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KATA PENGANTAR

 أﺷﻬﺪ أن.اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي أﻋﺪ اﳉﻨﺔ ﳌﻦ اﺗﻘﻲ وﻋﻤﻞ اﻟﺼﺎﳊﺎت وأﻋﺪ اﻟﻨﺎر ﳌﻦ ﻋﺼﻰ وﻋﻤﻞ اﳌﻨﻜﺮات
 اﻟﻠﻬﻢ.ﻻ إﻟﻪ اﻻ اﷲ ﺧﺎﻟﻖ اﻷرض واﻟﺴﻤﻮات وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ ﺳﻴﺪ اﻟﺒﺸﺮ واﳌﺨﻠﻮﻗﺎت
.ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺘﺴﻠﻴﻤﺎت
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DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN
1. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada halaman berikut:
Huruf
Arab

Nama

ا

alif

ب

ba

b

be

ت

ta

t

te

ث

s\a

s\

es (dengan titik di atas)

jim

j

je

h}a

h}

ha (dengan titik di bawah)

kha

kh

ka dan ha

د

dal

d

de

ذ

z\al

z\

zet (dengan titik di atas)

ر

ra

r

er

ز

zai

z

zet

س

sin

s

es

ش

syin

sy

es dan ye

ص

s}ad

ض

d}ad

d}

de (dengan titik di bawah)

ط

t}a

t}

te (dengan titik di bawah)

ظ

z}a

z}

zet (dengan titik di bawah)

ع

‘ain

‘

apostrof terbalik

غ

gain

g

ge

ف

fa

f

ef

ج
ح
خ

Huruf Latin

tidak dilambangkan

s}

Nama

tidak dilambangkan

es (dengan titik di bawah)
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ق

qaf

q

qi

ك

kaf

k

ka

ل

lam

l

el

م

mim

m

em

ن

nun

n

en

و

wau

w

we

ھـ

ha

h

ha

ء

hamzah

’

apostrof

ى

ya

y

ye

Hamzah ( )ءyang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda
2. Vokal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda

Nama

Huruf Latin

Nama

َا
ِا

fath}ah

a

a

kasrah

i

i

d}ammah

u

u

ُا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.
Contoh:

ﻒ
َ َﻛْﻴ
ﺻ ْﻮُم
َ

: kaifa
: s}aumu
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3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harkat dan Huruf

Nama

Huruf dan
Tanda

Nama

 َ ى... |  َ ا...

fath}ah dan alif
atau ya

a>

a dan garis di atas

i>

i dan garis di atas

u>

u dan garis di atas

kasrah dan ya

ِ ــﻰ

d}ammah dan
wau

ـُــو

Contoh:

ُﺻ َﻼة
َ
ﻓِْﻴ ِﻪ
ﻳـَ ُﻘ ْﻮ ُل

: s}ala>tu
: fi>hi
: yaqu>lu

4. Ta>’ Marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup
atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ta (t).
Contoh:

ِ ِ
َﺣ ِﺎدﻳْﺚ
َ  ﺳ ْﻠﺴﻠَﺔُ ْاﻷ: silsilah al-ah}ad> i>s\
: t}abaqah
ُﻃَﺒَـ َﻘﺔ
5. Syaddah (Tasydi>d)
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydi>d ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
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huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
: rabbana>
ََرﺑﱠﻨﺎ
Jika huruf  ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّ)ــــِـﻰ, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>).
Contoh:
 َﻋﻠِ ﱞﻰ: ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
ﰉ
 َﻋﺮ ﱡ: ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

َ

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ( الalif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis
mendatar (-).
Contohnya:

ِ
ﺚ
ُ ْاَ ْﳊَﺪﻳ

: al-h{adi>s\

7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contohnya:
 ﺗَ ُﺄﻣﺮْو َن: ta’muru>na

ُ
ٌَﺷ ْﻲء

: syai’un

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditu/lis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), Sunnah, khusus dan
umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
xii

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:

Siyar A‘la>m al-Nubala>
I‘tiba>r al-Sanad
9. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam
catatan rujukan.
Contoh:

Takhri>j al-h{adi>s\
Ah}mad bin H{anbal
10. Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt.

= subh}an> ahu> wa ta‘a>la>

saw.

= s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam

a.s.

= ‘alaihi al-sala>m

H

= Hijrah

M

= Masehi

w.

= Wafat tahun

QS. …/…: 30.

= Quran Surah …, ayat 30
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Hadis qudsi kerap kali dianggap sebagai hadis yang tidak perlu dikaji lagi
karena dianggap sahih dan dapat dijamin kehujjahannya. Hal ini perlu diuji karena
hadis qudsi dengan label ‘suci’, juga menyandang label ‘hadis’, yang berarti bahwa
hadis qudsi juga melalui jalur periwayatan sebagaimana hadis nabawi. Dengan
demikian, penting untuk dilakukan kajian terhadap hadis qudsi guna menguji
kualitas dan kehujjahannya. Hadis qudsi yang diteliti adalah hadis dalam kitab alIttih}af> a>t al-Saniyyah karya al-Madani>, yang dibatasi pada hadis ibadah yang terkait
fadhilah amal, mengingat masalah tersebut sangat akrab dengan umat Islam.
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dengan
klasifikasi hadis ibadah terkait fadhilah amal, yang kemudian ditakhri>j. Selanjutnya
analisis kualitas hadis dengan menerapkan kaidah kesahihan hadis, yang terdiri dari
5 kaidah mayor; sanad bersambung; periwayat adil; dan d}ab> it}; terhindar dari sya>z\;
dan‘illah. Hadis yang memenuhi unsur tersebut dinilai s}ah}i>h.} Hadis yang dalam
sanadnya ada periwayat kurang d}a>bit} dinilai h}asan, hadis yang tidak memenuhi
salah satu atau beberapa diantaranya dinilai d}a‘i>f, dan hadis yang dalam sanadnya
ada periwayat pemalsu atau matannya palsu dinilai maud}u>‘. Hadis yang memiliki
beberapa jalur, dibandingkan sanadnya untuk mencari kemungkinan terangkat
derajatnya menjadi s}ah}i>h} lagairih atau h}asan ligairih. Terkait matan hadis, harus
memenuhi 2 kaidah mayor, yaitu terhindar dari sya>z\ dan atau ‘illah, yang diketahui
dengan menerapkan kaidah minornya masing-masing. Terkait kehujjahan hadis,
hadis s}ah}i>h} dan h{asan adalah hadis yang dapat dijadikan hujjah, sedangkan hadis
d}a‘i>f dan maud}u>‘ tidak dapat dijadikan hujjah.
Hasil penelitian ini adalah terdapat 18 tema hadis ibadah terkait fadhilah
amal. Setelah diteliti, hasilnya adalah 7 hadis berkualitas s}ah}i>h}, 4 berkualitas h}asan,
2 berkualitas d}a‘i>f, 4 berkualitas maud}u>‘, dan 1 la> as}la lahu> yang juga dinilai
maud}u>‘. Dari hasil tersebut, terdapat 11 hadis yang dapat dijadikan hujjah,
sementara 7 hadis tidak dapat dijadikan hujjah.
Penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria hadis qudsi al-Madani> berbeda
dengan kriteria mayoritas ulama. Sehingga kitab al-Ittih}a>fa>t harus digunakan secara
selektif sebagai rujukan hadis qudsi, khususnya terkait hadis ibadah fadhilah amal.
Adapun hadis qudsi, dianggap memiliki eksistensi yang sama dengan hadis nabi
lainnya, yang memiliki kemungkinan berkualitas s}ah}i>h,} h}asan, d}a‘i>f, dan maud}u>‘,
sehingga tetap harus dikritik kualitas dan kehujjahannya, dan dengan demikian tetap
dibutuhkan kecermatan dan sikap selektif dalam menggunakannya sebagai dalil.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kedudukan hadis Nabi saw. sebagai sumber pokok ajaran Islam kedua setelah
al-Qur’an merupakan kesepakatan mayoritas umat Islam.1 Sejumlah dalil

