M±jah melalui jalur Ab Bakar.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 
13) Ibn M±jah melalui jalur Mu¥ammad ibn Basysy±r.

(Sama dengan riwayat sebelumnya)

14) Ibn M±jah melalui jalur Mu¥ammad ibn al-Wal³d.

(Sama dengan riwayat sebelumnya)

15) Ibn M±jah melalui jalur Ab ¢amad.

(Sama dengan riwayat sebelumnya)

16) Ibn M±jah melalui jalur Wahb ibn Jar³r.

(Sama dengan riwayat sebelumnya)

Dari enam belas riwayat di atas, dapat dikelompokkan ke dalam

empat riwayat berdasarkan redaksinya, yaitu:

a) اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه بِالنـَِّياَحِة َعَلْيهِ 
b) اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه ِمبَا نِيَح َعَلْيه
c) َعَلْيهاحلَْيِّ بُِبَكاءِ اْلَميُِّت يـَُعذَّبُ ◌ِ 
d) اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 

Dari keempat riwayat di atas, riwayat ketiga mempunyai perbedaan

redaksi yang paling mencolok dibandingkan dengan tiga riwayat lainnya.

Riwayat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya karena

hanya satu riwayat yang menggunakan redaksi seperti itu.
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Adapun ketiga riwayat lainnya mempunyai tingkat persamaan yang

cukup tinggi. Perbedaannya terletak pada pemilihan kata al-niy±¥ah dalam

bentuk ma¡dar dengan kata n³ha dalam bentuk fi‘l. Selain itu, beberapa

riwayat menggunakan kata fi qabrih.
Terhadap dua perbedaan tersebut, ditemukan bahwa lebih banyak

riwayat yang mencantumkan kata fi qabrih daripada yang tidak

mencantumkannya dan lebih banyak riwayat yang menggunaan kata n³ha.
Dengan demikian, redaksi yang paling dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya adalah ِيف قـَْربِِه ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ اْلَميُِّت يـَُعذَّبُ  .

b. ‘Umar melalui jalur Ab Burdah

1) Al-Bukh±r³

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
2) Muslim melalui Ism±’³l

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
3) Muslim melalui ‘AI³ ibn ¦ujr

بُ َمْن يـُْبَكى َعَلْيِه يـَُعذَّ 
4) Muslim melalui jalur ‘Al³ ibn Mushir.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
5) Muslim melalui jalur ‘Amr al-N±qid.

اْلُمَعوَُّل َعَلْيِه يـَُعذَّبُ 
Setelah membandingkan kelima riwayat di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa riwayat yang ketiga dan kelima mempunyai redaksi yang

berbeda dengan tiga riwayat lainnya. Dengan demikian, riwayat yang otentik
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adalah riwayat yang pertama, kedua dan keempat yang redaksinya sebagai

berikut: ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 

c. ‘Umar melalui jalur S±lim

1) Al-Turmuz³

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
2) Al-Nas±³

يـَُعذَُّب اْلَميُِّت بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
3) A¥mad

يـَُعذَُّب اْلَميُِّت بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
Setelah membandingkan ketiga riwayat di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa riwayat yang pertama mempunyai redaksi yang berbeda

dengan dua riwayat lainnya. Dalam hal ini, riwayat tersebut mempunyai

redaksi dalam bentuk jumlah ismiyyah yang menyebutkan kata al-mayyit
lebih dahulu sebagai mubtada’ daripada kata yua©©ab.

Adapun riwayat yang kedua dan ketiga mempunyai redaksi dalam

bentuk jumlah fi’liyyah yang menyebutkan kata yua©©ab lebih dahulu, setelah

itu kata al-mayyit sebagai f±‘il. Kedua riwayat inilah yang otentik dengan

redaksi sebagai berikut: أَْهِلِه َعَلْيهيـَُعذَُّب اْلَميُِّت بُِبَكاءِ   ِ◌

d. ‘Umar melalui jalur Zuhr³

1) A¥mad melalui ‘U£man ibn ‘Umar.

أَْهِلِه َعَلْيهِ يـَُعذَُّب بُِبَكاِء ِإنَّ اْلَميِّتَ 
2) A¥mad melalui ‘Abd al-Razz±q.

ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
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Hanya terdapat dua riwayat dalam kelompok ini. Oleh karena itu,

apabila terjadi perbedaan di antara keduanya tidak ada riwayat lain yang

bisa dijadikan sebagai pembanding untuk menguatkan salah satu versi.

Dalam hal ini kedua riwayat di atas mempunyai persamaan dan perbedaan

redaksi. Persamaannya adalah redaksi يـَُعذَُّب بُِبَكاءِ  sedangkan ,ِإنَّ اْلَميِّتَ 

perbedaannya adalah redaksi setelahnya. Pada riwayat pertama

menggunakan redaksi sedangkan riwayat kedua menggunakan ,أَْهِلِه َعَلْيهِ 

redaksi .احلَْيِّ 
Dengan demikian, riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya hanya sampai pada redaksi يـَُعذَُّب بُِبَكاءِ ِإنَّ اْلَميِّتَ ◌ِ  .

e. ‘Umar melalui jalur ‘Ubaidill±h ibn ‘Umar

1) Muslim melalui Ab Bakar ibn Ab³ Syaibah.

أَْهِلِه َعَلْيهِ يـَُعذَُّب بُِبَكاِء ِإنَّ اْلَميِّتَ 
2) Muslim melalui Mu¥ammad ibn ‘Abdullah ibn Numair.

أَْهِلِه َعَلْيهِ يـَُعذَُّب بُِبَكاِء ِإنَّ اْلَميِّتَ 
3) Al-Nas±³.

أَْهِلِه َعَلْيهِ يـَُعذَُّب بُِبَكاِء اْلَميِّتُ 

4) A¥mad.

أَْهِلِه َعَلْيهِ بُِبَكاِء اْلَميِّتُ يـَُعذَّبُ 

Terdapat empat riwayat yang termasuk dalam kelompok ini. Dari

keempat riwayat tersebut mempunyai tingkat persamaan yang sangat tinggi.

Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan redaksional. Di antaranya
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adalah penggunaan ¥arf tauk³d inna pada dua riwayat Muslim dan bentuk

kalimat dalam jumlah fi‘liyyah pada riwayat keempat, sementara ketiga

redaksi lainnya menggunakan jumlah ismiyyah.

Dengan demikian, redaksi yang dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya adalah أَْهِلِه َعَلْيهِ يـَُعذَُّب بُِبَكاِء ِإنَّ اْلَميِّتَ  .

f. ‘Umar melalui ‘Abdullah ibn Ab³ Mulaikah

1) Al-Bukh±r³.

ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بِبَـْعِض ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
2) Muslim melalui jalur D±wud ibn Rusyaid.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بِبَـْعِض ُبَكاِء أَْهِلهِ 
3) Muslim melalui jalur Muhammad ibn R±fi‘.

ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بِبَـْعضِ 
4) Muslim melalui jalur ‘Abd ibn ¦umaid.

(sama dengan riwayat sebelumnya)

5) Al-Nas±³.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بِبَـْعِض ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
6) A¥mad melalui jalur Ism±‘³l ibn ‘Ulyah.

ِء أَْهِلِه َعَلْيهِ ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بِبَـْعِض ُبَكا
7) A¥mad.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
Dari tujuh riwayat di atas, empat di antaranya (2, 5, 6 dan 7)

menggunakan harf tawk³d (la), sedangkan tiga lainnya tidak menggunakan.

Selain itu, enam riwayat menggunakan kata ba‘«, yaitu semua riwayat
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kecuali riwayat yang ketujuh. Sebagaimana juga hanya satu riwayat (3) yang

tidak menggunakan kata ‘alaih.

Dengan demikian, redaksi yang dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya adalah ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بِبَـْعِض 
g. ‘Abdull±h ibn ‘Umar melalui jalur ‘Abdull±h ibn Wahb

1) Al-Bukh±r³.

ََذا َوَأَشارَ  ِإَىل ِلَسانِِه أَْو يـَْرَحُم َأَال َتْسَمُعوَن ِإنَّ اللََّه َال يـَُعذُِّب ِبَدْمِع اْلَعْنيِ َوَال ِحبُْزِن اْلَقْلِب َوَلِكْن يـَُعذُِّب ِ
اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ َوِإنَّ 

2) Muslim melalui Ynus ibn ‘Abd al-A‘l±.

ََذا َوَأَشارَ  ِإَىل ِلَسانِِه أَْو يـَْرَحمُ َأَال َتْسَمُعوَن ِإنَّ اللََّه َال يـَُعذُِّب ِبَدْمِع اْلَعْنيِ َوَال ِحبُْزِن اْلَقْلِب َوَلِكْن يـَُعذُِّب ِ
3) Muslim melalui ‘Amr ibn Saww±d al-‘²mir³.

ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
Dari ketiga riwayat di atas, riwayat al-Bukh±r³ yang mempunyai

redaksi yang paling panjang dibandingkan dengan dua riwayat Muslim.

Riwayat Muslim yang pertama hanya memuat penggalan pertama dari

riwayat al-Bukh±r³ yaitu redaksi َأَال َتْسَمُعوَن ِإنَّ اللََّه َال يـَُعذُِّب ِبَدْمِع اْلَعْنيِ َوَال ِحبُْزِن اْلَقْلِب َوَلِكْن 
ََذا َوَأَشاَر ِإَىل ِلَسانِِه أَْو يـَْرَحمُ  .يـَُعذُِّب ِ Dengan demikian riwayat tersebut dapat

dipertanggungjawabkan keotentikannya.

Adapun riwayat Muslim yang kedua hanya memuat penggalan terakhir

dari riwayat al-Bukh±r³, namun terdapat perbedaan redaksi pada keduanya,

meskipun persamaannya lebih banyak. Riwayat al-Bukh±r³ menggunakan

redaksi َت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ ِإنَّ اْلَميِّ  , sedangkan riwayat Muslim menggunakan

redaksi Perbedaan di antara kedua riwayat di atas .ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 

terletak pada kalimat setelah kata karena itu kelimat setelahnya tidak ,بُِبَكاءِ 

dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya.
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Dengan demikian redaksi yang dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya adalah ََذا  َأَال َتْسَمُعوَن ِإنَّ اللََّه َال يـَُعذُِّب ِبَدْمِع اْلَعْنيِ َوَال ِحبُْزِن اْلَقْلِب َوَلِكْن يـَُعذُِّب ِ
ِلَسانِِه أَْو يـَْرَحُم َوِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاءِ َوَأَشاَر ِإَىل  .

h. ‘Abdull±h ibn ‘Umar melalui jalur S±lim

1) Muslim melalui ¦armalah ibn Ya¥y±.

ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
2) A¥mad melalui Ya‘qb ibn Ibr±h³m.

اِء احلَْيِّ ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبكَ 
Meskipun hanya terdapat dua riwayat, namun keduanya mempunyai

redaksi yang sama. Dengan demikian, redaksi yang terdapat pada kedua

riwayat tersebut dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya, yaitu ِإنَّ اْلَميَِّت 
.يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 

i. ‘Abdull±h ibn ‘Umar melalui jalur ‘Abdullah ibn Ab Bakar

1) Muslim.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
2) Al-Turmu©³ melalui Qutaibah.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
3) Al-Turmu©³ melalui Ish±q ibn Msa.

(Sama dengan riwayat sebelumnya)

4) Al-Nas±³.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ َعَلْيهِ 
5) Ahmad melalui Sufy±n.

َأنَّ ُبَكاَء احلَْيِّ َعَلى اْلَميِِّت َعَذاٌب لِْلَميِّتِ 
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6) Ahmad melalui Ish±q.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
Selain itu juga terdapat dua jalur berikut:

7) Ahmad melalui ¦usain ibn Mu¥ammad.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
8) Al-Turmu©³ melalui ‘Abb±d ibn ‘Abb±d.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
Dari delapan riwayat di atas, hanya satu riwayat yang mencolok

perbedaannya dengan riwayat-riwayat lainnya, yaitu riwayat yang kelima.

Dengan demikian, riwayat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya.

Adapun tujuh riwayat lainnya mempunyai redaksi yang hampir sama.

Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan harf tawk³d (inna) pada tiga

riwayat (1,4 dan 6); penggunaan kata al-hayy pada tiga riwayat, sedangkan

empat riwayat lainnya menggunakan kata ahlih (2,3, 7 dan 8) dan tambahan

kata ‘alaih pada lima riwayat (2,3,4,7 dan 8).

Dengan demikian, redaksi yang dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya adalah ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 

j. ‘Abdull±h ibn ‘Umar melalui jalur Hisy±m ibn ‘Urwah.

1) Al-Bukh±r³.

ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه بُِبَكاِء أَْهِلهِ 
2) Muslim melalui jalur Ab Kuraib.

ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
3) Muslim melalui jalur Ab Bakar ibn Ab³ Syaibah.
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(Tidak mencantumkan redaksi secara eksplisit, namun

mengemukakan bahwa redaksinya senada dengan riwayat

sebelumnya)

4) Muslim melalui jalur Khalaf ibn Hisy±m.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
5) Muslim melalui jalur Ab al-Rab³‘.

(redaksinya sama dengan jalur sebelumnya melalui Khalaf ibn

Hisy±m)

6) Ab D±wud melalui jalur Hann±d ibn al-S±r³.

َكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بِبُ 
7) Ab D±wud melalui jalur Ab Mu’awiyah.

(redaksinya semakna dengan riwayat sebelumnya)

8) Al-Nas±³.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
9) Ahmad melalui jalur ‘Abdah.

ْيهِ ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعلَ 
10) Ahmad melalui jalur Ibn Numair.

ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
11) Ahmad melalui Waki’.

َأنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
Dengan membandingkan sebelas riwayat di atas, terlihat bahwa

redaksi yang digunakan hampir sama. Perbedaannya terletak pada

penggunaan harf tauk³d penggunaan ,ِإنَّ  lam al-tauk³d, tambahan kata ِِيف قـَْربِه
pada dua riwayat (1 dan 2), tambahan kata ‘alaihi pada hampir seluruh
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riwayat (kecuali 1, 10 dan 11) dan penggunaan kata احلَْيِّ  pada dua riwayat

(10 dan 11), sedangkan riwayat  lainnya menggunakan kata .أَْهِلهِ 
Terhadap perbedaan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa empat

tambahan yang pertama, yaitu harf tauk³d ,ِإنَّ  lam al-tauk³d, kata ِيف قـَْربِهِ  dan

kata alaihi semuanya otentik. Adapun antara kata احلَْيِّ  dengan kata, yang

lebih dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya adalah kata .أَْهِلهِ 
Dengan demikian redaksi yang dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya secara umum adalah هِ ِيف قـَْربِِه بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَليْ لَيُـَعذَّبُ ِإنَّ اْلَميِّتَ  .

k. ‘Abdull±h ibn ‘Umar melalui jalur ‘Abdullah ibn Ab³ Mulaikah

1) Al-Bukh±r³.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
2) Muslim melalui jalur D±wud ibn Rusyaid.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلهِ 
3) Muslim melalui jalur Muhammad ibn R±fi‘.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
4) Muslim melalui jalur ‘Abd ibn ¦umaid.

(sama dengan riwayat sebelumnya)

5) Al-Nas±³.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بِبَـْعِض ُبَكاِء أَْهِلهِ 
6) A¥mad.

َعَلْيهِ ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلهِ 
Dari enam riwayat di atas, lima di antaranya menggunakan harf

tawk³d (la), sedangkan satu riwayat lainnya (6) tidak menggunakannya.

Selain itu, lima riwayat tidak menggunakan kata ba‘«, yaitu semua riwayat
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kecuali riwayat yang kelima. Sebagaimana juga hanya satu riwayat (2) yang

tidak menggunakan kata ‘alaih.

Dengan demikian, redaksi yang dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya adalah ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 

l. ‘Aisyah melalui jalur ‘Abdullah ibn Abu Bakar

1) Al-Bukh±r³.

َها َوِإنـََّها لَتُـَعذَُّب ِيف قـَْربَِها ِإنـَُّهْم لََيْبُكوَن َعَليـْ
2) Muslim.

َها َوِإنـََّها لَتُـَعذَُّب ِيف قـَْربَِها ِإنـَُّهْم لََيْبُكوَن َعَليـْ
3) Al-Turmu©³ melalui Qutaibah.

َها َوِإنـََّها لَتُـَعذَُّب ِيف قـَْربَِها ِإنـَُّهْم لََيْبُكوَن َعَليـْ
4) Al-Turmu©³ melalui Ish±q ibn Msa.

(Sama dengan riwayat sebelumnya)

5) Al-Nas±³.

َها َوِإنـََّها لَتُـَعذَّبُ  ِإنـَُّهْم لََيْبُكوَن َعَليـْ
6) Ahmad melalui Sufy±n.

َها َوِإنـََّها لَتُـَعذَّبُ  ِإنَُّكْم لََتْبُكوَن َعَليـْ
7) Ahmad melalui Ish±q.