telah

diungkapkan oleh para ulama untuk meneguhkan hal tersebut, baik dari ayat-ayat alQur’an2, maupun dari pernyataan Nabi saw. sendiri3. Para ulama menyimpulkan dari
dalil tersebut bahwa keimanan dan ketaatan kepada Nabi saw. dan hadis-hadisnya
merupakan konsekuensi logis dari keimanan dan ketaatan kepada Allah dan alQur’an.4
Al-Qur’an dan hadis Nabi sebagai sumber utama ajaran Islam memiliki
perbedaan jika dilihat dari segi periwayatannya. Semua periwayatan ayat-ayat alQur’an

berlangsung

secara

mutawa>tir,

sedangkan

hadis

Nabi,

sebagian

periwayatannya berlangsung secara mutawa>tir5 dan sebagian lagi berlangsung secara
1

Dikatakan mayoritas, karena dalam kenyataannya terdapat sejumlah kalangan tertentu di
antara umat Islam yang dikenal dengan sebutan munkir al-sunnah dengan faham inka>r al-sunnah.
Paham inka>r al-sunnah adalah suatu paham yang yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam
yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah s}ah}i>h}, baik sunnah praktis maupun secara formal yang
dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawa>tir dan a>ha>d atau sebagian saja, dengan
alasan yang tidak diterima oleh mayoritas ulama. Lihat: Abdul Majid Khon, Pemikiran Modern dalam
Sunnah; Pendekatan Ilmu Hadis (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 22.
2

Ayat-ayat yang dimaksud misalnya, Q.S. al-H{asyr/59: 7 dan Q.S. A<li ‘Imra>n/3: 32.
Hadis yang dimaksud antara lain hadis riwayat al-Ima>m al-Bukha>ri> yang berbunyi: ... َﻣ ْﻦ
bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-

3

ِ َ ﺎع اﷲَ وَﻣ ْﻦ َﻋ
َ َأﻃ. Lihat: Muh}ammad
َ ﺎﱐ ﻓَـ َﻘ ْﺪ َﻋ
َﺼﻰ اﷲ
َ َ َﺎﻋ ِ ْﲏ ﻓَـ َﻘ ْﺪ أَﻃ
ْ ﺼ
Bukha>ri>, Juz IX (Cet. I; [t.t]: Da>r T{u>q al-Naja>h, 1422 H), h. 61.
4

M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang,
1992), h. 8.
5

Mutawa>tir dalam istilah hadis adalah berita yang diriwayatkan oleh banyak orang pada
setiap tingkatan periwayatnya, dari sahabat sampai mukharrij, yang menurut akal dan kebiasaan,
mustahil sepakat untuk berdusta. Lihat Mah}mud al-T{ah}h}a>n, Taisi>r Mus}t}alah} al-H{adi>s\ (Beirut: Da>r alQur’a>n al-Kari>m, 1975), h. 19-22.

1

2

a>h}ad> 6. Oleh karena itu, al-Qur’an dari segi periwayatannya mempunyai kedudukan
sebagai qat}’i> al-wuru>d, sedangkan hadis Nabi sebagiannya qat}’i> al-wuru>d dan
sebagian lagi, bahkan mayoritasnya z}anni> al-wuru>d.7 Konsekuensi dari hal tersebut
adalah dibutuhkannya kajian untuk mengetahui kesahihan periwayatan dan kekuatan
hukum sebuah riwayat.8
Selain faktor di atas, penelitian dan kajian serius terhadap hadis Nabi saw.,
juga dilatar belakangi oleh adanya berbagai permasalahan yang mengitari hadis
Nabi. Permasalahan yang dimaksud diantaranya adalah telah terjadinya pemalsuan
hadis Nabi. Kegiatan pemalsuan hadis Nabi diklaim mulai muncul dan berkembang
pada zaman khalifah ‘Ali> bin Abi> T}a>lib (w.40 H/661 M). Selain faktor pemalsuan,
faktor lainnya adalah proses penghimpunan (tadwin) hadis dalam kitab-kitab hadis
memakan waktu yang cukup panjang setelah Nabi saw. wafat,9 telah terjadinya

6

A<h}a>d dalam istilah hadis adalah hadis yang diriwayatkan sejumlah periwayat yang tidak
mencapai tingkat mutawa>tir. Lihat: Mah}mud al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah} al-H{adi>s,\ h. 19-22.
7

Lihat M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan
dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 89. Mah}mu>d Abu>
Rayyah, Adwa> ala> al-Sunnat al-Muhammadiyyah aw Difa> an al-Hadi>s\ (Beirut: Da>r al-Afaq al-Jadidah
1983), h. 239. Kata qat}’i> dan z}anni> adalah kata-kata yang digunakan untuk menyatakan tingkat
kebenaran (validitas) sesuatu. Maksud kata qat}’i> al-wuru>d atau qat}‘i> al-s\ubu>t ialah absolut kebenaran
beritanya, sedang z}anni> al-wuru>d atau z}anni> al-subu>t ialah relatif tingkat kebenaran beritanya. Lihat
M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar, dan Pemalsunya (Jakarta: Gema Insani
Press, 1995), h. 92-93. Subh} al-S}a>lih}, ‘Ulu>m al-H{adi>s\ wa Mus}t}alah}uhu> (Beirut: Da>r al-‘Ilm alMala>yi>n, 1977), h. 151.
8

M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 3-4.

9

Dalam sejarah, penghimpunan hadis secara resmi dan massal barulah terjadi pada zaman
khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-Azi>z (w. 720 M.) di awal abad II H. Lihat: M. Syuhudi Ismail,
Metodologi Penelitian Hadis Nabi, h. 16-17.

3

periwayatan hadis secara makna,10 serta banyaknya jumlah kitab hadis dengan
metode penyusunan yang beragam.11
Tujuan pokok penelitian hadis Nabi, baik dari segi sanad maupun matan,
diantaranya adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Alasannya adalah
bahwa pengetahuan terhadap kualitas hadis sangat penting dalam hubungannya
dengan kehujjahan suatu hadis. Penggunaan hadis yang tidak memenuhi syarat dapat
mengakibatkan ajaran Islam tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan
demikian, penelitian terhadap hadis Nabi sangat penting untuk mengetahui apakah
sebuah pernyataan yang dikatakan hadis Nabi dapat dipertanggungjawabkan
keabsahannya berasal dari Nabi atau tidak.12
Sebagai

upaya

dipertanggungjawabkan

untuk
(otentik)

memisahkan
dengan

antara
hadis

hadis
yang

yang

dapat

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan (palsu), para pakar hadis mengembangkan berbagai metode
penelitian, membuat istilah dan melakukan kritik. Ilmu kritik dikembangkan dengan
tujuan untuk mengetahui dengan pasti otentitas suatu riwayat dan untuk

10

Lihat Muhammad Jama>l al-Di>n al-Qa>simi>, Qawa>id al-Tah}di>s\ min Funu>n Mus}t}alah} al-H{adi>s\
(Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1979), h. 221-222.
11

Faktor-faktor pentingnya penelitian hadis dijelaskan panjang lebar oleh Arifuddin Ahmad
dengan mengemukakan 6 faktor yang disadur dan dikembangkan dari pemikiran Syuhudi Ismail dan
Muhammad Mustafa Azami. Lihat: Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi;
Refleksi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail (Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005), h. 17-42.
12

Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi; Refleksi Pemikiran Prof. Dr.
Muhammad Syuhudi Ismail, h. 44. Bandingkan dengan: Badri Khaeruman, Otentisitas Hadis; Studi
Kritis atas Kajian Hadis Kontemporer (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 5-6. Badri
Khaeruman menyatakan bahwa tujuan utama kegiatan penelitian hadis adalah: pertama, untuk
mengetahui dengan pasti otentisitas suatu riwayat, dan kedua, untuk menetapkan validitasnya dalam
rangka memantapkan suatu riwayat.
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menetapkan validitasnya dalam rangka memantapkan suatu riwayat. Sebab dengan
kritik hadis dapat diketahui antara hadis yang s}ah}i>h} dan hadis yang tidak s}ah}i>h}.13
Metode kritik dan penelitian yang dikembangkan ulama berlaku secara umum
untuk segala jenis riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi saw., dan tak terkecuali
hadis qudsi. Meskipun hadis qudsi oleh sebagian kalangan dianggap tidak perlu
diteliti, karena sudah diklaim kesahihannya secara keseluruhan, dengan alasan
bahwa dengan penamaannya hadis qudsi, semestinya suci dan terjaga dari
periwayatan yang keliru.
Hadis qudsi merupakan salah satu jenis hadis dari segi penisbatannya. Hadis
qudsi adalah sebuah bentuk riwayat yang khas dan memiliki perbedaan dengan
hadis-hadis lainnya. Jika hadis umumnya diartikan sebagai segala sabda, perbuatan,
persetujuan, dan hai-ihwal yang disandarkan kepada Nabi saw.14, maka hadis qudsi
terbatas pada bentuk sabda (ucapan) Nabi saja—tanpa meliputi perbuatan,
persetujuan, dan hal ihwalnya—dan justru disandarkan tidak hanya kepada Nabi
saw., melainkan juga disandarkan kepada Allah. Penamaan hadis qudsi merupakan
konsekuensi dari penyandaran ganda kepada Nabi saw. dan kepada Allah al-Quddu>s.
Secara historis, istilah ‘hadis qudsi’ sebagai istilah yang berdiri sendiri dan
dibukukan terpisah dari hadis-hadis lainnya, memang belum dikenal oleh kalangan
ulama klasik, khususnya para mukharrij. Oleh karena itu, hadis qudsi ditempatkan di
sela-sela hadis Nabi yang lain dalam kitab-kitab hadis seperti al-Kutub al-Tis‘ah.
13

Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha (Cet. I; Teras:
Yogyakarta, 2004), h. 5.
14

Kama>l ‘Ali> al-Jama>l, al-Irwa> fi> Mus}t}alah} H{adi>s\ Sayyid al-Anbiya> (Cet. I; Kairo: Da>r alH{adi>s\, 1999), h. 53. Definisi ini tentu menafikan definisi lain yang tidak membatasi penyandaran
kepada Nabi saja, melainkan juga penyandaran kepada sahabat dan tabi‘i>n seperti yang dikemukakan
Mah}mu>d al-T{ah{h{a>n. Lihat: Mah}mu>d al-T{ah{h{a>n, Us}u>l al-Takhri>j wa Dira>sah al-Asa>ni>d (Beirut:
Mat}ba‘ah al-‘Arabiyyah, 1979), h.87.
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Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam pandangan ulama awal, hadis qudsi
dengan segala hal-ihwalnya tidak signifikan untuk dipisahkan dengan hadis-hadis
lainnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa menurut mereka apa yang berlaku bagi
hadis Nabi, baik periwayatannya, maupun metode kritik yang telah dirumuskan, itu
pula yang berlaku bagi hadis qudsi.15
Hadis qudsi dianggap baru mendapatkan perhatian khusus dari ulama pada
abad VI H., yang ditandai dengan munculnya kitab yang secara khusus menghimpun
hadis-hadis qudsi saja. Ulama yang diklaim pertama kali melakukannya adalah Za>hir
bin T{a>hir bin Muh}ammad al-Naisa>bu>ri> (w. 533 H) pada awal abad VI H.16 Setelah
itu menyusul beberapa kitab yang lain, seperti kitab al-Arba‘i>n al-Ila>hiyyah karya
Abu> al-H{asan ‘Ali> bin Mufad}d}al al-Lakhmi> al-Maqdisi> (w. 611 H), dan kitab