َها وَ  ِإنـََّها لَتُـَعذَُّب ِيف قـَْربَِهاِإنـَُّهْم لََيْبُكوَن َعَليـْ
Selain itu juga terdapat dua jalur berikut:

8) Ahmad melalui ¦usain ibn Mu¥ammad.

بُُه ِيف قـَْربِهِ  ِإنـَُّهْم لََيْبُكوَن َعَلْيِه َوِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَيُـَعذِّ
9) Al-Turmu©³ melalui ‘Abb±d ibn ‘Abb±d.

لَيُـَعذَُّب َوِإنَّ أَْهَلُه لََيْبُكوَن َعَلْيهِ ِإنَّ اْلَميِّتَ 
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Dari sembilan riwayat di atas, tujuh riwayat pertama menyebutkan

bahwa yang meninggal adalah seorang wanita Yahudi, sementara dua

riwayat terakhir menyebutkan bahwa yang meninggal adalah seorang laki-

laki Yahudi. Dengan demikian, riwayat yang otentik adalah riwayat yang

menunjukkan bahwa yang meninggal adalah seorang wanita Yahudi.

Selain itu, terdapat satu riwayat yang menggunakan «am³r mukh±¯ab
sementara riwayat lainnya menggunakan ,ِإنَُّكْم لََتْبُكونَ  «am³r ghaib .ِإنـَُّهْم لََيْبُكونَ 
Perbedaan yang lain adalah tidak dicantumkannya kata f³ qabrih± pada tiga

riwayat, sedangkan enam riwayat lainnya mencantumkannya. Hal ini berarti

riwayat yang otentik adalah yang menggunakan «am³r mukh±¯ab ْبُكونَ ِإنَُّكْم لَتَ 
dan mencantumkan kata .ِيف قـَْربَِها

Dengan demikian, riwayat yang otentik adalah yang menggunakan

redaksi sebagai berikut: َها َوإِنـََّها لَتُـَعذَُّب ِيف قـَْربَِها .ِإنـَُّهْم لََيْبُكوَن َعَليـْ

m. ‘Aisyah melalui jalur Hisy±m ibn ‘Urwah

1) Al-Bukh±r³.

ِإنَُّه لَيُـَعذَُّب ِخبَِطيَئِتِه َوَذنِْبِه َوِإنَّ أَْهَلُه لََيْبُكوَن َعَلْيِه اْآلنَ 
2) Muslim melalui jalur Ab Kuraib.

ِإنَُّه لَيُـَعذَُّب ِخبَِطيَئِتِه أَْو ِبَذنِْبِه َوِإنَّ أَْهَلُه لََيْبُكوَن َعَلْيِه اْآلنَ 
3) Muslim melalui jalur Ab Bakar ibn Ab³ Syaibah.

(Tidak mencantumkan redaksi secara eksplisit, namun mengemukakan

bahwa redaksinya senada dengan riwayat sebelumnya)

4) Muslim melalui jalur Khalaf ibn Hisy±m.

أَنـُْتْم تـَْبُكوَن َوِإنَُّه لَيُـَعذَّبُ 
5) Muslim melalui jalur Ab al-Rab³‘.



256

(redaksinya sama dengan jalur sebelumnya melalui Khalaf ibn Hisy±m)

6) Ab D±wud melalui jalur Hann±d ibn al-S±r³.

ِإنَّ َصاِحَب َهَذا لَيُـَعذَُّب َوأَْهُلُه يـَْبُكوَن َعَلْيهِ 
7) Ab D±wud melalui jalur Ab Mu’awiyah.

(redaksinya semakna dengan riwayat sebelumnya)

8) Al-Nas±³.

ِإنَّ َصاِحَب اْلَقْربِ لَيُـَعذَُّب َوِإنَّ أَْهَلُه يـَْبُكوَن َعَلْيهِ 
9) Ahmad melalui jalur ‘Abdah.

ِإنَّ َصاِحَب َهَذا لَيُـَعذَُّب َوأَْهُلُه يـَْبُكوَن َعَلْيهِ 
10) Ahmad melalui jalur Ibn Numair.

ُب ِجبُْرِمهِ ِإنَّ أَْهَل اْلَميِِّت يـَْبُكوَن َعَلْيِه َوِإنَُّه لَيُـَعذَّ 
11) Ahmad melalui Waki’.

ِإنَُّه لَيُـَعذَُّب َوأَْهُلُه يـَْبُكوَن َعَلْيهِ 
Redaksi yang terdapat di dalam sebelas riwayat di atas sangat

bervariasi, baik dari segi struktur kalimatnya ataupun kata yang digunakan.

Namun demikian, redaksi yang dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya adalah َوِإنَّ أَْهَلُه يـَْبُكوَن َعَلْيهِ ِإنَُّه لَيُـَعذَّبُ 

n. ‘Aisyah melalui jalur ‘Abdullah ibn Ab³ Mulaikah

1) Al-Bukh±r³.

ِإنَّ اللََّه لََيزِيُد اْلَكاِفَر َعَذابًا بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
2) Muslim melalui jalur D±wud ibn Rusyaid.

ِإنَّ اْلَكاِفَر يَزِيُدُه اللَُّه بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَذابًا
3) Muslim melalui jalur Muhammad ibn R±fi‘.

ِإنَّ اللََّه يَزِيُد اْلَكاِفَر َعَذابًا بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
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4) Muslim melalui jalur ‘Abd ibn ¦umaid.

(sama dengan riwayat sebelumnya)

5) Al-Nas±³ melalui jalur Sulaim±n ibn Man¡r al-Balkh³.

ِإنَّ اللََّه لََيزِيُد اْلَكاِفَر َعَذابًا بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
6) Al-Nas±³ melalui jalur ‘Abd al-Jabb±r ibn al-‘Al±’.

َكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يَزِيُد اْلَكاِفَر َعَذابًا بِبَـْعِض بُ 
7) Ibn M±jah.

َها َوِإنـََّها تـَُعذَُّب ِيف قـَْربَِها ِإنَّ أَْهَلَها يـَْبُكوَن َعَليـْ
8) A¥mad melalui jalur Ism±‘³l ibn ‘Ulyah.

ِإنَّ اْلَكاِفَر لََيزِيُدُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَذابًا
9) A¥mad melalui Waki’.

يُـَعذَُّب َوأَْهُلُه يـَْبُكوَن َعَلْيهِ ِإنَُّه لَ 
Redaksi yang dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya adalah ِإنَّ 

◌ِ .اللََّه لََيزِيُد اْلَكاِفَر َعَذابًا بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيه

o. Mug³rah melalui jalur ‘Ali ibn Rab³‘ah

1) Al-Bukh±r³.

ْعُت النَِّيبَّ َصلَّى ِإنَّ َكِذبًا َعَليَّ لَْيسَ  َكَكِذٍب َعَلى َأَحٍد َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمًِّدا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر مسَِ
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َمْن نِيَح َعَلْيِه يـَُعذَُّب ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 

2) Muslim melalui Ab Bakar al-Syaib±n³ yang berlanjut kepada Sa‘³d ibn

‘Uba³d.

َمْن نِيَح َعَلْيِه فَِإنَُّه يـَُعذَُّب ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 
3) Muslim melalui Abdull±h Ibn Ab³ ‘Umar.

(redaksinya semisal dengan riwayat sebelumnya)
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4) Muslim melalui Ab Bakar al-Syaib±n³ yang berlanjut kepada

Mu¥ammad ibn Qais.

(redaksinya semisal dengan riwayat sebelumnya)

5) Muslim melalui ‘Al³ ibn ¦ujr.

(redaksinya semisal dengan riwayat sebelumnya)

6) Al-Turmu©³ melalui A¥mad ibn Mani‘.

َمْن نِيَح َعَلْيِه ُعذَِّب ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 
7) Al-Turmu©³ melalui Marw±n.

(redaksinya semisal dengan riwayat sebelumnya)

8) Al-Turmu©³ melalui Yaz³d ibn H±rn.

(redaksinya semisal dengan riwayat sebelumnya)

Dengan demikian, riwayat yang otentik adalah yang menggunakan

redaksi sebagai berikut: .َمْن نِيَح َعَلْيِه يـَُعذَُّب ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 

p. ‘Imr±n ibn ¦u¡ain melalui jalur Syu‘bah dan jalur Husyaim

1) Al-Nas±³ melalui Ma¥md ibn Gail±n.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
2) Al-Nas±³ melalui jalur Ibr±h³m ibn Ya‘qb.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بِِنَياَحِة أَْهِلِه َعَلْيهِ 
3) A¥mad.

اِء احلَْيِّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبكَ 
Riwayat pertama dan ketiga mempunyai redaksi yang sama,

sedangkan redaksi kedua mempunyai redaksi yang berbeda, yaitu بِِنَياَحِة أَْهِلِه 
.َعَلْيهِ  Dengan demikian redaksi yang otentik adalah redaksi yang pertama dan

ketiga, yaitu يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ اْلَميِّتُ  .
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q. Ab Ms± melalui As³d ibn Ab As³d

1) Ibn M±jah.

ا يـُتَـْعَتُع َويـَُقاُل أَْنَت  اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ ِإَذا قَاُلوا َوا َعُضَداُه َوا َكاِسَياُه َوا نَاِصرَاُه َوا َجَبَالُه َوَحنَْو َهذَ 
َكَذِلَك أَْنَت َكَذِلكَ 

2) A¥mad.

ْلَميُِّت َوِقيَل َلُه أَْنَت اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ َعَلْيِه ِإَذا قَاَلْت النَّاِئَحُة َواَعُضَداُه َوانَاِصرَاُه َواَكاِسَباُه ُجِبَذ ا
َعُضُدَها أَْنَت نَاِصُرَها أَْنَت َكاِسبُـَها 

Riwayat yang disandarkan kepada Ab Msa hanya terdiri dari dua

versi, sehingga apabila terjadi perbedaan redaksi di antara keduanya, sangat

susah untuk menentukan redaksi yang otentik. Meskipun demikian, apabila

kedua riwayat tersebut mempunyai redaksi yang sama, maka diasumsikan

redaksi tersebut adalah redaksi yang otentik.

Berdasarkan teori diatas, maka redaksi yang dinilai otentik adalah اْلَميُِّت 
Adapun redaksi setelahnya itu, tidak dapat .يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 

dipertanggungjawabkan keotentikannya karena meskipun redaksinya

mempunyai timgkat kemiripan yang sangat tinggi, namun strukturnya tetap

berbeda.

Setelah melakukan analisis tahap pertama, maka selanjutnya adalah

analisis tahap kedua, yaitu analisis terhadap kelompok riwayat. Dalam hal

ini, ada tiga periwayat tertinggi yang mempunyai lebih dari satu kelompok

riwayat yaitu ‘Umar sebanyak enam kelompok riwayat, ‘Abdullah ibn ‘Umar

sebanyak lima kelompok riwayat dan ‘Aisyah sebanyak tiga kelompok

riwayat. Adapun periwayat tertinggi lainnya, yaitu Mug³rah, ‘Imr±n dan Ab
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Msa hanya mempunyai satu kelompok riwayat sehingga tidak lagi dilakukan

analisis pada tahap kedua.

Hasil analisis tahap kedua sebagai berikut:

a. Riwayat ‘Umar

Terdapat enam kelompok riwayat, yaitu;

- اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه ِمبَا نِيَح َعَلْيه
- َعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيّ ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـ 
- يـَُعذَُّب اْلَميُِّت بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيه
- يـَُعذَُّب بُِبَكاءِ ِإنَّ اْلَميِّتَ ◌ِ 
- أَْهِلِه َعَلْيهِ يـَُعذَُّب بُِبَكاِء ِإنَّ اْلَميِّتَ 
- أَْهِلِه َعَلْيهِ يـَُعذَُّب بُِبَكاِء ِإنَّ اْلَميِّتَ 

b. Riwayat ‘Abdull±h ibn ‘Umar

Terdapat lima kelompok riwayat, yaitu;

- ََذا َوَأَشارَ  ِإَىل ِلَسانِِه أَْو يـَْرَحُم َأَال َتْسَمُعوَن ِإنَّ اللََّه َال يـَُعذُِّب ِبَدْمِع اْلَعْنيِ َوَال ِحبُْزِن اْلَقْلِب َوَلِكْن يـَُعذُِّب ِ
َوِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاء

- ُب بُِبَكاِء احلَْيِّ ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَّ ◌ِ 
- ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
- ِيف قـَْربِِه بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ لَيُـَعذَّبُ ِإنَّ اْلَميِّتَ 
- ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 

c. Riwayat ‘Aisyah

Terdapat tiga kelompok riwayat, yaitu;

- َها َوِإنـََّها لَتُـَعذَُّب ِيف قـَْربَِها ِإنـَُّهْم لََيْبُكوَن َعَليـْ
- َوِإنَّ أَْهَلُه يـَْبُكوَن َعَلْيهِ ِإنَُّه لَيُـَعذَّبُ 
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- ِإنَّ اللََّه لََيزِيُد اْلَكاِفَر َعَذابًا بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيه

d. Riwayat

Analisis terakhir atau analisis tahap ketiga yaitu analisis terhadap

riwayat semua sahabat.

- riwayat ‘Umar

أَْهِلِه َعَلْيهِ يـَُعذَُّب بُِبَكاِء ِإنَّ اْلَميِّتَ 
- riwayat ‘Abdull±h ibn ‘Umar

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
- riwayat Mug³rah

َعَلْيهِ َمْن نِيَح َعَلْيِه يـَُعذَُّب ِمبَا نِيحَ 
- riwayat ‘Imr±n

يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ اْلَميِّتُ 
- riwayat Ab Msa

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 

Dari lima riwayat di atas, terdapat beberapa aspek redaksional yang

dapat dibandingkan, yaitu:

- dua riwayat (1 dan 2) menggunakan harf tawk³d inna, tiga riwayat lainnya

tidak menggunakannya.

Sekalipun hanya dua riwayat saja yang menggunakannya, tetapi itu

sudah memadai untuk menilainya sebagai bagian dari redaksi hadis yang

otentik.

- empat riwayat (1, 2, 4 dan 5) menggunakan kata تاْلَميِّ  , sedangkan satu

riwayat lainnya menggunakan kelompok kata .َمْن نِيَح َعَلْيهِ 
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Dengan perbandingan seperti ini, maka redaksi yang otentik adalah yang

menggunakan kata .اْلَميِّت
- satu riwayat menggunakan harf tawk³d la, sedangkan empat riwayat

lainnya tidak menggunakannya.
Dengan perbandingan seperti ini, maka harf tawk³d la tidak dapat

dipertanggungjawabkan keotentikannya.

- dua riwayat (1 dan 2) menggunakan kelompok kata dua riwayat ,أَْهِلِه َعَلْيهِ 

lainnya (4 dan 5) menggunakan kata sedangkan satu riwayat ,احلَْيِّ 

menggunakan kelompok kata .ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 
Dengan perbandingan seperti ini, maka riwayat yang menggunakan

kelompok kata ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ  tidak dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya. Adapun kelompok riwayat pertama dan kedua

mempunyai kedudukan yang seimbang karena masing-masing terdiri dari

dua riwayat. Oleh karena itu, untuk menentukan riwayat yang otentik dari

keduanya, maka kelompok riwayat yang berada di bawah tiap-tiap

periwayat tertinggi tersebut harus kembali dicermati.

Dalam hal ini, kelompok riwayat kedua yang menggunakan kata احلَْيِّ  yang

disandarkan kepada ‘Imr±n dan Ab Msa masing-masing hanya terdiri

dari satu jalur saja. Adapun kelompok riwayat pertama yang

menggunakan kelompok kata أَْهِلِه َعَلْيهِ  yang disandarkan kepada ‘Umar dan

‘Abdull±h ibn ‘Umar masing-masing terdiri dari 3 riwayat.

Dengan demikian, redaksi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya adalah yang menggunakan kelompok kata .أَْهِلِه َعَلْيهِ 
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7. Menyimpulkan hasil penelitian

Setelah melewati enam langkah metodologis untuk melakukan

penelitian terhadap keragaman periwayatan yang terdapat pada hadis

niy±hah dapat disimpulkan bahwa redaksi yang paling tinggi tingkat

akurasinya untuk disandarkan kepada Nabi saw. adalah:

.َعَلْيهِ اَحليٍّ يـَُعذَُّب بُِبَكاِء ِإنَّ اْلَميِّتَ 
Dari 12 mukharrij yang meriwayatkan hadis tersebut, dengan jumlah

riwayat sebanyak 83 riwayat, hanya satu riwayat saja yang bentuknya persis

dengan redaksi di atas yaitu riwayat yang terdapat dalam musnad al-

¦umaid³ dengan jalur periwayatan sebagai berikut:

Al-¦umaid³ menyandarkan hadis tersebut kepada Sufy±n, lalu ‘Amr

ibn D³nar yang lalu menyandarkannya kepada ‘Abdull±h ibn Ab³ Mulaikah.