Misyka>t al-Anwa>r fi> ma> Ruwiya ‘an Alla>h Subh}a>nahu> wa Ta‘a>la> min al-Akhba>r17
yang ditulis oleh seorang sufi Ibn ‘Arabi> al-Andalu>si> (w. 638 H).18 Setelah karya Ibn
‘Arabi>, muncullah kitab al-Maqa>s}id al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Ila>hiyyah karya ‘Ali>
bin Balba>n (612-684 H).
Penyusunan kitab-kitab hadis qudsi setelah abad VI dan VII Hijriah tidak
demikian marak dilakukan ulama, sampai kemudian sekitar abad X Hijriah barulah
15

‘Abd al-Gafu>r ‘Abd al-H{aq al-Balu>syi>, al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah fi> al-Jarh} wa al-Ta‘di>l wa
Mas{a>diruha> wa Adwa>ru Tadwi>niha> (Penelitian pada Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi
Universitas Islam, Madinah, 1411 H), h. 20.
16

Tidak ditemukan keterangan secara jelas nama kitab tersebut, meski diketahui bahwa Za>hir
bin T{a>hir al-Naisa>bu>ri> memiliki beberapa karya, lihat: Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m alNubala>, Juz XX (Cet. IX; Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 1413 H.), h. 9-13.
17

Kitab ini telah dikaji dalam bentuk tesis magister oleh Songul Syimsyek dengan judul
“Misyka>t al-Anwa>r fi> ma> Ruwiya ‘an Alla>h min al-Akhba>r” di Department of Qur’an and Sunnah,
Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University
Malaysia, tahun 2005.
18

‘Abd al-Gafu>r ‘Abd al-H{aq al-Balu>syi>, al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah fi> al-Jarh} wa al-Ta‘di>l wa

Mas{a>diruha> wa Adwa>ru Tadwi>niha>, h. 21.
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muncul kembali beberapa karya besar, yang selanjutnya menjadi kitab penting dalam
kajian hadis qudsi. Diantara kitab yang dimaksud adalah kitab al-Ittih}a>fa>t al-

Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah karya Muhammad al-Madani> (w. 1200 H). Kitab
al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah menjadi kitab yang masyhur dan
banyak dijadikan rujukan oleh ulama berikutnya. Dalam berbagai keterangan
pengantar hadis qudsi, dijelaskan bahwa kitab al-Madani> tersebut merupakan aham

al-muallafa>t fi>hi (kitab-kitab utama hadis qudsi).19
Pentingnya posisi kitab al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah
dalam kajian hadis qudsi, salah satunya karena kitab ini merupakan kitab pertama
yang disusun dengan muatan hadis terbanyak yaitu 864 buah hadis. Jumlah tersebut
dianggap fantastis jika dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya yang memuat
puluhan saja, seperti kitab al-Arba‘i>n al-Ila>hiyyah karya al-Maqdisi>, dan yang
terbanyak sampai 272 hadis qudsi yang dimuat dalam kitab al-Ittih}af> a>t al-Saniyyah

bi al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah karya al-Muna>wi>.
Banyaknya hadis yang dimuat dalam kitab al-Madani> tersebut, tidak disertai
dengan pemaparan kualitas tiap-tiap hadis, yang menjadikan hadis-hadis tersebut
belum diketahui kualitas dan kehujjahannya. Dengan alasan ini, maka kitab al-

Ittih}af> a>t al-Saniyyah karya al-Madani> menjadi urgen untuk diteliti sebagai upaya
mengetahui kualitas dan kehujjahan hadis-hadis yang terdapat di dalamnya, untuk

19

Lihat misalnya al-S}aba>bat}i> dalam pengantar kitabnya Ja>mi‘ al-Ah}ad> i>s al-Qudsiyyah,
menyebutkan kitab al-Madani> sebagai ‘aham al-muallafa>ti fi>hi wa asyharuha> wa akbaruha>’ bersama
kitab al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah bi al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah karya al-Muna>wi> (w. 1031 H), dan kitab alAh}ad> i>s\ al-Qudsiyyah yang disusun Lembaga al-Qur’an dan Hadis Majlis Tinggi Urusan Agama Islam
Kementerian Wakaf Mesir. Lihat: ‘Is}a>m al-Di>n al-S}aba>bat}i>, Ja>mi‘ al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah (Kairo:
Da>r al-Rayya>n li al-Tura>s\, [t.th.]), h. 20.
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membedakan hadis-hadis yang dapat dijadikan hujjah dan hadis-hadis yang tidak
boleh dijadikan hujjah.
Satu dari sekian banyak aspek keagamaan yang seringkali mendapatkan
kajian dan pembahasan dalam berbagai forum adalah aspek ibadah. Persoalan ibadah
adalah persoalan semua orang beragama, terkhusus bagi kaum muslimin yang secara
teologis memang diciptakan untuk beribadah.20 Orang yang patuh kepada agama
adalah orang yang menjaga ibadah, dan sebaliknya orang yang tidak menjaga ibadah
adalah orang yang melecehkan agamanya. Dengan demikian, pembahasan ibadah
adalah pembahasan yang dibutuhkan semua kalangan, dan tidak mengherankan jika
pembahasan tentang ibadah sangat menarik dan mendapat perhatian besar dalam
berbagai forum keagamaan, baik formal maupun non-formal.
Persoalan ibadah, khususnya ibadah mahdah yang meliputi berbagai bentuk
pengamalan syariat merupakan bagian yang tidak luput dari tema pembicaraan hadis
qudsi. Meski hadis qudsi cenderung membicarakannya dari segi keutamaannya,
bukan dari segi fikih dan aturan-aturannya. Karena pada dasarnya, hadis qudsi tidak
berbicara tentang hukum fikih.21 Dengan kecenderungan demikian, maka hadis qudsi
tidak berbicara pada tataran bagaimana melaksanakan ibadah, tetapi pada tataran
motivasi dan anjuran-anjuran untuk menunaikan suatu ibadah dan ancaman untuk
tidak meninggalkannya.
Menjadi penting untuk meneliti hadis-hadis qudsi terkait ibadah, khususnya
ibadah mahdah, yang dalam hal ini terkait dengan shalat, puasa, zakat, dan haji,
untuk mengetahui kualitas dan kehujjahan hadis-hadis tersebut. Karena mengetahui
20

Berdasarkan QS. Al-Z|a>riya>t: 56.

21

Zakariyya> ‘Umaira>t, al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah al-S{ah}i>h}ah (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al‘Ilmiyyah, 1997), h. ب.
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kualitas dan kehujjahan setiap hadis yang adalah sebuah keharusan bagi setiap orang
yang menggunakannya, baik secara pribadi apatah lagi untuk disampaikan kepada
khalayak ramai. Mengingat bahwa hadis qudsi cukup banyak digunakan oleh para
dai dan khatib dalam menyampaikan ceramah dan khutbah,22 khususnya jika
berkaitan dengan perintah dan anjuran melaksanakan ibadah dan ancaman
meninggalkannya. Hal ini sebagai upaya menghindari penggunaan hadis-hadis qudsi
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang konsekuensinya sangat jelas
diungkapkan oleh Nabi saw. yaitu akan diganjar dengan neraka.23
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah,
maka penelitian ini akan diarahkan untuk memecahkan masalah utama yaitu terkait
bagaimana analisis kualitas hadis dan kehujjahan hadis-hadis ibadah yang terdapat
dalam kitab al-Ittih}af> a>t al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah karya al-Madani>?
Permasalahan pokok di atas dijabarkan dengan perumusan masalah pokok
tersebut menjadi beberapa submasalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kriteria hadis qudsi menurut al-Madani>?
2. Bagaimana kualitas hadis-hadis ibadah dalam kitab al-Ittih}af> a>t al-Saniyyah fi>

al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah?
3. Bagaimana kehujjahan hadis-hadis ibadah dalam kitab al-Ittih}af> a>t al-

Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah?

22

‘Is}a>m al-Di>n al-S}aba>bat}i>, Ja>mi‘ al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah, h. 10.

Salah satu hadis Nabi saw. paling masyhur dalam hal ini adalah: ﻣﻦ ﻛﺬب ﻋﻠﻲ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻓﻠﻴﺘﺒﻮأ
ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر. Lihat: Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, al-Ja>mi‘ al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar, Juz I, h. 52.
23
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C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Judul penelitian ini adalah “Kualitas dan Kehujjahan Hadis Qudsi; Kajian

atas Hadis Ibadah dalam Kitab al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah
karya al-Madani>”. Sebagai upaya untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap
judul dan ruang lingkup pembahasannya, beberapa istilah utama yang digunakan
peneliti dalam tulisan ini akan dijelaskan secara terperinci. Istilah-istilah yang
dimaksud adalah: kualitas, kehujjahan, hadis qudsi, kajian, ibadah, dan al-Ittih}a>fa>t

al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah.
Kata kualitas merujuk pada pengertian tingkat baik buruk, kadar, derajat,
mutu.24 Dan yang dimaksud kualitas hadis dalam penelitian ini adalah derajat hadis,
atau hukum hadis. Seperti biasanya, ulama membahas kualitas hadis dalam lingkup
sahih, h}asan dan d}a’i>f. Ketiga jenis kualitas hadis itu berkenaan dengan hadis a>h}ad>
dan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian. Jadi istilah sahih, h}asan dan d}a’i>f
adalah rentang penilaian kualitas atau hukum hadis dari kualitas hadis yang tertinggi
keabsahannya, yang sedang sampai yang rendah.
Kehujjahan berasal dari kata h}ujjah, yang berarti alasan;25 atau tanda.26
Berhujjah artinya mengajukan alasan-alasan atau dalil-dalil.27 Adapun ‘kehujjahan’
yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah terkait dengan status sebuah hadis
untuk dapat diterima, digunakan sebagai dalil, dan atau diamalkan. Menentukan
status kehujjahan sebuah hadis diambil dengan memperhatikan kaidah kehujjahan
24

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
Balai Pustaka, 1992), h. 117.
25

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progresif, [t.th]),

h. 256.
26

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 314.

27

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 314.
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hadis yang telah dirumuskan ulama, khususnya yang dirumuskan oleh Muhammad
Syuhudi Ismail.
Hadis qudsi adalah rangkaian dua kosa kata, yaitu h}adi>s\ dan qudsi>. Kata
‘hadis’ berasal dari bahasa Arab al-h}adi>s\, kata singular yang bentuk pluralnya adalah

al-ah}ad> i>s\. Secara etimologi, kata h}a-da-s\a memiliki beberapa arti, antara lain sesuatu
yang sebelumnya tidak ada (baru).28 Mustafa Azami mengatakan bahwa arti dari
kata al-h}adi>s\ adalah berita, kisah, perkataan dan tanda atau jalan.29 Sementara
Muhammad al-Ma>liki> mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-h}adi>s\ adalah
sesuatu yang ada setelah tidak ada. Sehingga kata hadis secara etimologi memiliki
beberapa arti yang berkisar pada al-jadi>d (yang baru), lawan dari al-qadi>m (yang
lama), dan al-khabar (berita).30
Sedangkan secara terminologis, para ulama secara umum menyatakan bahwa
hadis adalah segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan hal-ihwal yang disandarkan
kepada Nabi saw.31 Hal ihwal yang dimaksud adalah khalqiyyah (fisik) Nabi saw.,
seperti kulitnya yang sawo matang, badannya yang tidak terlalu tinggi dan tidak
pula pendek, serta khuluqiyyah (akhlak)nya sebagai pemberani, tawadhu, pemalu,
dermawan, dan sifat-sifat mulia lainnya.32

28

Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz II (Beirut: Da>r al-Fikr,
1979), h. 28. Bandingkan dengan: Muh{ammad bin Mukarram bin Manz{u>r, Lisa>n al-'Arab, Juz. II (Cet.
I; Beirut: Dār S}ādir, [t.th.]), h. 131.
29

M. Musthafa Azami, Studies in Hadith Methodology Literature (Kuala Lumpur: Islamic
Books Truth, 1977 M.), h. 1.
30

Muh{ammad bin Mukarram bin Manz{u>r, Lisa>n al-'Arab, Juz II, h. 436-439.

31

Kama>l ‘Ali> al-Jama>l, al-Irwa> fi> Mus}t}alah} H{adi>s\ Sayyid al-Anbiya>, h. 53.