‘Abdull±h ibn Ab³ Mulaikah menyandarkan hadis tersebut kepada ‘Abdull±h

ibn ‘Abb±s yang kemudian menyandarkannya kepada ‘Umar.

Meskipun berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam

disertasi ini, hanya satu riwayat yang akurat dari 83 riwayat yang ada,

namun bukan berarti riwayat lainnya dinilai tidak autentik untuk disandarkan

kepada Nabi saw. Hanya saja dari segi redaksinya, riwayat inilah yang paling

akurat dibandingkan dengan riwayat lainnya.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan pembahasan

yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi ikhtil±f al-riw±yah sangat luas, sehingga perbedaan redaksi

periwayatan juga ditemukan pada hadis-hadis yang sebenarnya sangat

memungkinkan untuk mempunyai redaksi yang seragam, seperti hadis-

hadis yang termasuk dalam kategori mutawatir laf§³,  hadis ‘az³s, hadis

yang bersifat ta’abbud³ seperti lafaz do’a dan zikir serta hadis yang

kandungannya berupa jaw±mi’ al-kalim.

Adapun faktor penyebab terjadinya ikhtil±f al-riw±yah adalah:

a. Perbedaan Kasus atau Peristiwa

b. Periwayatan Hadis Secara Makna

c. Meringkas Redaksi Hadis

d. Ketidaktelitian Periwayat

e. Pemalsuan Hadis

2. Ikhtil±f al-riw±yah mempunyai beberapa bentuk, yaitu:

a. Keragaman dari segi keutuhan redaksi

b. Keragaman dari segi susunan redaksi

c. Keragaman yang bersifat kontradiktif

d. Keragaman dari segi Bentuk Matan
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e. Keragaman dari segi unsur-unsur kebahasaan; fonologi, morfologi dan

sintaksis

Adanya keberadaan ikhtil±f al-riw±yah berimplikasi terhadap kualitas

hadis yaitu menyebabkan tertolaknya beberapa hadis; baik secara

keseluruhan atau sebagian, seperti hadis mudr±j, hadis yang di dalam

matannya terdapat ziy±dah, hadis sy±z, hadis maqlb dan hadis

mu«¯ar³b.
Adapun pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya keragaman periwayatan

dalam kaitannya dengan pemahaman hadis adalah terjadinya perbedaan

para ulama dalam menetapkan status hukum suatu perbuatan, perbedaan

dalam menetapkan tata cara pelaksanaan suatu ibadah dan perbedaan

dalam menguatkan satu pilihan di antara berbagai pilihan ibadah yang

tersedia.

3. Teori penyelesaian Ikhtil±f al-riw±yah terdiri dari; a) Mengklasifikasi hadis

berdasarkan periwayat tertinggi (al-r±wi al-a‘l±); b) Mengklasifikasi hadis

dari setiap al-r±wi al-a‘l± berdasarkan periwayat yang menyandarkan

hadis kepadanya dan common link-nya; c) Membandingkan seluruh

riwayat dari setiap al-r±wi al-a‘l± untuk menentukan riwayat yang paling

akurat bagi setiap al-r±wi al-a‘l±; d) Membandingkan riwayat yang akurat

dari tiap-tiap al-r±wi al-a‘l± untuk menentukan riwayat yang paling akurat

yang bisa disandarkan kepada Nabi saw.

Teori penyelesaian di atas terintegrasi dalam metodologi penelitian hadis

yang pelaksanaannya terdiri dari tahapan berikut:

8. Menentukan hadis yang akan diteliti;
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9. Mengumpulkan sebanyak mungkin varian dari matan hadis yang

dilengkapi dengan isnad melalui takhrij hadis.

10.Menyusun dan merekonstruksi seluruh jalur isnad dalam satu bundel

isnad;

11.Meneliti kualitas sanad dengan melihat persambungan dan kualitas

periwayat;

12.Mengidentifikasi sanad dan matan hadis untuk menentukan hadis

yang termasuk dalam kategori ikhtil±f al-riw±yah;

13.Menganalisis matan-matan hadis yang termasuk dalam kelompok

periwayatan yang sama;

14.Menyimpulkan hasil penelitian.

Dengan menerapkan metode di atas terhadap hadis niy±hah dapat

disimpulkan bahwa terdapat 12 mukharrij yang meriwayatkan hadis tersebut,

dengan jumlah riwayat sebanyak 83 riwayat.  Adapun riwayat yang

redaksinya paling tinggi tingkat akurasinya untuk disandarkan kepada Nabi

saw. adalah َعَلْيهِ اَحليٍّ يـَُعذَُّب بُِبَكاِء ِإنَّ اْلَميِّتَ  .
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B. IMPLIKASI PENELITIAN

Mencermati bahwa persoalan ikhtil±f al-riw±yah belum mendapatkan

porsi pembahasan yang memadai dan bersifat komprehensif dari para

pengkaji hadis sebelumnya dan belum tersusunnya secara sistematis teori

untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka penulis mengajukan

beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Metode penelitian yang dikemukakan oleh penulis dalam disertasi ini

dapat dijadikan sebagai acuan oleh para pengkaji hadis untuk mengkaji

persoalan ikhtil±f al-riw±yah yang ditemukan dalam beberapa kasus

hadis. Tentu saja, sebagai sebuah teori yang bisa berubah dan

berkembang, maka perbaikan dan penyempurnaan terhadap kekurangan

yang terdapat di dalamnya sangat diperlukan dan diharapkan.

2. Pembahasan mengenai ikhtil±f al-riw±yah dapat menjadi satu sub

pembahasan dari ilmu mukhtalif al-¥ad³£, bahkan dapat dikembangkan

lebih jauh menjadi kajian yang bersifat independen sebagaimana

pembahasan lainnya dalam disiplin ilmu hadis, seperti pembahasan

mengenai mukhtalif al-¥ad³£, ilmu al-jar¥ wa al-ta‘d³l, qaw±id al-ta¥d³£,
pemikiran hadis dan hadis tematik.

3. Metodologi penelitian ikhtil±f al-riw±yah yang dirumuskan dalam disertasi

ini diharapkan dapat meneguhkan posisi ideal dari ikhtil±f al-riw±yah,

yaitu sebagai sub sistem dari penelitian matan hadis.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan pembahasan

yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi ikhtil±f al-riw±yah sangat luas, sehingga perbedaan redaksi

periwayatan juga ditemukan pada hadis-hadis yang sebenarnya sangat

memungkinkan untuk mempunyai redaksi yang seragam, seperti hadis-

hadis yang termasuk dalam kategori mutawatir laf§³,  hadis ‘az³s, hadis

yang bersifat ta’abbud³ seperti lafaz do’a dan zikir serta hadis yang

kandungannya berupa jaw±mi’ al-kalim.

Adapun faktor penyebab terjadinya ikhtil±f al-riw±yah adalah:

a. Perbedaan Kasus atau Peristiwa

b. Periwayatan Hadis Secara Makna

c. Meringkas Redaksi Hadis

d. Ketidaktelitian Periwayat

e. Pemalsuan Hadis

2. Ikhtil±f al-riw±yah mempunyai beberapa bentuk, yaitu:

a. Keragaman dari segi keutuhan redaksi

b. Keragaman dari segi susunan redaksi

c. Keragaman yang bersifat kontradiktif

d. Keragaman dari segi Bentuk Matan
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e. Keragaman dari segi unsur-unsur kebahasaan; fonologi, morfologi

dan sintaksis

Adanya keberadaan ikhtil±f al-riw±yah berimplikasi terhadap kualitas

hadis yaitu menyebabkan tertolaknya beberapa hadis; baik secara

keseluruhan atau sebagian, seperti hadis mudr±j, hadis yang di dalam

matannya terdapat ziy±dah, hadis sy±z, hadis maqlb dan hadis

mu«¯ar³b.
Adapun pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya keragaman

periwayatan dalam kaitannya dengan pemahaman hadis adalah

terjadinya perbedaan para ulama dalam menetapkan status hukum

suatu perbuatan, perbedaan dalam menetapkan tata cara pelaksanaan

suatu ibadah dan perbedaan dalam menguatkan satu pilihan di antara

berbagai pilihan ibadah yang tersedia.

3. Teori penyelesaian Ikhtil±f al-riw±yah terdiri dari; a) Mengklasifikasi

hadis berdasarkan periwayat tertinggi (al-r±wi al-a‘l±); b)

Mengklasifikasi hadis dari setiap al-r±wi al-a‘l± berdasarkan periwayat

yang menyandarkan hadis kepadanya dan common link-nya; c)

Membandingkan seluruh riwayat dari setiap al-r±wi al-a‘l± untuk

menentukan riwayat yang paling akurat bagi setiap al-r±wi al-a‘l±; d)

Membandingkan riwayat yang akurat dari tiap-tiap al-r±wi al-a‘l± untuk

menentukan riwayat yang paling akurat yang bisa disandarkan kepada

Nabi saw.

Teori penyelesaian di atas terintegrasi dalam metodologi penelitian

hadis yang pelaksanaannya terdiri dari tahapan berikut:
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a. Menentukan hadis yang akan diteliti;

b. Mengumpulkan sebanyak mungkin varian dari matan hadis yang

dilengkapi dengan isnad melalui takhrij hadis.

c. Menyusun dan merekonstruksi seluruh jalur isnad dalam satu

bundel isnad;

d. Meneliti kualitas sanad dengan melihat persambungan dan kualitas

periwayat;

e. Mengidentifikasi sanad dan matan hadis untuk menentukan hadis

yang termasuk dalam kategori ikhtil±f al-riw±yah;

f. Menganalisis matan-matan hadis yang termasuk dalam kelompok

periwayatan yang sama;

g. Menyimpulkan hasil penelitian.

Dengan menerapkan metode di atas terhadap hadis niy±hah dapat

disimpulkan bahwa terdapat 12 mukharrij yang meriwayatkan hadis

tersebut, dengan jumlah riwayat sebanyak 83 riwayat.  Adapun riwayat

yang redaksinya paling tinggi tingkat akurasinya untuk disandarkan

kepada Nabi saw. adalah:

.َعَلْيهِ اَحليٍّ يـَُعذَُّب بُِبَكاِء ِإنَّ اْلَميِّتَ 



289

B. IMPLIKASI PENELITIAN

Mencermati bahwa persoalan ikhtil±f al-riw±yah belum

mendapatkan porsi pembahasan yang memadai dan bersifat komprehensif

dari para pengkaji hadis sebelumnya dan belum tersusunnya secara

sistematis teori untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka penulis

mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Metode penelitian yang dikemukakan oleh penulis dalam disertasi ini

dapat dijadikan sebagai acuan oleh para pengkaji hadis untuk mengkaji

persoalan ikhtil±f al-riw±yah yang ditemukan dalam beberapa kasus

hadis. Tentu saja, sebagai sebuah teori yang bisa berubah dan

berkembang, maka perbaikan dan penyempurnaan terhadap

kekurangan yang terdapat di dalamnya sangat diperlukan dan

diharapkan.

2. Pembahasan mengenai ikhtil±f al-riw±yah dapat menjadi satu sub

pembahasan dari ilmu mukhtalif al-¥ad³£, bahkan dapat dikembangkan

lebih jauh menjadi kajian yang bersifat independen sebagaimana

pembahasan lainnya dalam disiplin ilmu hadis, seperti pembahasan

mengenai mukhtalif al-¥ad³£, ilmu al-jar¥ wa al-ta‘d³l, qaw±id al-ta¥d³£,
pemikiran hadis dan hadis tematik.

3. Metodologi penelitian ikhtil±f al-riw±yah yang dirumuskan dalam

disertasi ini diharapkan dapat meneguhkan posisi ideal dari ikhtil±f al-
riw±yah, yaitu sebagai sub sistem dari penelitian matan hadis.
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BAB I

1 Ab D±wud Sulaim±n ibn al-Asy‘as al-Sujast±n³ al-Uzd³, Sunan Ab³ D±wud, juz I
(Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 93.

1 Perbedaan pendapat di kalangan sahabat di antaranya disebabkan oleh cara mereka
memahami nash. Sebagian sahabat berpegang kepada §±hir al-laf§ atau ‘ib±rat al-na¡, sebagian
lainnya berupaya untuk melakukan istimb±¯ dari nash dengan makna yang masih dapat ditampung
oleh nash tersebut. Penjelasan lebih jauh tentang hal ini, baca °±ha J±bir al-‘Alw±n³, Adab al-Ikhtil±f
fi al-Isl±m (cet. V; Virginia, al-Ma‘had al-‘²lam³ li al-Fikr al-Isl±m³, 1992 M/ 1413 H), h. 33-36.

1 Beberapa aliran dalam persoalan teologis yang pernah berkembang dalam sejarah Islam
seperti Khawarij, Murji’ah, Qadariyah, Jabariyah serta Ahli Sunnah dan Jama’ah, yang terdiri dari
kaum Asy’ariah dan kaum Maturidi. Mengenai hal ini baca lebih jauh Harun Nasution, Teologi Islam;
Aliran-aliran, Sejarah Analisa Perbandingan (cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia, 1986). Sedangkan
dalam persoalan fikih lahir mazhab-mazhab seperti Ja’fariyah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan
Hanabilah. Mengenai hal ini baca misalnya Wahbah Zuhail³, Fiqh al-Isl±m wa ‘Adillatuh, juz I (cet.
III; Beirut: D±r al-Fikr, 1989).

1 Al-Majlis al-A’l± li al-Syu’n al-Isl±miyyah, Maws’ah al-Fiqh al-Isl±m³, juz IV (Al-Majlis al-
A’l± li al-Syu’n al-Isl±miyyyah: Kairo, 1990), h. 90.

1 Melihat hal tersebut, beberapa ulama secara intens melakukan kajian tentang etika berbeda
pendapat. Salah satu karya yang cukup menonjol adalah Adab al-Ikhtil±f fi al-Isl±m. Lihat °±ha J±bir
al-‘Alw±n³, op. cit., h. 47-48.

1 Lihat Ab Ish±q al-Sy±¯ib³, Al-Muw±faq±t fi ‘U¡l al-Syar³‘ah (Beirut: D±r al-Ma‘rifah, t.th.),
h. 211-214.

1 Minhajuddin, Posisi Fikih Muqaran dalam Menyelesaikan Persoalan Khilafiyah (Ujung
Pandang: Berkah Utami, 1997), h. 27-66.

1 Mu¥ammad ‘Aww±mah, A£ar al-¦ad³s al-Syar³f f³ Ikhtil±f al-‘Aimmat al-Fuqaha‘ (cet. II;
Kairo: D±r al-Sal±m, 1407 H/ 1998 M), h. 21.

1 Ibid., h. 85.
1 Ibid., h. 101-102.
1 Ibid., h. 113.
1 M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya (Cet. I;

Jakarta: Gema Insani Press, 1415 H/ 11995 M), h. 14.
1 M. M. al-A’§am³, Dir±sah fi al-¦ad³£ al-Nabaw³ wa T±rikh Tadw³nih (t. cet; Beirut: al-Maktab

al-Isl±m³, t.th.), h. 21-42.
1 Jal±l al-D³n al-Suy¯³, Mift±h al-Jannah fi al-Ihtij±j bi al-Sunnah (t. cet.; Kairo: Majallah al-

Azhar, 1420 H), h. 16.
1 Lihat Mu¥ammad Mu¥ammad Ab Zahw, al-¦ad³£ wa al-Mu¥addi£n (t. cet.; Beirut: D±r

al-Fikr al-‘Arab³, t.th.), h. 281.
1 Ibid., h. 25.
1 Sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Muhd³ ibn ‘Abd al-Q±dir ibn ‘Abd al-H±d³, al-

Madkhal il± al-Sunnah al-Nabawiyyah (t. cet.; Kairo: D±r al-I’ti¡±m, 1419 H/ 1998 M), h. 311-312.
1 Ibid.
1 A¥mad ibn ‘Al³ Ibn ¦ajar al-Asqal±n³, Nuzhah al-Na§ar f³ Syarh Nukhbat al-Fikr (cet. I;

Kairo: D±r al-¢aqafiyyah, 1418 H/ 1998 M), h. 57.
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1 Nr al-D³n ‘Itr, Manhaj al-Naqd f³ ‘Ulm al-¦ad³£ (cet. III; Beirut: D±r al-Fikr al-‘Arab³, 1418
H/ 1997 M), h. 291-293.