32

Muh}ammad bin Muh}ammad Abu> Syuhbah, al-Wasi>t} fi>‘Ulu>m wa Mus}t}alah} al-H{adi>s\
(Jeddah: ‘A<lam al-Ma‘rifah, [t.th]), h. 15.
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Adapun kata ‘qudsi’, berasal dari kata qadasa yang arti dasarnya adalah
bersih dan suci. Arti tersebut ditunjukkan dalam setiap penggunaan kata qadasa dan
derivasinya. Misalnya dalam beberapa term masyhur seperti al-ard} al-muqaddasah
dan ru>h} al-qudus, semuanya menunjukkan arti yang sama, yaitu suci. Sifat Allah al-

Quddu>s, juga dalam arti yang sama, yaitu mensucikan dan menjauhkan Allah dari
sifat bersekutu, tidak memiliki rekan, dan tidak memiliki anak, serta segala bentuk
kecacatan dan kekurangan.33
Kata ‘qudsi’ yang digabungkan bersama kata ‘hadis’, menjadi ‘hadis qudsi’,
adalah bentuk penisbatan hadis kepada Allah al-Quddu>s. Oleh karena itu, hadis qudsi
juga disebut hadis ila>hi> dan hadis rabba>ni>. Penyematan qudsi> (suci), ila>hi> (Tuhan),
dan rabba>ni> (ketuhanan) karena hadis tersebut bersumber dari Allah yang Maha
Suci. Adapun penamaan hadis karena Nabi saw. yang memberitakannya yang
disandarkan dari wahyu Allah swt. Sehingga hadis qudsi diartikan dengan “segala
perkataan yang disandarkan Rasul saw. kepada Allah ‘azza wa jalla”.34
Adapun kata kajian berarti mempelajari,

menyelidiki, memikirkan,

mempertimbangkan, menguji dan menelaah baik buruknya suatu perkara.35
Kata ibadah secara umum dimaknai dengan ketaatan, menjauhi larangan
Tuhan dan menjalankan perintah-Nya dan amalan yang diniatkan untuk berbakti
kepada Allah yang pelaksanaannya diatur oleh syariat.
Kitab Ittih}af> a>t al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah adalah salah satu kitab
kumpulan hadis qudsi. Kitab ini ditulis oleh Muhammad al-Madani>. Adapun kitab
33

Mus}t}afa> al-‘Adawi>, al-S}ah}i>h} al-Musnad min al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah (Kairo: Da>r alS}ah}a>bah li al-Tura>s\, [t.th.]), h. 4.
34

Abdul Majid Khan, Ulumul Hadis (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2009), h. 11.

35

Lihat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 431.
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yang menjadi bahan penelitian dalam penelitian ini adalah Kitab al-Ittih}a>fa>t al-

Saniyyah fi> al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah yang telah ditahqiq oleh Mah}mu>d Ami>n alNawa>wi>, yang dicetak oleh Da>r al-Ji>l di Beirut. Kitab tersebut terdiri dari 1 juz
sebagaimana kitab aslinya. Hanya saja ditambahkan pengantar dan catatan kaki
berupa komentar singkat dari Mah}mu>d Ami>n.
Cukup penting untuk menyertakan penyebutan nama penulis al-Madani>
dalam menyebutkan kitab ini, terutama ketika menyebutkan judul singkatnya, yaitu

al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah. Alasannya adalah bahwa selain kitab al-Ittih}a>fa>t alSaniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah ini, terdapat pula kitab yang juga terkadang
disebut dengan singkatan tersebut, yaitu al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah bi al-Ah}a>di>s\ al-

Qudsiyyah karya al-Muna>wi>.
Kitab al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah terdiri dari satu jilid
dengan 864 hadis qudsi. Hadis-hadis tersebut terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:
1. Hadis yang diawali kata ﻗﺎل, seperti  ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱄatau ﻗﺎل رﺑﻜﻢ, yang terdiri dari
168 hadis.
2. Hadis yang diawali kata ﻳﻘﻮل, seperti ﻳﻘﻮل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ, yang terdiri dari 91 hadis.
3. Hadis yang tidak diawali dengan kedua kata tersebut di atas, yang disusun
berdasarkan abjad, yang terdiri dari 605 hadis.
Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa ruang lingkup
pembahasan penelitian ini terbatas pada penelitian kualitas (sahih, h}asan, d}a‘i>f, atau

maud}u>‘-nya) dan kehujjahan (dapat tidaknya dijadikan dalil) dari hadis-hadis qudsi
yang terdapat dalam kitab al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah karya
al-Madani>, yang membahas tentang ibadah, yang dalam penelitian ini dibatasi pada
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ibadah utama yaitu shalat, puasa, zakat, dan haji, yang dikhususkan pada hadis
ibadah yang terkait fadhilah amal.
D. Kajian Pustaka
Penulisan hadis qudsi yang dilakukan ulama terdahulu pada umumnya masih
terbatas pada pengumpulan hadis-hadis qudsi dalam satu kitab tertentu, dan belum
menyentuh kajian terhadap kualitas hadis-hadisnya. Penelitian kualitas hadis yang
mengkhususkan hadis qudsi sebagai objeknya baru dilakukan oleh ulama belakangan,
baik dalam bentuk kumpulan hadis qudsi yang menyertakan kualitasnya, maupun
kitab-kitab yang membahas kualitas hadis qudsi pada jumlah tertentu atau dalam
tema bahasan tertentu saja.
Kitab kumpulan hadis qudsi yang menyertakan kualitas hadis-hadisnya,
misalnya dilakukan oleh Zakariyya> ‘Umaira>t dengan kitabnya al-Ah}a>di>s\ al-

Qudsiyyah al-S{ah}i>h}ah, Mus}t}afa> al-‘Adawi> dengan kitabnya al-S{ah}i>h} al-Musnad min
al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah, ‘Is}a>m al-Di>n al-S{aba>bat}i> dengan kitabnya Ja>mi‘ al-Ah}a>di>s\
al-Qudsiyyah.
1. Kitab al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah al-S{ah}i>h}ah karya Zakariyya> ‘Umaira>t.
Dari judulnya, kitab ini adalah kitab yang khusus mengumpulkan hadis qudsi
yang sahih saja. Dan terbukti, sebanyak 663 hadis qudsi yang dicantumkan adalah
hadis-hadis berkualitas sahih, h}asan, dan h}asan ligairih. Hanya saja, Zakariyya>
‘Umaira>t tidak menyertakan keterangan dari analisisnya dalam memberikan kualitas
pada masing-masing hadisnya. Selain pemaparan kualitas hadis, Zakariyya> ‘Umaira>t
juga memberikan penjelasan atas kosakata penting dalam hadis dan makna-makna
yang terkandung di dalamnya, yang dilakukan pada setiap bab yang memuat
beberapa hadis.
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Adapun hadis-hadis yang dimuat Zakariyya> ‘Umaira>t adalah hadis-hadis
yang diangkat dari sejumlah kitab takhri>j tidak terbatas pada al-Kutub al-Tis’ah
saja, melainkan sejumlah kitab hadis lainnya seperti Musnad al-T{aya>lisi>, Syu‘ab al-