1 Periodisasi perkembangan ilmu hadis menurut Nr al-D³n ‘Itr melalui tujuh fase, yaitu: a)
fase pertumbuhan (daur al-nusyu’), mulai dari masa sahabat sampai akhir abad I H; b) fase
penyempurnaan (daur al-tak±mul), mulai dari awal abad II H sampai abad III H; c) fase kodifikasi
ilmu hadis secara terpisah-pisah (daur al-tadw³n li ‘ulm al-¥ad³£ mufarraqah), mulai dari abad III H
sampai pertengahan abad IV H, d) fase penyusunan karangan-karangan yang bersifat komprehensif
dan menonjolnya bidang ilmu hadis (‘a¡r al-ta±lif al-j±mi‘ah wa inbi£±q fan ‘ulm al-¥ad³£), mulai dari
pertengahan abad IV H sampai permulaan abad VII H; e) fase kematangan dan kesempurnaan
dalam kodifikasi hadis (daur al-na«j wa al-iktim±l fan ‘ulm al-¥ad³£ ), mulai dari abad VII H sampai
abad X H; f) fase kemunduran dan kebekuan (daur al-rukd wa al-jumd), mulai dari abad X H
sampai abad XV H; dan f) fase kebangkitan kembali pada masa modern (daur al-yaq§ah wa al-
tanabbuh f³ ‘a¡r al-¥ad³£). ibid, h. 36-74.

1 Lihat Ma¥md Ab Rayyah, A«w±’ ‘ala al-Sunnat al-Mu¥ammadiyyah (cet. II; Mesir: D±r
al-Ma’±rif, t. th.), h. 271.

1 Ibid., h. 245.
1 A¥mad Mu¥ammad Sy±kir, al-B±‘i£ al-¦a£³£ Syar¥ Ikhti¡±r ‘Ulm al-¦ad³£ (cet. IV; Beirut:

D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414/ 1994), h. 6; A¥mad ‘Umar H±syim ‘Pengantar” dalam Jal±l al-D³n
al-Suy¯³, Tadr³b al-R±w³ f³ Syar¥ Taqr³b al-Nawaw³, juz I (Beirut: D±r al-Kit±b al-‘Arab³, 1417/ 1996),
h. 5.

1 Di antara contoh perbedaan pendapat para sahabat adalah perbedaan mereka dalam
memahami larangan Nabi saw. untuk tidak melaksanakan shalat Asar kecuali di Bani Quray§ah.
Sekelompok sahabat memahaminya secara tekstual, sehingga mereka benar-benar tidak shalat
kecuali di tempat tersebut. Adapun kelompok lainnya memahaminya secara kontestual, dalam arti
larangan Nabi saw. tersebut mengandung perintah untuk segera sampai di Bani Qurai§ah, sehingga
mereka tetap melaksanakan shalat asar di perjalanan, ketika waktu asar sudah masuk. Lebih jauh
tentang peristiwa ini, baca misalnya Ab ‘Abdill±h Mu¥ammad ibn Ism±‘³l ibn Ibr±him ibn al-Mug³rah
ibn Bardizbah al-Bukh±r³, ¢a¥³¥ al-Bukh±r³y, juz I (Istanbul: D±r al-°iba’ah al-²mirah, 1981), h. 227.

1 Yang dimaksud dengan mu¥addi£³n dalam hal ini adalah para pengumpul dan periwayat
hadis dan mereka yang berusaha untuk meneliti otentisitas hadis dengan memisahkan antara hadis-
hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang da’if dan palsu. Adapun yang dimaksud dengan Fuqaha’
adalah mereka yang memiliki sifat faqahah yaitu ilmu yang mendalam tentang sesuatu dan lebih
banyak mencurahkan perhatiannya terhadap pemahaman hadis. Lihat penggunaan kedua istilah ini
pada Mu¥ammad al-Gazz±l³, al-Sunnah al-Nabawiyyah: Baina Ahl al-Fiqh wa ahl al-¦ad³£ (t. cet;
Beirut: D±r al-Syurq, 1409/ 1979).

1 Ab ´s± Mu¥ammad ibn ´s± ibn ¤awrah, Sunan al-Turmu©³, juz V (t. cet.; Beirut: D±r al-Fikr,
t. th.), h. 33.

1 Al-Bukh±r³, op.cit., h. 67.
1 Lihat A¥mad ibn ‘Al³ ibn Mu¥ammad ibn ¦ajar al-‘Asqal±n³, Fat¥ al-B±r³ Syar¥ ¢a¥³¥ al-

Bukh±r³, juz I (cet. II; Beirut: D±r al-Kit±b al-‘Ilmiyyah, 1987), h. 471.
1 Mu¥ammad ibn Ya¥y± ibn Syarf al-Nawaw³, Syar¥ ¢a¥³¥ Muslim, juz XVII (t. cet; Beirut:

D±r al-Fikr, 1995), h. 29.
1 Ab al-¦usain Muslim ibn al-¦ajj±j Ibn Muslim al-Qusyair³ al-Nais±br³, J±mi’ ¢a¥³¥

Muslim, juz I (t. cet.; Beirut: D±r al-Fikri, t. th.), h. 34.
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1 Lihat Ma¥md Ab Rayyah, op. cit ., h. 91.
1 Hadis mutaw±tir laf§³ adalah hadis yang mutawatir dari segi lafaz dan maknanya. Ma¥md

°a¥¥±n, Tais³r Mu¡¯al±h al-¦ad³£ (t.cet; Beirut: D±r al-Fikr, t.th.), h. 21.
1 Hadis gar³b adalah hadis yang mempunyai satu jalur periwayatan. Ibid., h. 23.
1 Hadis ‘az³s adalah hadis yang mempunyai dua jalur periwayatan. Ibid., h. 24.
1 Jaw±mi’ al-kalim adalah ungkapan yang singkat namun padat makna. Syuhudi Isma’il,

Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma’ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang
Universal, Temporal dan Lokal (cet. I; Jakarta: Bulan Ibntang, 1994), h. 9.

1 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992),
h. 131.

1 Al-Asqal±n³, Nuzhah al-Na§ar, h. 28-29.
1 Al-Bukh±r³, op.cit., juz I, h. 2.
1 Ibid., juz I, h. 20.
1 Ibid., juz III, h. 119.
1 Ibid., juz IV, h. 153.
1 Ibid., juz VI, h. 118.
1 Ibid., juz VII, h. 231.
1 Ibid., juz VIII, h. 59.
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa

Indonesia (cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 653.
1 Ibid., h. 652.
1 Zakiyah Darajat dkk., IMetodik Khusus Pengajaran Agama Islam (cet. I; Jakarta: Bumi

Aksara, 1995), h. 1.
1 Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam (cet. III; Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h.

107.
1 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (cet. XII; Jakarta: Balai Pustaka,

1991), h. 1039.
1 Lihat M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 142.
1 Mu¥ammad ibn Ab³ Bakar ibn ‘Abd al-Q±dir al-R±z³, Mukht±r al-¢a¥¥±¥ (t. tp.: D±r al-

Man±r, t. th.), h. 145.
1 Mu¥ammad Jam±l al-D³n al-Q±sim³, Qaw±id al-Tah«³£ min Funn Mu¡¯al±¥ al-¦ad³£ (t. cet;

Kairo: D±r Ihy±’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 75.
1 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian., h. 142.
1 N±fiz ¦usain ¦ammad, Mukhtal±f al-¦ad³£ baina al-Fuqah±’ wa al-Mu¥addi£³n (cet. I; al-

Mansurah: D±r al-Waf±’, 1993), 15.
1 Ma¥md Mu¡¯af± ‘Abd Kharmusy, al-Q±idah al-Kulliyyah, I‘m±l al-Kal±m Aul± min

Ihm±lihi wa A£aruha f³ al-U¡l (cet. I; Beirut: al-Muassasah al-J±mi’iyyah li al-Dir±s±t wa al-Nasyr wa
al-Tauzi’, 1987 M/ 1406 H), h. 419.

1 Mu¡¯af± Sa’³d al-Kh±n, A£ar al-Ikhtil±f f³ al-Qaw±id al-U¡liyyah f³ Ikhtil±f al-Fuqah± (cet. V;
Beirut: Muassasah al-Ris±lah, 1994 M/ 1414 H), h. 266-269.

1 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (cet. XII; Jakarta: Balai Pustaka,
1991), h. 520.

1 Ibid., h. 1055.
1 Al-Asqal±n³, op. cit., h. 72-78.
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1 Menurutnya ‘ulm (secara literal adalah bentuk jamak dari kata ‘ilm, namun dalam hal ini
rasanya lebih tepat untuk diterjemahkan dengan obyek bahasan) dalam ilmu hadis dapat
dikelompokkan menjadi 5 macam. Pertama, ilmu yang berkaitan dengan periwayat hadis yang terdiri
dari dua macam, yaitu ilmu yang mengenalkan tentang keadaan periwayat dan ilmu yang
menjelaskan tentang pribadi (person) seorang periwayat; kedua, ilmu yang berkaitan dengan
periwayatan hadis yang juga terdiri dari dua macam, yaitu ilmu tentang etika seorang pencari hadis
dan ilmu tentang etika seorang mu¥addi£; ketiga, ilmu yang berkaitan dengan diterima dan
ditolaknya satu hadis yang terdiri dari dua macam yaitu pembagian hadis maqbl yang terdiri dari
hadis sahih, hadis hasan, hadis sahih li ghairih dan hadis hasan li ghairih dan pembagian hadis
mardd yang terdiri dari hadis «a³f, mu«a’af, matrk, ma¯r¥ dan maw«’; keempat ilmu yang
berkaitan dengan matan hadis secara khusus yang terdiri dari ilmu tentang matan pada aspek
penyandarannya dan ilmu tentang matan dari segi dirayahnya. Kelima, ilmu yang berkaitan dengan
sanad secara khusus yang juga terdiri dari dua macam yaitu ilmu tentang sanad dari segi
ketersambungan dan ilmu tentang sanad dari segi keterputusan. Keenam, ilmu yang berkaitan
dengan sanad dan matan sekaligus. Terdiri dari tiga macam yaitu ilmu yang berkaitan dengan
kesendirian (tafarrud) hadis, ilmu yang berkaitan dengan keragaman jalur periwayat hadis yang sama
dan perbedaan periwayatan hadis. Selengkapnya baca Nr al-D³n ‘Itr, op. cit., h. 73-455.

1 Ibid., h. 423-455.
1 ‘Aww±mah, op. cit., h. 29.
1 Ibid., h. 29-35.
1 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian, h. 121-122.
1 Ab ‘Amr U£m±n ibn ‘Abd Ra¥m±n al-Syahr±zr³, Muqaddimah Ibn al-¢al±¥ (cet. II; al-

Mad³nah al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1972), h. 95-96.
1 Ibid., h. 77.
1 Lihat Minhajuddin, op. cit,, h. 25-26.
1 Pengertian ini disarikan dari pendapat Minhajuddin yang menyimpulkan dari tiga pendapat

yang dikemukakan oleh para pakar fikih, yaitu ¦asan A¥mad al-Kh±¯ib³, Wahbah al-Zuhail³ dan
Muslim Ibr±him. Selengkapnya baca Minhajuddin, op. cit., h. 8-10.

BAB II

1 Di antara ulama hadis yang menjadikan hadis ini sebagai contoh adalah Ab ‘Amr U£m±n
bin ‘Abdurra¥m±n al-Syahrazr³ Ibn al-¢al±h, ‘Ulm al-¦ad³£ (cet. II; Mad³nah al-Munawwarah:
Maktabah ‘Ilmiyyah, 1972), h. 242; Jal±l al-D³n ‘Abdurra¥m±n bin Ab Bakar al-Suy¯³, Tadr³b al-
R±w³; Syar¥ Taqr³b al-Nawawi, juz II (t. cet.; Beirut: D±r al-Kit±b al-‘Arab³, 1996 M/ 1417 H), h. 159;
Ma¥md °a¥¥±n, loc. cit.

1 Penelusuran sumber hadis dilakukan secara digital melalui program Maws’ah al-¦ad³£ al-
Syar³f dengan menggunakan metode al-Ba¥£ al-¢arf³, kemudian dikonfirmasi secara manual ke kitab-
kitab hadis yang ditunjuk kecuali Musnad Ahmad. Adapun kata yang digunakan sebagai acuan
adalah kata maq’adahu.
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1 Ab ‘Abdill±h Mu¥ammad ibn Ism±’³l ibn Ibr±him ibn al-Mug³rah ibn Bardizbah al-Bukh±r³,
¢a¥³¥ al-Bukh±r³, juz I (Istanbul: D±r al-°iba’ah al-²mirah, 1981), h. 35.

1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid., h. 36.
1 Ibid.
1 Ab al-¦usain Muslim ibn al-¦ajj±j Ibn Muslim al-Qusyair³ al-Nais±br³, J±mi’ ¢a¥³¥

Muslim, juz I (t. cet.; Beirut: D±r al-Fikri, t. th.), h. 17.
1 Ibid., h. 17-18.
1 Ibid., h. 18.
1 Ab ´s± Mu¥ammad ibn ´s± ibn ¤awrah, Sunan al-Turmu©³, juz V (t. cet.; Beirut: D±r al-Fikr,

t. th.), h. 34.
1 Ibid., h. 39.
1 Ibid, juz V, h. 183.
1 Ibid, h. 183.
1 Ab ‘Abdill±h Mu¥ammad bin Yaz³d al-Qazw³n³y, Sunan Ibn M±jah, juz I (t. cet.; Beirut:

D±r al-Fikri, t. th.), h. 13-14.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Lihat kembali footnote no. 15.
1 Di antara ulama hadis yang menjadikan hadis yang dimaksud sebagai contoh adalah al-

Suy¯³y, op. cit., h. 163; A¥mad bin ‘Al³y bin Mu¥ammad bin ¦ajar al-‘Asqal±n³y, Nuzhah al-Na§ar
f³y Syar¥ Nukhbat al-Fikr f³y Mu¡¯al±h Ahl al-A£ar (cet. I; Kairo: D±r al-¤aq±fiyyah li al-Nasyr, 1998
M/ 1418 H), h. 30; Ma¥md al-°a¥¥±n, op. cit., h. 24.

1 Penelusuran sumber hadis dilakukan secara digital melalui program Maws’ah al-¦ad³£ al-
Syar³f dengan menggunakan metode al-Ba¥s al-Mawd’³y, kemudian dikonfirmasi secara manual ke
kitab-kitab hadis yang ditunjuk. Adapun pokok bahasan yang digunakan sebagai acuan adalah ¦ub
al-Rasl min al-´m±n.

1 Al-Bukh±r³, op. cit., h. 9.
1 Ibid.
1 Al-Nais±br³, op. cit., juz I, h. 49.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 A¥mad bin Syu’aib bin ‘Al³ bin Sin±n bin Ba¥r, Sunan al-Nas±³, disertai dengan syarah dari

Jal±l al-D³n al-Suy¯³, juz VIII (cet. I; Beirut: D±r al-Fikr, 1930/ 1348), h. 114-115.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Al-Qazw³n³, op. cit. h. 26.
1 A¥mad bin ¦anbal, Musnad A¥mad bin ¦anbal, juz III (t. cet; Beirut: D±r al-Fikri, t.th.), h.

172.
1 Ibid., h 192.
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1 Penelusuran sumber hadis dilakukan secara digital melalui program Maws’ah al-¦ad³£ al-
Syar³f dengan menggunakan metode al-Ba¥£ al-¢arf³y, kemudian dikonfirmasi secara manual ke
kitab-kitab hadis yang ditunjuk. Adapun kata yang digunakan sebagai acuan adalah kata Khad’ah.

1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz IV, h. 24.
1 Al-Nais±br³, op. cit., juz V, h. 143.
1 Al-Turmu©³, op. cit., juz IV,  h. 166.
1 Al-Uzd³, op. cit. juz I, h. 43.
1 Al-Qazw³n³, op. cit., juz II, h. 945-946.
1 Ibn ¦anbal, op. cit., juz II, h. 312.
1 Ibid., juz III, h.224.
1 Penelusuran sumber hadis dilakukan secara digital melalui program Maws’ah al-¦ad³£ al-

Syar³f dengan menggunakan metode al-Ba¥£ al-Mawd’³y, kemudian dikonfirmasi secara manual ke
kitab-kitab hadis yang ditunjuk kecuali Musnad Ahmad. Adapun pokok bahasan yang digunakan
sebagai acuan adalah S³ghat al-Tasyahhud.

1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 202.
1 Al-Nais±br³, op. cit., juz II, h. 13.
1 Ibid., h. 14.
1 Al-Turmu©³, op. cit., juz I, h. 81.
1 Ibid, h. 83.
1 Al-Nas±³, op. cit., juz II, h. 239-241.
1 Ibid., h. 49.
1 Ibid., h. 241-242.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid., h. 243-244.
1 Ibid.
1 Ibid., h. 242-243.
1 Ab D±wd, op. cit., juz I, h. 254.
1 Ibid, h. 255.
1 Ibid., 256.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Al-Qazw³n³, op. cit., juz I, h. 290-291.
1 Ibid, h. 291.
1 Ibid, h. 292.
1 Ibid, h. 291.
1 Ibn ¦anbal, op. cit., juz , h. .
1 Ibid, h. 291.
1 Ibid, h. 291.
1 Ibid, h. 291.
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1 M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma’ani al-Hadis
tantang Ajaran islam yang Universal. Temporal dan Lokal (cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994),
h. 22-25.