I<ma>n al-Baihaqi>, S{ah}i>h} al-Ja>mi‘ al-S{agi>r al-Alba>ni>, dan Musnad Abu> ‘Uwa>nah.
Standar Zakariyya> ‘Umaira>t dalam menentukan hadis qudsi juga tidak terbatas pada
hadis-hadis yang jelas mengandung lafal qudsi> saja, sebagaimana diungkapkannya
sendiri ketika mencantumkan hadis tentang penciptaan manusia dengan menyatakan
“ﺻﺮاﺣﺔ

”ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻟﻔﻆ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪﺳﻲ.
Penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian Zakariyya>

‘Umaira>t, karena penelitian ini mengetengahkan hadis-hadis dari kitab al-Ittih}a>fa>t

al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah karya al-Madani>, yang belum diketahui
kualitas hadis-hadisnya, sehingga masih diasumsikan percampuran hadis-hadis sahih,

h}asan, da‘i>f, bahkan maud}u>‘ di dalamnya. Peneliti akan memaparkan proses kritik
sanad dan matan yang dilalui dalam mengambil keputusan dari tiap-tiap kualitas
hadis. Demikian pula bahwa penelitian ini murni penelitian kualitas dan kehujjahan
hadis, yang tidak sampai membahas penjelasan kosakata dan pemaknaan dari hadishadis yang diteliti. Dan paling penting, penelitian ini terbatas pada hadis-hadis
shalat, puasa, dan zakat, dan haji saja. Setelah diteliti, hadis-hadis yang disebutkan
Zakariyya> ‘Umaira>t dalam kitab shalat, puasa, zakat, dan haji, hanya menyebutkan
sekitar 8 tema hadis saja pada pembahasan yang sama dalam kitab yang akan diteliti
dalam kitab al-Madani>.
2. Kitab al-S{ah}i>h} al-Musnad min al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah karya Mus}t}afa> al‘Adawi>.
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Sebanyak 185 buah hadis qudsi yang terbagi kepada 114 bab, dicantumkan
al-‘Adawi> dalam kitab tersebut. Hadis-hadis tersebut menurutnya memiliki indikator
jelas dan tidak lagi diperdebatkan sebagai hadis qudsi. Karena menurutnya, terdapat
kitab lain yang mencantumkan hadis-hadis qudsi yang tidak jelas untuk ditetapkan
sebagai hadis qudsi. Oleh karena itu, al-‘Adawi> dalam sela-sela penjelasannya
memaparkan ungkapan-ungkapan dalam hadis yang menurutnya merupakan
indikator jelas yang meyakinkan bahwa itu adalah hadis qudsi.
Kitab ini sama halnya dengan kitab Zakariyya> ‘Umairat, Al-‘Adawi>
mengkhususkan hadis-hadis s}ah}i>h} dan hadis h}asan dalam kitabnya tersebut. Dan
sama dengan Zakariyya> ‘Umairat dalam memberikan status hadis, al-‘Adawi> tidak
memberikan alasan tentang sebab-sebab penentuan kualitas hadis bersangkutan.
Dari jumlah hadis yang disebutkan al-‘Adawi dalam kitab ini, terlihat bahwa
banyak sekali hadis dalam kitab al-Madani> yang tidak tercakup di dalamnya. Dan
benar bahwa dari 114 tema hadisnya, yang berhubungan dengan shalat, puasa, zakat,
dan haji hanya sekitar 7 tema saja, dan selebihnya adalah pembahasan surga dan
neraka, hari kiamat, dosa dan ampunan, dan sebagainya.
3. Kitab Ja>mi‘ al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah karya ‘Is}a>m al-Di>n al-S{aba>bat}i>.
Kitab ini adalah kitab hadis qudsi terbesar dengan 1150 hadisnya. Hal ini
dikarenakan standar mengidentifikasi hadis qudsi yang digunakan al-S{aba>bat}i>
berbeda dari standar yang digunakan ulama-ulama sebelumnya. Al-S{aba>bat}i>
menuturkan bahwa hadis qudsi yang selama ini diperkenalkan ulama hanya
menggunakan lafal yang jelas, yaitu

ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱄ

atau

ﻳﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱄ.

Padahal

menurutnya, terdapat ungkapan tersirat dalam matan hadis yang menunjukkan
bahwa itu adalah ungkapan Allah dan dengan itu digolongkan sebagai hadis qudsi.
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Demikian pula sebaliknya, ada beberapa hadis qudsi yang masyhur diperkenalkan
ulama, padahal menurutnya hadis tersebut bukanlah hadis qudsi.36
Al-S{aba>bat}i> bermaksud mengumpulkan semua hadis qudsi yang tersebar
dalam kitab-kitab hadis, bahkan sampai kitab tafsir, sehingga tidak hanya hadis

s}ah}i>h} yang ada, melainkan hadis h}asan, d}a‘i>f, d}a‘i>f jiddan dan bahkan maud}u>‘. Oleh
karena itu, sementara ia menganggap bahwa kitab yang ditulisnya merupakan kitab
hadis qudsi terlengkap yang pernah ada, berbeda dengan pendahulunya yang
dianggapnya sangat terbatas dalam menelusuri hadis-hadis qudsi dari berbagai
sumber. Tercatat tidak kurang dari 63 kitab yang digunakan al-S{aba>bat}i> sebagai
rujukan hadis qudsi, dari kitab hadis sampai kitab syarah.
Konsekuensi dari asumsinya tersebut, al-S{aba>bat}i menganggap bahwa kitab
hadis qudsi paling utama dan masyhur, yaitu kitab al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi al-

Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah karya Muhammad al-Madani> masih menyisakan banyak hadis
qudsi yang belum dicantumkan. Sehingga kitabnya Ja>mi‘ al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah
berusaha mencakup dan menyempurnakan hadis-hadis dalam kitab tersebut.
Al-S}aba>bat}i> telah melakukan takhri>j, memberikan penjelasan terhadap
ungkapan-ungkapan gari>b dalam matan hadis, dan yang paling penting bahwa dia
telah membahas status terhadap hadis-hadis dalam kitab tersebut. Alasan-alasannya
dalam memberikan status terhadap sebuah hadis dipaparkan pada bagian footnote,
yang terkadang memberikan analisis dan kesimpulan dari beberapa pandangan
ulama, dan dalam kesempatan lain dia mencukupkan diri dengan menggunakan satu
pandangan ulama saja dan tidak lagi memberi komentar.