1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 9.
1 Ibid.
1 Ibid., h. 12.
1 Ibid., juz. VII., h. 26.
1 M. Syuhud Ismail, op. cit., h. 26.
1 Al-Nais±br³, op. cit., juz I, h. 34.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 8.
1 … .
1 … .
1 … .
1 Al-Nais±br³, op. cit., juz I, h. 31.
1 Ibid., h. 32.
1 … .
1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 60-61.
1 Al-Nais±br³, op. cit., juz VIII, h. 231.
1 Ibn ¦ibb±n, ¢a¥³h Ibn ¦ibb±n, juz ..(t. Cet)., h. ...
1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 8.
1 °±hir bin ¢±li¥ bin A¥mad al-Jaz±ir³, Tawj³h al-Na§ar il± U¡l al-A£ar (t. cet.; Makkah al-

Mukarramah: D±r al-B±z, t. th.), h. 338.
1 Lihat Mu¥ammad ibn Mu¥ammad Ab Syahbah, Difa‘ ‘an al-Sunnah wa Radd Syubah al-

Musytasyriq³n wa al-Kutt±b al-Mu‘±¡ir³n wa Bay±n al-Syubah al-W±ridah ‘ala al-Sunnah Qad³man wa
¦ad³£an wa Radduh± Raddan ‘Ilmiyyan ¢a¥³¥an (cet. I; Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1989/ 1409), h.
47.

1 Ibid.
1 …
1 Ab Mu¥ammad al-R±mahurmuz³, al-Mu¥addi£ al-F±¡il baina al-R±w³ wa al-W±‘³ (cet. III:

Beirut: D±r al-Fikr, 1984/ 1404), h.533-537; Mu¥ammad ‘Ajj±j al-Kha¯³b, al-Sunnah qabl al-Tadw³n
(t. cet.; Kairo: Maktabah Wahbah, 1383 H/ 1963 M), h. 126-132; Jam±l al-D³n al-Q±sim³, Qaw±id al-
Ta¥d³£ min Funn Mu£¯al±h al-¦ad³£ (t. cet.; t. tp.: D±r al-I¥y±’ al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 221.

1 Mu¥ammad ibn A¥mad Ab ‘Abdill±h al-Qur¯ub³, al- J±mi‘ li A¥k±m al-Qur’±n, Juz I (cet.
II; Beirut, D±r al-Syams li al-Tur±£, t.th.), h. 411.

1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz III, h. 90.
1 Lihat al-Suy¯³, op. cit., h. .
1 Ibid.
1 Al-R±mahurmuz³, op.cit., h. .
1 Ibn al-Jauz³, al-Mau«‘±t (), h. 91-92.
1 ….
1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 8.
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1 Ab Bakar A¥mad ibn ‘Al³ ibn ¤±bit al-Kha¯³b al-Bagd±d³, al-Kif±yah f³ ‘ilm al-Riw±yah (t.
cet.; Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409), h. 310.

1 Ab Mu¥ammad al-R±mahurmuz³, op. cit., h. 538; Mu¥ammad ‘Ajj±j al-Kha¯³b, op. cit., h.
Jam±l al-D³n al-Q±sim³, op. cit., h. 221.

1 Ab ´s± Mu¥ammad bin ´s± bin ¤awrah, Sunan al-Turmu©³, juz V (t. cet.; Beirut: D±r al-Fikr,
t. th.), h. 33.

1 Al-Bukh±r³, op.cit., juz I, h. 67.
1 Ibid., h. 35.
1 Lihat Nr al-D³n ‘Itr, Manhaj al-Naqd f³ ‘Ulm al-¦ad³£ (cet. III; Beirut: D±r al-Fikr al-‘Arab³,

1418 H/ 1997 M), h. 231.
1 °±hir bin ¢±li¥ bin A¥mad al-Jaz±ir³, Tawj³h al-Na§ar il± U¡l al-A£ar (t. cet.; Makkah al-

Mukarramah: D±r al-B±z, t. th.), h. 313-314.
1 Lihat Mu¥ammad Jam±l al-D³n al-Q±sim³, op. cit., h. 44.
1 Ibid.
1 Lihat A¥mad ibn ‘Al³ ibn Mu¥ammad ibn ¦ajar al-‘Asqal±n³ “Mukaddimah”, Fat¥ al-B±r³

Syar¥ ¢a¥³¥ al-Bukh±r³ (cet. II; Beirut: D±r al-Kit±b al-‘Ilmiyyah, 1987), h. 12.
1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 19.
1 Ibid., juz III, h. 4.
1 Lihat A¥mad ibn ‘Al³ ibn Mu¥ammad ibn ¦ajar al-Asqal±n³, op. cit., h. 61 dst.
1 M. Hasbi Ash Shidieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits (cet. X; Jakarta: PT. Bulan

Bintang, 1991), h. 235.
1 Lihat M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (cet. I; Jakarta: PT. Bulan

Bintang, 1992), h. 71.
1 Ab Yaz³d al-Qazw³n³, op. cit., juz II, h. 1105.
1 Ibid.
1 Al-Turmu©³, op. cit., juz IV, h. 137.
1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz II, h. 101.
1 Hadis yang disandarkan kepada Nabi saw. dinamakan dengan hadis marf’.
1 Hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi saw. dinamakan dengan hadis mawqf.
1 Hadis yang disandarkan kepada Nabi saw. dinamakan dengan hadis maq¯’.
1 Al-Nais±br³, op. cit., juz III, h. 167.
1 Ibid.
1 Ab D±wud, op. cit., juz III, h. 106.
1 Ibid.
1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz II, h. 214.
1 Ab D±wud, op. cit., juz. II., h. 169.
1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz II, h. 115.
1 Muslim, op. cit., juz VII, h. 144.
1 Untuk mengetahui secara lebih mendetail sejarah munculnya pemalsuan hadis dengan

berbagai motif dan coraknya dapat dibaca pada ‘Abd al-Fatt±¥ Ab Guddah, Lam¥±h min Tar³kh al-
Sunnah wa ‘Ulm al-¦ad³£, (cet. IV; Beirut: D±r al-Basy±ir al-Isl±miyyah, t. th.), h. 79-133;
Mu¥ammad Ajj±j al-Kha¯³b, U¡l al-¦ad³£;‘Ulmuh wa Mu¡¯al±huh (t. cet.; Beirut: D±r al-Fikr, 1989
M./ 1409 H.), h. 415-438.
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1 ¢ub¥³ al-¢±li¥, ‘Ulm al-¦ad³£ wa Mu¡¯al±¥uh (cet. XVII; Beirut: D±r al-‘Ilm li al-Mal±y³n,
1988), h. 263 dst.

1 Menurut ‘Ajam³ Damanhr³ Khal³fah, salah seorang dosen hadis di Fakultas Ushuluddin
Universitas al-Azhar Kairo, hadis tersebut pernah diajukan kepada Ahmad Sayyid al-Km³, salah
seorang guru besar di Universitas yang sama, pada saat penulisan disertasi doktoralnya dan
menurutnya, hadis tersebut dapat ditakwilkan dengan memalingkan makna perahu kepada orang
yang ada di atas perahu. Dengan demikian, yang melaksanakan tawaf dan shalat bukanlah perahu,
tetapi orang yang ada di atas perahu. Gaya bahasa yang sama dapat dijumpai dalam QS Yusuf: 12/
82 yang memerintahkan untuk bertanya kepada desa, padahal yang dimaksud adalah penduduk
desa. Lebih jauh, baca ‘Ajam³ Damanhr³ Khalifah, Dir±s±t f³ ‘Ulm al-¦ad³£, juz I (cet. I; Kairo: D±r
al-°ib±‘ah al-Mu¥ammadiyah, 1984), h. 172-173.

1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz IV, h. 75.
1 Muslim, op. cit., juz I, h. 96.
1 Rasy³d Ri«±, Majallah al-Man±r, vol. XXVII (t. cet; Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.)

h. 616.
1 Rasy³d Ri«±, Tafs³r al-Qur’±n al-¦ak³m, juz X, (cet. II; Beirut: D±r al-Fikr, t.th.), h. 393-394.
1 A¥mad Mu¥ammad Sy±kir, al-B±i£ al-¦a£³£ Syar¥ Ikhti¡±r ‘Ulm al-¦ad³£, (cet. IV; Beirut:

D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994 M/ 1414 H), h. 83.
1 Al-Turmuz³, op. cit., juz IV, h. 177
1 Mu¡¯af± al-Sib±‘³, al-Sunnah wa Mak±natuh± fi al-Tasyr³‘ (cet. I; Kairo: D±r al-Sal±m, 1998/

1418), h. 89-90.

BAB III

1 ¢ubh³ al-¢±lih, ‘Ulm al-¦ad³£ wa Mu¡¯al±¥uh (cet. XVII; Beirut: D±r al-‘Ilmi li al-Mal±y³n,
1988), h. 108.

1 Ma¥md °a¥¥±n, Ibid., h. 45 dst.
1 Ab ‘Abdill±h Mu¥ammad ibn ‘Abdill±h al-¦±kim al-Nais±br³, Ma‘rifah ‘Ulm al-¦ad³£ (t.

cet.; Haidar Abad: D±irat al-Ma‘±rif al-Isl±miyyah, t. th.), h. 130.
1 Ibn ¦ibb±n, Kit±b al-Majr¥³n, juz I (Beirut; D±r al-Fikr, t. th.), h. 430.
1 Ab al-Faraj ‘Abd al-Ra¥m±n Syih±b al-D³n A¥mad ibn Rajab al-¦anbal³, Syar¥ ‘Ilal al-

Tumu©³, juz I (t. cet.; Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 418.
1 Lihat Ab ‘Abdill±h Mu¥ammad ibn ‘Abdill±h al-¦±kim al-Nais±br³, loc. cit.
1 Ab Bakar A¥mad ibn ‘Al³ ibn ¤±bit al-Kha¯³b al-Bagd±d³, al-Kif±yah f³ ‘Ilm al-Riw±yah (t.

cet.; Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409), h. 464.
1 A¥mad Mu¥ammad Sy±kir, al-B±‘i£ al-¦a£³£ Syar¥ ikhti¡±r ‘Ulm al-¦ad³£ (cet. IV; Beirut:

D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414), h. 58.
1 Ab al-Faraj ‘Abd al-Ra¥m±n Syih±b al-D³n A¥mad ibn Rajab al-¦anbal³, loc. cit.
1 Ibid., h. 425.
1 A¥mad ibn ‘Al³ ibn ¦ajar al-Asqal±n³, al-Nukat ‘ala al-Kit±b Ibn al-¢al±h, juz II (cet. IV;

Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 691.
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1 Mu¥ammad ibn Mu¥ammad Ab Syahbah, al-Was³¯ f³ ‘ulm wa Mu¡¯al±h al-¦ad³£ (cet. I;
Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1409), h. 373.

1 Nr al-D³n ‘Itr, al-Im±m al-Turmu©³ wa al-Muw±zanah baina J±mi‘ih³ wa al-¢a¥³¥ain (cet. I;
Kairo: Muassasah al-Ris±lah, 1408), h. 129.

1 Idem, Manhaj al-Naqd f³ ‘Ulm al-¦ad³£ (cet. III; Beirut: D±r al-Fikr al-‘Arab³, 1418 H/ 1997
M), h. 323.

1 Lihat Ab Mu¥ammad ‘Al³ ibn ¦azm, al-I¥k±m f³ U¡l al-A¥k±m, juz II (Kairo: Ma¯ba‘ah al-
‘²¡imah, t. th.), h. 90.

1 Ab Bakar A¥mad ibn ‘Al³ ibn ¤±bit al-Kha¯³b al-Bagd±d³, loc. cit.
1 Lihat A¥mad ibn ‘Al³ ibn ¦ajar al-Asqal±n³, Nuz¥ah al-Na§r Syar¥ Nukhbat al-Fikr (D±r al-

¤aq±fiyyah) h. 47-50.
1 Ibid.
1 Ab Mu¥ammad ‘Al³ ibn ¦azm, op. cit., h. 448.
1 ‘Abd al-Ra¥³m ibn ¦usain al-‘Ir±q³, Fat¥ al-Mug³£ bi Syar¥ Alfiyah al-¦ad³£, juz I (Kairo:

Maktabah al-Sunnah, t. th.), h. 218.
1 Ab Bakar A¥mad ibn ‘Al³ ibn ¤±bit al-Kha¯³b al-Bagd±d³, op. cit., h. 495.
1 ibid.
1 Ab ´s± Mu¥ammad ibn ´s± ibn ¤awrah al-Turmu©³, Al-‘Ilal (t. cet.; Beirut: D±r al-Fikr, t.

th.), h. 712.
1 Ab Bakar A¥mad ibn ‘Al³ ibn ¤±bit al-Kha¯³b al-Bagd±d³, op. cit., h. 465-468.
1 Lihat A¥mad ibn ‘Al³ ibn ¦ajar al-Asqal±n³, al-Nukat, op. cit., h. 690.
1 Lihat ibid, h. 688-689.
1 Lihat Ab ‘Abdill±h Asyraf Khalifah, Qa«±y± ¦ad³£iyyah (t. cet.; Kairo: Maktabah Aul±d al-

Syekh li al-Tur±£, 2004), h. 474.
1 Lihat ibid.
1 Ab ‘Amr U£m±n ibn ‘Abd al-Rahm±n al-Syahr±zr³, ’Ulm al -¦ad³£ (cet. II; Madinah:

Maktabah ‘Ilmiyyah, 1972), h. 77-78.
1 Nr al-D³n ‘Itr, Manhaj al-Naqd, op. cit., h. 426.
1 Ab al-¦usain Muslim ibn al-¦ajj±j Ibn Muslim al-Qusyair³ al-Nais±br³, J±mi’ ¢a¥³¥

Muslim, juz I (t. cet.; Beirut: D±r al-Fikri, t. th.), h. 161.
1 Ab ‘Abdill±h Mu¥ammad ibn Ism±’³l ibn Ibr±him ibn al-Mug³rah ibn Bardizbah al-Bukh±r³,

¢a¥³¥ al-Bukh±r³, juz I (Istanbul: D±r al-°iba’ah al-²mirah, 1981), h. 51.
1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz II, h. 138.
1 Al-Nais±br³, op. cit., juz III, h. 68.
1 Nr al-D³n ‘Itr, Manhaj al-Naqd, op. cit., h. 440.
1 Ab ´s± Mu¥ammad ibn ´s± ibn ¤awrah al-Turmu©³, Sunan al-Turmu©³, juz I (t. cet.; Beirut:

D±r al-Fikr, t. th.), h. 152.
1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 49.
1 Ibid., h. 203.
1 Ibid., juz III, h. 124.
1 Ibid., juz VIII, h. 20.
1 Al-Nais±br³, op. cit., juz III, h. 93.
1 Al-Turmu©³, op. cit., juz IV., h. 516.
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1 Jal±ludd³n ‘Abd al-Rahm±n ibn Ab³ Bakar al-Suy¯³, Tadr³b al-R±w³ Syar¥ Taqr³b al-
Naw±w³, juz I (Beirut, D±r al-Kit±b al-‘Arab³, 1418/ 1996), h. 246.

1 Al-Turmu©³, op. cit., juz II, h. 48.
1 Ab ‘Abdill±h Mu¥ammad bin Yaz³d al-Qazw³n³y, Sunan Ibn M±jah, juz I (t. cet.; Beirut:

D±r al-Fikri, t. th.), h. 570.
1 Lihat Ma¥md °a¥¥±n, Tais³r Mu¡¯al±h al-¦ad³£ (t.cet; Beirut: D±r al-Fikr, t.th.), h. 94.
1 Al-Suy¯³, op. cit., h. 225.
1 Al-Bukh±r³, op. cit, juz II. H. 50.
1 Al-Turmuz³, op. cit., juz II, h. 281.
1 Mahmd al-Ta¥¥±n, h. 97.
1 Al-Bukh±r³,op. cit, juz I, h. 134.
1 Ibid, juz III, h. 200.
1 Ibid, juz VII, h. 68-69.
1 Ibid, juz VIII, h. 212.
1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 160-161.
1 Al-Bukh±r³, Kit±b al-Lib±s, B±b al-Nahy ‘an al-Taza‘fur, op. cit, juz I, h. 134.
1 Al-Nas±³, Kit±b al-Z³nah, Bab sama di atas op. cit, juz I, h. 134.
1 Ms± Sy±hin L±syin, Fat¥ al-Mun‘³m Syar¥ ¢a¥³¥ Muslim, juz I (t.cet; Kairo: Universitas al-

Azhar, t.th.), h. 5.
1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 184.
1 Muslim, op. cit., juz II, h. 8.
1 Al-Turmu©³, op. cit., juz II, h. 100.
1 Ab ‘Abd al-Rahm±n A¥mad ibn Syu‘aib ibn ‘Al³ ibn Ba¥r ibn Sin±n ibn D³n±r al-Nas±³,

Sunan al-Nas±³, juz II (cet. I; Beirut: D±r al-Fikr, 1930/ 1348), h. 124.
1 Al-Sujast±n³, op. cit., juz I, h. 226.
1 Al-Qazw³n³, op. cit., juz I, h. 336.
1 Ahmad, op. cit, juz , h. ….
1 Mu¥ammad ibn Ism±‘³l al-Ka¥l±n³ al-¢an‘±n³, Subul al-Sal±m Syar¥ Bulg al-Mar±m, juz I

(Beirut: D±r al-Fikr, t.th.), h. 161.
1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 184.
1 Ab D±wud, op. cit., juz III, h. 207.
1 Al-Qazw³n³, op. cit., juz I, h. 486.
1 Ab al-°ayyib Mu¥ammad Syans al-¦aq al-A©³m Ab±d³, Aun al-Ma’bd Syar¥ li Sunan Ab³

D±wud, juz II (…), h. ….
1 Ibid.
1 Selain karena faktor ikhtil±f al-riw±yah, perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang

pembacaan basmalah disebabkan perbedaan mereka dalam menetapkan kedudukannya di dalam al-
Qur’an. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia bukan ayat al-Qur’an. Ulama lainnya berpendapat
bahwa ia adalah ayat pertama pada Surah al-Fatihah saja. Sebagian lainnya berpendapat bahwa ia
adalah ayat pertama pada setiap surah, kecuali pada surah al-Taubah. Sebagian lainnya berpendapat
bahwa ia adalah ayat yang berdiri sendiri (mustaqillah). Untuk uraian yang lebih mendetai tentang
hal ini, lihat Ab al-Fida’ ibn Ka£³r al-Dimasyq³, Tafs³r al-Qur’±n al-A§³m, juz I (Beirut: D±r al-Fikr,
1994/ 1414), h. 25.

1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz I, h. 181.
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1 Muslim, op. cit., juz II, h. 12.
1 Ibid.
1 Al-Sujast±n³, op. cit., juz II, h. 207.
1 Al-Nas±³, op. cit, h. 134-135.
1 Ibid.
1 Ahmad, 12380.
1 Ahmad, 12380.
1 Ahmad, 13284.
1 Ahmad, 13386.
1 Ahmad, 13406.
1 Ahmad, 13447.
1 Ab Mu¥ammad ‘Abdull±h ibn ‘Abd al-Ra¥m±n ibn al-Fa«l ibn Bahr±m Al-D±rim³, Sunan

al-D±rim³, juz I (Indonesia: Maktabah Dahl±n, t.th.), h. 283.
1 Mu¥ammad ibn ‘Umar ibn al-¦usain al-°abrast±n³, A¥k±m al-Basmalah wa M± yata‘allaqu

bih± min al-A¥k±m wa al-Ma‘±n³ wa Ikhtil±f al-‘Ulam±’ (Kairo: Maktabah al-Qur’an,t.th.), h. 57-61.
1 Jal±l al-D³n ibn ‘Abd al-Ra¥m±n ibn Ab Bakr al-Suyt³, Tadr³b al-R±w³ Syar¥ Taqr³b al-

Nawaw³, juz I (Kairo: Maktabah al-Qur’an,t.th.), h. 214-215.
1 Hamzah al-Nasyrat³, ‘Abd al-¦af³§ al-Fargal³, dan ‘Abd al-¦am³d Mu¡taf±, al-Fiqh ‘ala al-

Ma©±hib al-Arba‘ah, juz I (Kairo: al-Maktabah al-Qayyimah, t.th.), h. 499-501.
1 Al-Bukh±r³, op. cit, juz I, h. 156.
1 Al-Nas±³, op. cit, juz II, h. 386.
1 Al-Bukh±r³, op. cit, juz II, h. 227.
1 Al-Naisabr³, op. cit, juz III, h. 122.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid., h. 122-123.

BAB IV

1 Lihat Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis (cet. I; Jakarta:
Hikmah, 1 April 2009), h 56-57.

1 Ibid.
1 ¢al±h al-D³n ibn A¥mad al-Adab³, Manhaj Naqd al-Matan ‘Inda ‘Ulama’ al-¦ad³£ al-Nabaw³

(Beirut: D±r al-Af±q al-Jad³dah, t.th.), h 16-19.
1 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (cet. I; Jakarta: Bulan Ibntang, shafar

1413/ Agustus 1992 M), h 121-122.
1 Ali Masrur, Teori Common Link G.H.A. Juynboll; Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi

saw. (cet. I; Yogyakarta: LKIS, 2007), h 80.
1 Pengertian ini diambil dari M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (cet. I;

Jakarta: Bulan Ibntang, shafar 1413/ Agustus 1992 M), h 43.
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1 Untuk penggunaan metode ini lihat misalnya M. Syuhudi Ismail, Cara Praktis Mencari
Hadis (Jakarta: Bulan Ibntang, Jumadil Akhir 1411/ Januari 1991 M), h. 49 dst.

1 Untuk penggunaan metode ini lihat misalnya M. Syuhudi Ismail, Cara Praktis, h. 62 dst.
1 Matan hadis di atas dan yang senada dengannya sangat sering dikemukakan dalam

pembahasan tentang niyahah. Sebagai contoh, lihat misalnya Sayyid S±biq, Fiqh al-Sunnah, juz I
(Kairo: D±r al-¤aq±fah al-Isl±miyyah, t.th.), h. 351; Ibn ¦ajar al-Asqal±n³, Bulgh al-Mar±m min
‘Adillat al-A¥k±m (Semarang: Karya Taha Putra, t.th.), h 123.

1 Wensinck, Arnol Jhon, Concordance et Indices de La Tradition Musulmane, diterjemahkan
oleh Muhammad Fu±d ‘Abd al-B±q³ dengan judul al-Mu‘jam al-Mufahras li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabaw³,
juz VI (Leiden: E.J. Brill, 1936 M), h. 296.

1 Wensinck, Arnol Jhon, A Handbook of Early Muhammadan, diterjemahkan oleh
Mu¥ammad Fu±d ‘Abd al-B±q³ dengan judul Mift±h Kunz al-Sunnah (Lahore; Suhail Academic,
1391 H/ 1981 M), h. 490.

1 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Ysuf ibn Zak³ ‘Abd al-Ra¥m±n ibn Ysuf al-Mizz³, Tu¥fat al-
Asyr±f bi Ma‘rifat al-A¯r±f, juz VIII (Bombai: al-D±r al-Qayyimah, 1397 H/ 1977 M), h. 53.

1 Ab ‘Abdill±h Mu¥ammad ibn Ism±‘il ibn Ibr±him ibn al-Mug³rah ibn Bardizbah al-Bukh±r³
al-Ju‘f³, Sa¥³¥ al-Bukh±r³, juz II (Beirut: D±r al-Fikr, 1313 H), h. 101.

1 Ibid., h. 101-102.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid., h. 105-106.
1 Ibid.
1 Ab al-¦usain Muslim ibn al-¦ajj±j ibn Muslim al-Qusyair³, juz III (Beirut: D±r al-Fikr, t.th),

h. 41.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid., h. 41-42.
1 Ibid., h. 42-43.
1 Ibid., h. 43-44.
1 Ibid., h. 44.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid., h. 45.
1 Ab ‘´sa Mu¥ammad ibn ‘´sa ibn Sawrah, Sunan al-Turmuz³, juz III (Beirut: D±r al-Fikr,

t.th.), h. 324-325.
1 Ibid., h. 326.
1 Ibid., h. 327.
1 Ibid., h. 328.
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1 Ab ‘Abd al-Ra¥m±n A¥mad ibn Syu‘aib ibn ‘Al³ ibn Sin±n ibn Bahr al-Nas±³, Sunan al-
Nas±³, juz IV (cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1348 H/ 1930 H), h. 15.

1 Ibid.
1 Ibid., h. 15-16.
1 Ibid., h. 16-17.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid., h. 18.
1 Ibid.
1 Ab D±wud Sulaim±n ibn al-Asy‘as al-Sujast±n³ al-Uzd³, juz III (Indonesia: Maktabah

Dahlan, t.th.), h. 194.
1 Ab ‘Abdill±h Mu¥ammad ibn Yaz³d ibn al-Qazw³n³ Ibn M±jah, Sunan Ibn M±jah, juz I

(Beirut: D±r al-fikr, t.th.), h. 508.
1 Ibid.
1 Ibid.
1 Jal±l-al-D³n al-Suyt³, Tanw³r al-¦aw±lik Syar¥ Muwa¯¯a’ M±lik, juz I (Beirut: D±r al-Fikr,

t.th.), h. 233-234.
1 Hal ini mengingatkan kembali kepada teori common link. Sejak awal, fenomena common

link ini sudah dikenal oleh para ahli hadis di kalangan Islam. Al-Tirmizi dalam koleksi hadisnya
menyebut hadis-hadis, yang menunjukkan adanya seorang periwayat tertentu sebagai common link
dalam isnad-nya. Akan tetapi, kelihatannya para ahli hadis di kalangan Islam tidak menyadari
sepenuhnya implikasi dari gejala tersebut terhadap problem penanggalan hadis. Joseph Schacht
adalah orang pertama yang membuat istilah common link dan memperkenalkannya dalam bukunya,
The Origin. Namun Juynboll yang kemudian mengembangkan teori tersebut. Asumsi dasar teori ini
adalah semakin banyak jalur isnad yang bertemu pada seorang periwayat, baik yang menuju
kepadanya atau yang justru meninggalkannya, semakin besar seorang periwayat dan jalur
periwayatannya memiliki klaim kesejarahan. Penjelasan lebih jauh tentang teori ini, baca misalnya Ali
Masrur, Teori Common Link G.H.A. Juynboll; Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi (cet. I; PT. LKiS
Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007).

1 Lihat Sunan Ibn M±jah pada riwayat yang kedua.
1 Selengkapnya baca Muhammad al-Ghazali, Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Bayna Ahl al-Fiqih

wa Ahl al-Hadis, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dengan judul Studi Kritis Atas Hadis Nabi
saw dan diberikan pengantar oleh M. Quraisy Syhihab (cet. V; Penerbit Mizan, Bandung, 1996 M), h.
29-32.

1 Al-Bukh±r³, op. cit., juz II, h. 100.
1 Rabi’ ibn Hadi al-Madkhaliy, Kasyfu Mawqif al-Ghazaliy mia al-Sunnah wa Ahliha wa Naqd

Ba’di Araih, diterjemahkan dengan judul Membela Sunnah Nabawii, diberikan pengantar oleh Ja’far
‘Umar Thalib (Pustaka al-Kausar: Jakarta Timut, t.th.), h. 117.



Lampiran 1

al-Nas±³ al-Bukh±r³          Muslim                Ibn M±jah

…..
Ab Bakar A¥mad Ibn al-Wal³d   ‘Abd±n  al-Basysy±r

‘Amr                ‘Abd al-A‘l±                    …..              Ibn Mu£anna   Nashr

Sy±z±n  ‘Aff±n  Yaz³d  Ibn Ja‘far  Ya¥y±   Ibn Jablah  Adam Ibn Ab³ Ad³
Ab ¢amad  Wahb

Hamm±m           Sa‘³d                     Syu‘bah                         ¦ajj±j

Qat±dah

Qaz±‘ah         S±‘id

‘Abdull±h ibn ‘Umar

‘Umar

Nabi saw.



Lampiran 2

al-Bukh±r³ Muslim

Ism±‘³l                 ‘Al³ ibn ¦ujr                              ‘Amr al-N±qid

‘Al³ ibn Mushir                           Syu‘aib ibn ¢afw±n                  ‘Aff±n ibn Muslim

A‘masy Ab Ish±q            ‘Abd al-M±lik                                  ¦amm±d

Ab ¢±li¥ Ab Burdah ¤±bit

‘Abdull±h ibn ‘Umar                  ‘Ab Msa Anas

‘Umar

Nabi saw.



Lampiran 3

al-Turmu©³ al-Nas±³

A¥mad ‘Abdull±h Sulaim±n ibn Saif

Ya‘qb

Ibr±h³m ibn Sa‘d

¢±li¥ ibn Kais±n

Ibn Syih±b al-Zuhr³

S±lim

‘Abdull±h ibn ‘Umar

‘Umar

Nabi saw.



Lampiran 4

A¥mad

U£m±n                           ‘Abdurrazz±q

Ynus                               Ma‘mar

Zuhr³

Sa‘³d

‘Umar

Nabi saw.



Lampiran 5

Muslim al-Nas±³

Ab Bakar Ibn Numair    Ubaidillah ibn Zaid          A¥mad

Ibn Bisyr     Yahy±

‘Ubaidill±h ibn ‘Umar

N±fi‘

‘Abdull±h ibn ‘Umar

‘Umar

Nabi saw.



Lampiran 6

al-Bukh±r³ Muslim

Asbagh        Ynus        ‘Amr ibn Saww±d

‘Abdull±h ibn Wahab

‘Amr

Sa‘³d ibn al-¦±ri£

‘Abdull±h ibn ‘Umar

Nabi saw.



Lampiran 7

Ahmad Muslim

Ya‘qb              ¦armalah

‘²¡im       ‘Abdull±h ibn Wahab

‘Umar ibn Mu¥ammad

S±lim

‘Abdull±h ibn ‘Umar

Nabi saw.



Lampiran 8
al-Nas±³ Muslim al-Turmu©³ al-Bukh±r³

A¥mad
Ish±q ibn Msa

¦usain              Ish±q     Qutaibah Ma‘n ibn ´sa   ‘Abdull±h ibn Ysuf

Mu¥ammad ibn Rasy³d          Sufy±n M±lik

¦ab³b ‘Abdull±h ibn Ab³ Bakar ‘Abb±d

‘Abd al-Ra¥m±n            Ab Bakar Mu¥ammad ibn ‘Amr

Q±sim ibn Mu¥ammad          ‘Amrah             Ya¥y± ibn ‘Abd al-Ra¥m±n

‘Aisyah

Nabi saw.



Lampiran 9

al-Bukh±ri Muslim al-Nas±i Ab D±wud
A¥mad

‘Ubaid  Ab Kuraib  Ab al-Rabi‘ Khalaf  Ab Bakar    Mu¥ammad Hann±d

Ab Us±mah     Hamm±d   Waki‘   ‘Abdah    Ab Mu‘awiyah       Ibn Numair

Hisy±m

‘Urwah

‘Aisyah

Nabi saw.



Lampiran 10

al-Bukh±ri Muslim al-Turmuz³

Ab Bakar al-Syaib±ni    Ibn Ab³ ‘Umar    A¥mad ibn Mani‘   ‘Al³ ibn ¦ujr

Ab Nu’aim          Waki‘        Marw±n       Qurr±n      Yaz³d ‘Al³ ibn Mushir

Sa‘³d ibn ‘Ubaid Mu¥ammad ibn Qais

‘Al³ ibn Rabi‘ah

Mugh³rah

Nabi saw.



Lampiran 11

al-Nas±³

Ibr±h³m ibn Ya‘qb   Ma¥md ibn Ghail±n A¥mad

Sa‘³d ibn Sulaim±n         Ab D±wud           Mu¥ammad Ibn Ja‘far

¦usyaim Syu‘bah

Man¡r               ‘Abdull±h ibn ¢ubaih

¦asan               Mu¥ammad ibn S³r³n

‘Imr±n ibn ¦usain

Nabi saw.



Lampiran 12

Ahmad Ibn M±jah

Ab ‘²mir            Ya‘qb

Zuhair       ‘Abd al-‘Az³s ibn Mu¥ammad

As³d ibn Ab³ As³d

Ab Msa

Nabi saw.



Lampiran 13
Ibn M±jah al-Nas±³ Muslim                al-Bukh±r³

Hisy±m   ‘Abd al-Jabb±r A¥mad D±wud    Ibn R±fi‘   Ibn ¦umaid   ‘Abd±n

Sufy±n          Waki‘                Sulaim±n             Ism±‘³l      ‘Abd al-Razz±q    Abdull±h

‘Amr    ‘Abd al-Jabb±r    Rab±¥ ibn Ab³ Ma‘rf         Ayyb             Ibn Juraij

‘Abdull±h ibn Ab³ Mulaikah

‘Abdull±h ibn ‘Abb±s

‘Abdull±h ibn ‘Umar                      ‘Umar                ‘Aisyah

Nabi saw.



Lampiran 1

al-Nas±³ al-Bukh±r³          Muslim                Ibn M±jah

…..
Ab Bakar A¥mad Ibn al-Wal³d   ‘Abd±n  al-Basysy±r

‘Amr ‘Abd al-A‘l± ….. Ibn Mu£anna Nashr

Sy±z±n  ‘Aff±n  Yaz³d  Ibn Ja‘far  Ya¥y±   Ibn Jablah  Adam Ibn Ab³ Ad³
Ab ¢amad  Wahb

Hamm±m           Sa‘³d                     Syu‘bah                         ¦ajj±j

Qat±dah

Qaz±‘ah S±‘id

‘Abdull±h ibn ‘Umar

‘Umar

Nabi saw.



Lampiran 2

al-Bukh±r³ Muslim

Ism±‘³l ‘Al³ ibn ¦ujr                              ‘Amr al-N±qid

‘Al³ ibn Mushir Syu‘aib ibn ¢afw±n ‘Aff±n ibn Muslim

A‘masy Ab Ish±q ‘Abd al-M±lik                                  ¦amm±d

Ab ¢±li¥ Ab Burdah ¤±bit

‘Abdull±h ibn ‘Umar ‘Ab Msa Anas

‘Umar

Nabi saw.



Lampiran 3

al-Turmu©³ al-Nas±³

A¥mad ‘Abdull±h Sulaim±n ibn Saif

Ya‘qb

Ibr±h³m ibn Sa‘d

¢±li¥ ibn Kais±n

Ibn Syih±b al-Zuhr³

S±lim

‘Abdull±h ibn ‘Umar

‘Umar

Nabi saw.



Lampiran 4

A¥mad

U£m±n                           ‘Abdurrazz±q

Ynus                               Ma‘mar

Zuhr³

Sa‘³d

‘Umar

Nabi saw.



Lampiran 5

Muslim al-Nas±³

Ab Bakar Ibn Numair    Ubaidillah ibn Zaid A¥mad

Ibn Bisyr     Yahy±

‘Ubaidill±h ibn ‘Umar

N±fi‘

‘Abdull±h ibn ‘Umar

‘Umar

Nabi saw.



Lampiran 6

al-Bukh±r³ Muslim

Asbagh        Ynus ‘Amr ibn Saww±d

‘Abdull±h ibn Wahab

‘Amr

Sa‘³d ibn al-¦±ri£

‘Abdull±h ibn ‘Umar

Nabi saw.



Lampiran 7

Ahmad Muslim

Ya‘qb              ¦armalah

‘²¡im       ‘Abdull±h ibn Wahab

‘Umar ibn Mu¥ammad

S±lim

‘Abdull±h ibn ‘Umar

Nabi saw.



Lampiran 8
al-Nas±³ Muslim al-Turmu©³ al-Bukh±r³

A¥mad
Ish±q ibn Msa

¦usain Ish±q     Qutaibah Ma‘n ibn ´sa ‘Abdull±h ibn Ysuf

Mu¥ammad ibn Rasy³d          Sufy±n M±lik

¦ab³b ‘Abdull±h ibn Ab³ Bakar ‘Abb±d

‘Abd al-Ra¥m±n            Ab Bakar Mu¥ammad ibn ‘Amr

Q±sim ibn Mu¥ammad          ‘Amrah Ya¥y± ibn ‘Abd al-Ra¥m±n

‘Aisyah

Nabi saw.



Lampiran 9

al-Bukh±ri Muslim al-Nas±i Ab D±wud
A¥mad

‘Ubaid  Ab Kuraib  Ab al-Rabi‘ Khalaf  Ab Bakar Mu¥ammad Hann±d

Ab Us±mah     Hamm±d   Waki‘ ‘Abdah Ab Mu‘awiyah Ibn Numair

Hisy±m

‘Urwah

‘Aisyah

Nabi saw.



Lampiran 10

al-Bukh±ri Muslim al-Turmuz³

Ab Bakar al-Syaib±ni Ibn Ab³ ‘Umar A¥mad ibn Mani‘   ‘Al³ ibn ¦ujr

Ab Nu’aim Waki‘ Marw±n Qurr±n      Yaz³d ‘Al³ ibn Mushir

Sa‘³d ibn ‘Ubaid Mu¥ammad ibn Qais

‘Al³ ibn Rabi‘ah

Mugh³rah

Nabi saw.



Lampiran 11

al-Nas±³

Ibr±h³m ibn Ya‘qb Ma¥md ibn Ghail±n A¥mad

Sa‘³d ibn Sulaim±n         Ab D±wud           Mu¥ammad Ibn Ja‘far

¦usyaim Syu‘bah

Man¡r               ‘Abdull±h ibn ¢ubaih

¦asan               Mu¥ammad ibn S³r³n

‘Imr±n ibn ¦usain

Nabi saw.



Lampiran 12

Ahmad Ibn M±jah

Ab ‘²mir            Ya‘qb

Zuhair       ‘Abd al-‘Az³s ibn Mu¥ammad

As³d ibn Ab³ As³d

Ab Msa

Nabi saw.



Lampiran 13
Ibn M±jah al-Nas±³ Muslim                al-Bukh±r³

Hisy±m ‘Abd al-Jabb±r A¥mad D±wud Ibn R±fi‘ Ibn ¦umaid ‘Abd±n

Sufy±n          Waki‘ Sulaim±n Ism±‘³l ‘Abd al-Razz±q Abdull±h

‘Amr    ‘Abd al-Jabb±r    Rab±¥ ibn Ab³ Ma‘rf Ayyb             Ibn Juraij

‘Abdull±h ibn Ab³ Mulaikah

‘Abdull±h ibn ‘Abb±s

‘Abdull±h ibn ‘Umar ‘Umar                ‘Aisyah

Nabi saw.



PENELITIAN REDAKSIONAL

Berikut susunan sanad berdasarkan al-rawi al-a’la:

a. ‘Umar melalui jalur Qat±dah

1) A¥mad melalui jalur Ya¥y±.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه بِالنـَِّياَحِة َعَلْيهِ 
2) A¥mad melalui jalur Syu’bah.

ْربِِه ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قَـ 
3) A¥mad melalui jalur ¦ajj±j.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه بِالنـَِّياَحِة َعَلْيهِ 
4) A¥mad melalui jalur Sa‘³d ibn Arbah.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 
5) A¥mad melalui jalur ‘Aff±n.

(Tidak ada redaksi yang secara laf§³ disandarkan kepada Nabi

saw.)

6) Al-Bukh±r³ melalui jalur U£m±n ibn Jablah.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 
7) Al-Bukh±r³ melalui jalur ‘Abd al-‘A’l±.

(Tidak mencantumkan redaksi hadis secara langsung, namun cara

periwayatan al-Bukh±r³ menunjukkan bahwa redaksinya sama

dengan riwayat yang pertama melalui U£m±n ibn Jablah)

8) Al-Bukh±r³ melalui jalur ²dam.

َعَلْيهِ احلَْيِّ يـَُعذَُّب بُِبَكاءِ اْلَميِّتُ 
9) Muslim melalui jalur Mu¥ammad ibn Basysy±r.



ِه ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَربِْ 
10) Muslim melalui jalur Mu¥ammad ibn Mu£anna.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 
11) Al-Nas±³.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه بِالنـَِّياَحِة َعَلْيهِ 
12) Ibn M±jah melalui jalur Ab Bakar.

َح َعَلْيهِ اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِمبَا نِي
13) Ibn M±jah melalui jalur Mu¥ammad ibn Basysy±r.

(Sama dengan riwayat sebelumnya)

14) Ibn M±jah melalui jalur Mu¥ammad ibn al-Wal³d.

(Sama dengan riwayat sebelumnya)

15) Ibn M±jah melalui jalur Ab ¢amad.

(Sama dengan riwayat sebelumnya)

16) Ibn M±jah melalui jalur Wahb ibn Jar³r.

(Sama dengan riwayat sebelumnya)

Dari enam belas riwayat di atas, dapat dikelompokkan ke dalam

empat riwayat berdasarkan redaksinya, yaitu:

a) اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه بِالنـَِّياَحِة َعَلْيهِ 
b) ِمبَا نِيَح َعَلْيهاْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِهِ 
c) َعَلْيهاحلَْيِّ بُِبَكاءِ اْلَميُِّت يـَُعذَّبُ ◌ِ 
d) اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 

Dari keempat riwayat di atas, riwayat ketiga mempunyai perbedaan

redaksi yang paling mencolok dibandingkan dengan tiga riwayat lainnya.



Riwayat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya

karena hanya satu riwayat yang menggunakan redaksi seperti itu.

Adapun ketiga riwayat lainnya mempunyai tingkat persamaan yang

cukup tinggi. Perbedaannya terletak pada pemilihan kata al-niy±¥ah
dalam bentuk ma¡dar dengan kata n³ha dalam bentuk fi‘l. Selain itu,

beberapa riwayat menggunakan kata fi qabrih.
Terhadap dua perbedaan tersebut, ditemukan bahwa lebih banyak

riwayat yang mencantumkan kata fi qabrih daripada yang tidak

mencantumkannya dan lebih banyak riwayat yang menggunaan kata n³ha.
Dengan demikian, redaksi yang paling dapat

dipertanggungjawabkan keotentikannya adalah .اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 

b. ‘Umar melalui jalur Ab Burdah

1) Al-Bukh±r³

َعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـ 
2) Muslim melalui Ism±’³l

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
3) Muslim melalui ‘AI³ ibn ¦ujr

َمْن يـُْبَكى َعَلْيِه يـَُعذَّبُ 
4) Muslim melalui jalur ‘Al³ ibn Mushir.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
5) Muslim melalui jalur ‘Amr al-N±qid.

اْلُمَعوَُّل َعَلْيِه يـَُعذَّبُ 



Setelah membandingkan kelima riwayat di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa riwayat yang ketiga dan kelima mempunyai redaksi

yang berbeda dengan tiga riwayat lainnya. Dengan demikian, riwayat

yang otentik adalah riwayat yang pertama, kedua dan keempat yang

redaksinya sebagai berikut: ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 

c. ‘Umar melalui jalur S±lim

1) Al-Turmuz³

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
2) Al-Nas±³

ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ يـَُعذَُّب اْلَميُِّت بِ 
3) A¥mad

يـَُعذَُّب اْلَميُِّت بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 

Setelah membandingkan ketiga riwayat di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa riwayat yang pertama mempunyai redaksi yang

berbeda dengan dua riwayat lainnya. Dalam hal ini, riwayat tersebut

mempunyai redaksi dalam bentuk jumlah ismiyyah yang menyebutkan

kata al-mayyit lebih dahulu sebagai mubtada’ daripada kata yua©©ab.
Adapun riwayat yang kedua dan ketiga mempunyai redaksi dalam

bentuk jumlah fi’liyyah yang menyebutkan kata yua©©ab lebih dahulu,

setelah itu kata al-mayyit sebagai f±‘il. Kedua riwayat inilah yang otentik

dengan redaksi sebagai berikut: يـَُعذَُّب اْلَميُِّت بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيه  ِ◌



d. ‘Umar melalui jalur Zuhr³

1) A¥mad melalui ‘U£man ibn ‘Umar.

أَْهِلِه َعَلْيهِ يـَُعذَُّب بُِبَكاِء ِإنَّ اْلَميِّتَ 
2) A¥mad melalui ‘Abd al-Razz±q.

ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
Hanya terdapat dua riwayat dalam kelompok ini. Oleh karena itu,

apabila terjadi perbedaan di antara keduanya tidak ada riwayat lain yang

bisa dijadikan sebagai pembanding untuk menguatkan salah satu versi.

Dalam hal ini kedua riwayat di atas mempunyai persamaan dan

perbedaan redaksi. Persamaannya adalah redaksi يـَُعذَُّب بُِبَكاءِ  ,ِإنَّ اْلَميِّتَ 
sedangkan perbedaannya adalah redaksi setelahnya. Pada riwayat

pertama menggunakan redaksi sedangkan riwayat kedua ,أَْهِلِه َعَلْيهِ 

menggunakan redaksi .احلَْيِّ 
Dengan demikian, riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya hanya sampai pada redaksi يـَُعذَُّب بُِبَكاءِ ِإنَّ اْلَميِّتَ ◌ِ  .

e. ‘Umar melalui jalur ‘Ubaidill±h ibn ‘Umar

1) Muslim melalui Ab Bakar ibn Ab³ Syaibah.

أَْهِلِه َعَلْيهِ يـَُعذَُّب بُِبَكاِء ِإنَّ اْلَميِّتَ 
2) Muslim melalui Mu¥ammad ibn ‘Abdullah ibn Numair.

أَْهِلِه َعَلْيهِ يـَُعذَُّب بُِبَكاِء ِإنَّ اْلَميِّتَ 
3) Al-Nas±³.

أَْهِلِه َعَلْيهِ يـَُعذَُّب بُِبَكاِء اْلَميِّتُ 



4) A¥mad.

أَْهِلِه َعَلْيهِ بُِبَكاِء اْلَميِّتُ يـَُعذَّبُ 

Terdapat empat riwayat yang termasuk dalam kelompok ini. Dari

keempat riwayat tersebut mempunyai tingkat persamaan yang sangat

tinggi. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan redaksional. Di

antaranya adalah penggunaan ¥arf tauk³d inna pada dua riwayat Muslim

dan bentuk kalimat dalam jumlah fi‘liyyah pada riwayat keempat,

sementara ketiga redaksi lainnya menggunakan jumlah ismiyyah.

Dengan demikian, redaksi yang dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya adalah أَْهِلِه َعَلْيهِ يـَُعذَُّب بُِبَكاِء ِإنَّ اْلَميِّتَ  .

f. ‘Umar melalui ‘Abdullah ibn Ab³ Mulaikah

1) Al-Bukh±r³.

ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بِبَـْعِض ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
2) Muslim melalui jalur D±wud ibn Rusyaid.

أَْهِلهِ ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بِبَـْعِض ُبَكاءِ 
3) Muslim melalui jalur Muhammad ibn R±fi‘.

ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بِبَـْعِض ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
4) Muslim melalui jalur ‘Abd ibn ¦umaid.

(sama dengan riwayat sebelumnya)

5) Al-Nas±³.

هِ ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بِبَـْعِض ُبَكاِء أَْهِلِه َعَليْ 
6) A¥mad melalui jalur Ism±‘³l ibn ‘Ulyah.



ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بِبَـْعِض ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
7) A¥mad.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
Dari tujuh riwayat di atas, empat di antaranya (2, 5, 6 dan 7)

menggunakan harf tawk³d (la), sedangkan tiga lainnya tidak

menggunakan. Selain itu, enam riwayat menggunakan kata ba‘«, yaitu

semua riwayat kecuali riwayat yang ketujuh. Sebagaimana juga hanya satu

riwayat (3) yang tidak menggunakan kata ‘alaih.

Dengan demikian, redaksi yang dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya adalah ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بِبَـْعِض ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 

g. ‘Abdull±h ibn ‘Umar melalui jalur ‘Abdull±h ibn Wahb

1) Al-Bukh±r³.

ََذا َوَأَشارَ  ِإَىل ِلَسانِِه أَْو َأَال َتْسَمُعوَن ِإنَّ اللََّه َال يـَُعذُِّب ِبَدْمِع اْلَعْنيِ َوَال ِحبُْزِن اْلَقْلِب َوَلِكْن يـَُعذُِّب ِ
يـَْرَحُم َوِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 

2) Muslim melalui Ynus ibn ‘Abd al-A‘l±.

ََذا َوَأَشارَ  َىل ِلَسانِِه أَْو يـَْرَحمُ إِ َأَال َتْسَمُعوَن ِإنَّ اللََّه َال يـَُعذُِّب ِبَدْمِع اْلَعْنيِ َوَال ِحبُْزِن اْلَقْلِب َوَلِكْن يـَُعذُِّب ِ
3) Muslim melalui ‘Amr ibn Saww±d al-‘²mir³.

ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
Dari ketiga riwayat di atas, riwayat al-Bukh±r³ yang mempunyai

redaksi yang paling panjang dibandingkan dengan dua riwayat Muslim.

Riwayat Muslim yang pertama hanya memuat penggalan pertama dari

riwayat al-Bukh±r³ yaitu redaksi َأَال َتْسَمُعوَن ِإنَّ اللََّه َال يـَُعذُِّب ِبَدْمِع اْلَعْنيِ َوَال ِحبُْزِن اْلَقْلِب 



ََذا َوَأَشاَر ِإَىل ِلَسانِِه أَْو يـَْرَحمُ  .َوَلِكْن يـَُعذُِّب ِ Dengan demikian riwayat tersebut dapat

dipertanggungjawabkan keotentikannya.

Adapun riwayat Muslim yang kedua hanya memuat penggalan

terakhir dari riwayat al-Bukh±r³, namun terdapat perbedaan redaksi pada

keduanya, meskipun persamaannya lebih banyak. Riwayat al-Bukh±r³

menggunakan redaksi sedangkan riwayat Muslim ,ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 

menggunakan redaksi .ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ  Perbedaan di antara kedua

riwayat di atas terletak pada kalimat setelah kata karena itu kelimat ,بُِبَكاءِ 

setelahnya tidak dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya.

Dengan demikian redaksi yang dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya adalah َأَال َتْسَمُعوَن ِإنَّ اللََّه َال يـَُعذُِّب ِبَدْمِع اْلَعْنيِ َوَال ِحبُْزِن اْلَقْلِب َوَلِكْن يـَُعذُِّب 
ََذا َوَأَشاَر ِإَىل ِلَسانِِه أَْو يـَْرَحُم َوِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاءِ ِ .

h. ‘Abdull±h ibn ‘Umar melalui jalur S±lim

1) Muslim melalui ¦armalah ibn Ya¥y±.

ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
2) A¥mad melalui Ya‘qb ibn Ibr±h³m.

َعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ ِإنَّ اْلَميَِّت يُـ 
Meskipun hanya terdapat dua riwayat, namun keduanya

mempunyai redaksi yang sama. Dengan demikian, redaksi yang terdapat

pada kedua riwayat tersebut dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya, yaitu َكاِء احلَْيِّ ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بِبُ  .

i. ‘Abdull±h ibn ‘Umar melalui jalur ‘Abdullah ibn Ab Bakar



1) Muslim.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
2) Al-Turmu©³ melalui Qutaibah.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
3) Al-Turmu©³ melalui Ish±q ibn Msa.

(Sama dengan riwayat sebelumnya)

4) Al-Nas±³.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ َعَلْيهِ 
5) Ahmad melalui Sufy±n.

َأنَّ ُبَكاَء احلَْيِّ َعَلى اْلَميِِّت َعَذاٌب لِْلَميِّتِ 
6) Ahmad melalui Ish±q.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
Selain itu juga terdapat dua jalur berikut:

7) Ahmad melalui ¦usain ibn Mu¥ammad.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
8) Al-Turmu©³ melalui ‘Abb±d ibn ‘Abb±d.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
Dari delapan riwayat di atas, hanya satu riwayat yang mencolok

perbedaannya dengan riwayat-riwayat lainnya, yaitu riwayat yang kelima.

Dengan demikian, riwayat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya.

Adapun tujuh riwayat lainnya mempunyai redaksi yang hampir

sama. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan harf tawk³d (inna)

pada tiga riwayat (1,4 dan 6); penggunaan kata al-hayy pada tiga riwayat,



sedangkan empat riwayat lainnya menggunakan kata ahlih (2,3, 7 dan 8)

dan tambahan kata ‘alaih pada lima riwayat (2,3,4,7 dan 8).

Dengan demikian, redaksi yang dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya adalah ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 

j. ‘Abdull±h ibn ‘Umar melalui jalur Hisy±m ibn ‘Urwah.

1) Al-Bukh±r³.

ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه بُِبَكاِء أَْهِلهِ 
2) Muslim melalui jalur Ab Kuraib.

ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
3) Muslim melalui jalur Ab Bakar ibn Ab³ Syaibah.

(Tidak mencantumkan redaksi secara eksplisit, namun

mengemukakan bahwa redaksinya senada dengan riwayat

sebelumnya)

4) Muslim melalui jalur Khalaf ibn Hisy±m.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
5) Muslim melalui jalur Ab al-Rab³‘.

(redaksinya sama dengan jalur sebelumnya melalui Khalaf ibn

Hisy±m)

6) Ab D±wud melalui jalur Hann±d ibn al-S±r³.

يُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ ِإنَّ اْلَميَِّت لَ 
7) Ab D±wud melalui jalur Ab Mu’awiyah.

(redaksinya semakna dengan riwayat sebelumnya)

8) Al-Nas±³.



ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
9) Ahmad melalui jalur ‘Abdah.

أَْهِلِه َعَلْيهِ ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاءِ 
10) Ahmad melalui jalur Ibn Numair.

ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
11) Ahmad melalui Waki’.

َأنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
Dengan membandingkan sebelas riwayat di atas, terlihat bahwa

redaksi yang digunakan hampir sama. Perbedaannya terletak pada

penggunaan harf tauk³d penggunaan ,ِإنَّ  lam al-tauk³d, tambahan kata ِيف
قـَْربِهِ  pada dua riwayat (1 dan 2), tambahan kata ‘alaihi pada hampir seluruh

riwayat (kecuali 1, 10 dan 11) dan penggunaan kata احلَْيِّ  pada dua riwayat

(10 dan 11), sedangkan riwayat  lainnya menggunakan kata .أَْهِلهِ 
Terhadap perbedaan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa empat

tambahan yang pertama, yaitu harf tauk³d ,ِإنَّ  lam al-tauk³d, kata ِيف قـَْربِهِ  dan

kata alaihi semuanya otentik. Adapun antara kata احلَْيِّ  dengan kata, yang

lebih dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya adalah kata .أَْهِلهِ 
Dengan demikian redaksi yang dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya secara umum adalah أَْهِلِه َعَلْيهِ ِيف قـَْربِِه بُِبَكاِء لَيُـَعذَّبُ ِإنَّ اْلَميِّتَ  .

k. ‘Abdull±h ibn ‘Umar melalui jalur ‘Abdullah ibn Ab³ Mulaikah

1) Al-Bukh±r³.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
2) Muslim melalui jalur D±wud ibn Rusyaid.



ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلهِ 
3) Muslim melalui jalur Muhammad ibn R±fi‘.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
4) Muslim melalui jalur ‘Abd ibn ¦umaid.

(sama dengan riwayat sebelumnya)

5) Al-Nas±³.

ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بِبَـْعِض ُبَكاِء أَْهِلهِ 
6) A¥mad.

َكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بِبُ 
Dari enam riwayat di atas, lima di antaranya menggunakan harf

tawk³d (la), sedangkan satu riwayat lainnya (6) tidak menggunakannya.

Selain itu, lima riwayat tidak menggunakan kata ba‘«, yaitu semua riwayat

kecuali riwayat yang kelima. Sebagaimana juga hanya satu riwayat (2)

yang tidak menggunakan kata ‘alaih.

Dengan demikian, redaksi yang dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya adalah ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 

l. ‘Aisyah melalui jalur ‘Abdullah ibn Abu Bakar

1) Al-Bukh±r³.

َها َوِإنـََّها لَتُـَعذَُّب ِيف قـَْربَِها ِإنـَُّهْم لََيْبُكوَن َعَليـْ
2) Muslim.

َها َوِإنـََّها لَتُـَعذَُّب ِيف قـَْربَِها ِإنـَُّهْم لََيْبُكوَن َعَليـْ
3) Al-Turmu©³ melalui Qutaibah.

َها َوِإنـََّها لَتُـَعذَُّب ِيف قـَربِْ  َهاِإنـَُّهْم لََيْبُكوَن َعَليـْ



4) Al-Turmu©³ melalui Ish±q ibn Msa.

(Sama dengan riwayat sebelumnya)

5) Al-Nas±³.

َها َوِإنـََّها لَتُـَعذَّبُ  ِإنـَُّهْم لََيْبُكوَن َعَليـْ
6) Ahmad melalui Sufy±n.

َها َوِإنـََّها لَتُـَعذَّبُ  ِإنَُّكْم لََتْبُكوَن َعَليـْ
7) Ahmad melalui Ish±q.

َها َوِإنـََّها لَتُـَعذَُّب ِيف قـَْربَِهاِإنـَُّهْم لََيْبُكونَ  َعَليـْ
Selain itu juga terdapat dua jalur berikut:

8) Ahmad melalui ¦usain ibn Mu¥ammad.

بُُه ِيف قـَْربِهِ  ِإنـَُّهْم لََيْبُكوَن َعَلْيِه َوِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَيُـَعذِّ
9) Al-Turmu©³ melalui ‘Abb±d ibn ‘Abb±d.

نَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب َوِإنَّ أَْهَلُه لََيْبُكوَن َعَلْيهِ إِ 
Dari sembilan riwayat di atas, tujuh riwayat pertama menyebutkan

bahwa yang meninggal adalah seorang wanita Yahudi, sementara dua

riwayat terakhir menyebutkan bahwa yang meninggal adalah seorang laki-

laki Yahudi. Dengan demikian, riwayat yang otentik adalah riwayat yang

menunjukkan bahwa yang meninggal adalah seorang wanita Yahudi.

Selain itu, terdapat satu riwayat yang menggunakan «am³r
mukh±¯ab sementara riwayat lainnya menggunakan ,ِإنَُّكْم لََتْبُكونَ  «am³r ghaib
.ِإنـَُّهْم لََيْبُكونَ  Perbedaan yang lain adalah tidak dicantumkannya kata f³
qabrih± pada tiga riwayat, sedangkan enam riwayat lainnya

mencantumkannya. Hal ini berarti riwayat yang otentik adalah yang

menggunakan «am³r mukh±¯ab ِإنَُّكْم لََتْبُكونَ  dan mencantumkan kata .ِيف قـَْربَِها



Dengan demikian, riwayat yang otentik adalah yang menggunakan

redaksi sebagai berikut: َها َوإِنـََّها لَتُـَعذَُّب ِيف قـَْربَِها .ِإنـَُّهْم لََيْبُكوَن َعَليـْ

m. ‘Aisyah melalui jalur Hisy±m ibn ‘Urwah

1) Al-Bukh±r³.

ِإنَُّه لَيُـَعذَُّب ِخبَِطيَئِتِه َوَذنِْبِه َوِإنَّ أَْهَلُه لََيْبُكوَن َعَلْيِه اْآلنَ 
2) Muslim melalui jalur Ab Kuraib.

ِإنَُّه لَيُـَعذَُّب ِخبَِطيَئِتِه أَْو ِبَذنِْبِه َوِإنَّ أَْهَلُه لََيْبُكوَن َعَلْيِه اْآلنَ 
3) Muslim melalui jalur Ab Bakar ibn Ab³ Syaibah.

(Tidak mencantumkan redaksi secara eksplisit, namun

mengemukakan bahwa redaksinya senada dengan riwayat

sebelumnya)

4) Muslim melalui jalur Khalaf ibn Hisy±m.

أَنـُْتْم تـَْبُكوَن َوِإنَُّه لَيُـَعذَّبُ 
5) Muslim melalui jalur Ab al-Rab³‘.

(redaksinya sama dengan jalur sebelumnya melalui Khalaf ibn

Hisy±m)

6) Ab D±wud melalui jalur Hann±d ibn al-S±r³.

ِإنَّ َصاِحَب َهَذا لَيُـَعذَُّب َوأَْهُلُه يـَْبُكوَن َعَلْيهِ 
7) Ab D±wud melalui jalur Ab Mu’awiyah.

(redaksinya semakna dengan riwayat sebelumnya)

8) Al-Nas±³.

ِإنَّ َصاِحَب اْلَقْربِ لَيُـَعذَُّب َوِإنَّ أَْهَلُه يـَْبُكوَن َعَلْيهِ 
9) Ahmad melalui jalur ‘Abdah.



ِإنَّ َصاِحَب َهَذا لَيُـَعذَُّب َوأَْهُلُه يـَْبُكوَن َعَلْيهِ 
10) Ahmad melalui jalur Ibn Numair.

نَُّه لَيُـَعذَُّب ِجبُْرِمهِ ِإنَّ أَْهَل اْلَميِِّت يـَْبُكوَن َعَلْيِه َوإِ 
11) Ahmad melalui Waki’.

ِإنَُّه لَيُـَعذَُّب َوأَْهُلُه يـَْبُكوَن َعَلْيهِ 
Redaksi yang terdapat di dalam sebelas riwayat di atas sangat

bervariasi, baik dari segi struktur kalimatnya ataupun kata yang digunakan.

Namun demikian, redaksi yang dapat dipertanggungjawabkan

keotentikannya adalah َوِإنَّ أَْهَلُه يـَْبُكوَن َعَلْيهِ ِإنَُّه لَيُـَعذَّبُ 

n. ‘Aisyah melalui jalur ‘Abdullah ibn Ab³ Mulaikah

1) Al-Bukh±r³.

ِإنَّ اللََّه لََيزِيُد اْلَكاِفَر َعَذابًا بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
2) Muslim melalui jalur D±wud ibn Rusyaid.

ِإنَّ اْلَكاِفَر يَزِيُدُه اللَُّه بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَذابًا
3) Muslim melalui jalur Muhammad ibn R±fi‘.

ِإنَّ اللََّه يَزِيُد اْلَكاِفَر َعَذابًا بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
4) Muslim melalui jalur ‘Abd ibn ¦umaid.

(sama dengan riwayat sebelumnya)

5) Al-Nas±³ melalui jalur Sulaim±n ibn Man¡r al-Balkh³.

ِإنَّ اللََّه لََيزِيُد اْلَكاِفَر َعَذابًا بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ 
6) Al-Nas±³ melalui jalur ‘Abd al-Jabb±r ibn al-‘Al±’.

ا بِبَـْعِض ُبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يَزِيُد اْلَكاِفَر َعَذابً 
7) Ibn M±jah.



َها َوِإنـََّها تـَُعذَُّب ِيف قـَْربَِها ِإنَّ أَْهَلَها يـَْبُكوَن َعَليـْ
8) A¥mad melalui jalur Ism±‘³l ibn ‘Ulyah.

ِإنَّ اْلَكاِفَر لََيزِيُدُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَذابًا
9) A¥mad melalui Waki’.

ِإنَُّه لَيُـَعذَُّب َوأَْهُلُه يـَْبُكوَن َعَلْيهِ 
Redaksi yang dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya adalah

◌ِ .ِإنَّ اللََّه لََيزِيُد اْلَكاِفَر َعَذابًا بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيه

o. Mug³rah melalui jalur ‘Ali ibn Rab³‘ah

1) Al-Bukh±r³.

ْعُت النَّ ِإنَّ َكِذبًا  ِيبَّ َعَليَّ لَْيَس َكَكِذٍب َعَلى َأَحٍد َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمًِّدا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر مسَِ
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َمْن نِيَح َعَلْيِه يـَُعذَُّب ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 

2) Muslim melalui Ab Bakar al-Syaib±n³ yang berlanjut kepada Sa‘³d

ibn ‘Uba³d.

َمْن نِيَح َعَلْيِه فَِإنَُّه يـَُعذَُّب ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 
3) Muslim melalui Abdull±h Ibn Ab³ ‘Umar.

(redaksinya semisal dengan riwayat sebelumnya)

4) Muslim melalui Ab Bakar al-Syaib±n³ yang berlanjut kepada

Mu¥ammad ibn Qais.

(redaksinya semisal dengan riwayat sebelumnya)

5) Muslim melalui ‘Al³ ibn ¦ujr.

(redaksinya semisal dengan riwayat sebelumnya)

6) Al-Turmu©³ melalui A¥mad ibn Mani‘.

َمْن نِيَح َعَلْيِه ُعذَِّب ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ 



7) Al-Turmu©³ melalui Marw±n.

(redaksinya semisal dengan riwayat sebelumnya)

8) Al-Turmu©³ melalui Yaz³d ibn H±rn.

(redaksinya semisal dengan riwayat sebelumnya)

Dengan demikian, riwayat yang otentik adalah yang menggunakan

redaksi sebagai berikut: ْيهِ َمْن نِيَح َعَلْيِه يـَُعذَُّب ِمبَا نِيَح َعلَ  .

p. ‘Imr±n ibn ¦u¡ain melalui jalur Syu‘bah dan jalur Husyaim

1) Al-Nas±³ melalui Ma¥md ibn Gail±n.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 
2) Al-Nas±³ melalui jalur Ibr±h³m ibn Ya‘qb.

اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بِِنَياَحِة أَْهِلِه َعَلْيهِ 
3) A¥mad.

َعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ اْلَميَِّت يُـ 
Riwayat pertama dan ketiga mempunyai redaksi yang sama,

sedangkan redaksi kedua mempunyai redaksi yang berbeda, yaitu بِِنَياَحِة أَْهِلِه 
.َعَلْيهِ  Dengan demikian redaksi yang otentik adalah redaksi yang pertama

dan ketiga, yaitu .اْلَميَِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ 

q. Ab Ms± melalui As³d ibn Ab As³d

1) Ibn M±jah.

ا يـُتَـْعَتُع َويـَُقاُل اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ ِإَذا قَاُلوا َوا َعُضَداُه َوا َكاِسَياُه َوا نَاِصرَاُه َوا َجَبَالُه َوَحنَْو َهذَ 
أَْنَت َكَذِلكَ أَْنَت َكَذِلَك 

2) A¥mad.



ْلَميُِّت َوِقيَل لَُه اْلَميُِّت يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ َعَلْيِه ِإَذا قَاَلْت النَّاِئَحُة َواَعُضَداُه َوانَاِصرَاُه َواَكاِسَباُه ُجِبَذ ا
أَْنَت َعُضُدَها أَْنَت نَاِصُرَها أَْنَت َكاِسبُـَها 

Riwayat yang disandarkan kepada Ab Msa hanya terdiri dari dua

versi, sehingga apabila terjadi perbedaan redaksi di antara keduanya,

sangat susah untuk menentukan redaksi yang otentik. Meskipun demikian,

apabila kedua riwayat tersebut mempunyai redaksi yang sama, maka

diasumsikan redaksi tersebut adalah redaksi yang otentik.

Berdasarkan teori diatas, maka redaksi yang dinilai otentik adalah

يـَُعذَُّب بُِبَكاِء احلَْيِّ اْلَميِّتُ  . Adapun redaksi setelahnya itu, tidak dapat

dipertanggungjawabkan keotentikannya karena meskipun redaksinya

mempunyai timgkat kemiripan yang sangat tinggi, namun strukturnya

tetap berbeda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa redaksi tersebut

adalah periwayatan secara makna.
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