36

‘Is}a>m al-Di>n al-S}aba>bat}i>, Ja>mi‘ al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah, h. 14-17.
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Pada dasarnya, hadis-hadis dalam al-Ittih}af> a>t al-Saniyyahfi al-Ah}a>di>s\ al-

Qudsiyyah menjadi salah satu bahan utama dalam kitab al-S}aba>bat}i> tersebut. Hal ini
sebagaimana dicantumkannya kitab al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah dalam deretan sumber
rujukan hadisnya, yang turut dibuktikan dalam catatan kaki kitab Ja>mi‘ tersebut,
sehingga untuk sementara dapat dikatakan bahwa hadis-hadis al-Ittih}a>fa>t al-

Saniyyah telah dibahas oleh al-S}aba>bat}i>. Namun, setelah ditelusuri, diperoleh data
bahwa dari 1150 buah hadis dalam kitab tersebut, tidak semuanya diberikan
penilaian kualitasnya oleh al-S{aba>bat}i>. Terdapat 62 hadis yang diakhirnya diberikan
simbol tanda tanya (?), yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa dia
menganggap hadis-hadis tersebut lemah sampai ada penelitian selanjutnya yang
membuktikan sebaliknya. Dan dari 62 hadis tersebut, ternyata 45 diantaranya
berasal dari kitab al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah.
Di samping 45 hadis yang diberikan simbol ‘?’ oleh al-S{aba>bat}i>, terdapat
pula 259 hadis dari total 864 hadis dalam al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah yang sama sekali
tidak disebutkan dalam kitabnya tersebut, sehingga total hadis yang tidak
disebutkan kualitasnya adalah 304 hadis (45+259). Tidak disebutkannya banyak
hadis dalam kitab al-S{aba>bat}i>, sementara ditengarai sebagai imbas dari perbedaan
standar keduanya dalam menyaring hadis qudsi.
Berhubungan dengan hadis shalat, puasa, zakat, dan haji yang akan peneliti
bahas dalam penelitian ini, yaitu 45 hadis dari kitab al-Madani>, 14 diantaranya telah
disebutkan kualitasnya oleh al-S{aba>bat}i>. Sehingga dengan meneliti 45 hadis
tersebut, peneliti beranggapan bahwa 14 diantaranya bersifat verifikasi dari apa yang
telah dilakukan oleh al-S{aba>bat}i>. Mengingat metode yang ditempuh al-S{aba>bat}i>
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tidak dengan melakukan kritik sanad dan matan, melainkan langsung mengutip
pendapat ulama.
E. Kerangka Pikir
Dalam rangka penyusunan kerangka pikir, peneliti terlebih dahulu melacak
kitab-kitab yang mengkhususkan pembahasannya terhadap hadis-hadis qudsi,
khususnya kumpulan hadis qudsi, baik yang menyertakan kualitas hadis-hadisnya,
maupun yang sekedar mengumpulkannya.
Dari kajian tersebut, ditemukan beberapa kitab yang membahas tentang
hadis qudsi, diantaranya adalah al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah al-S{ah}i>h}ah karya Zakariyya>
‘Umaira>t, Ja>mi‘ al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah karya ‘Is}a>m al-Di>n al-S{aba>bat}i>, al-S{ah}i>h} al-

Musnad min al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah karya Mus}t}afa> al-‘Adawi>, al-Ittih{af> a>t alSaniyyah bi al-Ah{a>di>s\ al-Qudsiyyah karya al-Muna>wi>, al-Maqa>s}id al-Saniyyah fi> alAh}a>di>s\ al-Ila>hiyyah karya Ibn Balba>n, al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah yang disusun oleh
Kementerian Wakaf Mesir, dan al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah fi> al-Ah{a>di>s\ al-Qudsiyyah
karya al-Madani>. Namun peneliti memilih kitab yang terakhir karena termasuk kitab
monumental dalam ranah hadis quds.
Kitab al-Ittih{af> a>t al-Saniyyah fi> al-Ah{a>di>s\ al-Qudsiyyah pada dasarnya
digunakan sebagai sumber utama dari hadis-hadis qudsi terkait ibadah, yaitu
masalah yang dianggap sangat fundamental dalam rangkaian masalah keagamaan,
karena ia berhubungan dengan kewajiban-kewajiban personal maupun komunal yang
konsekuensinya sangat jelas bagi yang melaksanakannya begitupula bagi yang
meninggalkannya. Sehingga persoalan ibadah adalah persoalan setiap orang yang
dengan demikian menjadi sebuah kewajiban untuk mengetahui dalil-dalil yang
berkaitan dengannya, yang dalam hal ini hadis qudsi. Adapun pembatasan pada
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hadis-hadis ibadah yang terkait fadhilah amal saja dilakukan dengan pertimbangan
bahwa hadis qudsi lebih banyak digunakan dalam konteks tersebut.
Hadis-hadis fadhilah amal, sebagaimana istilahnya, adalah hadis yang
kontennya membahas tentang keutamaan atau keistimewaan sebuah amal ibadah,
yang bermaksud memberi dorongan atau motivasi kepada orang untuk melakukan
amalan atau ibadah yang dimaksud.
Penelitian dilakukan pada kitab al-Ittih{a>fa>t yang difokuskan pada hadis-hadis
ibadahnya yang terkait fadhilah amal, dengan menganalisis kualitas sanad dan matan
hadis-hadis tersebut, serta kehujjahannya masing-masing. Sehingga secara
sistematis, hadis-hadis yang berjumlah 864 dalam kitab al-Ittih{af> a>t lebih dahulu
akan diklasifikasi hadis-hadis yang terkait ibadah dari hadis-hadis lainnya. Setelah
klasifikasi dan pemisahan tersebut, maka hadis-hadis ibadah dianalisis sanad dan
matannya untuk mengetahui kualitasnya, dari sahih, h}asan, d}a‘i>f, atau maud}u>‘nya.
Hasil analisis kualitas tersebut dilanjutkan dengan analisis terhadap kehujjahan
hadis-hadis tersebut, karena dalam ilmu hadis dijelaskan bahwa kualitas hadis tidak
serta merta menjadi ukuran dapat tidaknya sebuah hadis dijadikan hujjah.
Untuk mengetahui kualitas hadis qudsi sebagai kajian utama dalam
penelitian ini, dibutuhkan dua agenda, yakni takhri>j al-h{adi>s\ yang berfungsi sebagai
metode pelacakan kitab sumber hadis qudsi tanpa menilai kualitasnya dan naqd al-

h}adi>s\ yang berfungsi sebagai metode penilaian yang digunakan dalam menetapkan
kualitas hadis qudsi. Demikian pula untuk mengetahui kehujjahan sebuah hadis
dibutuhkan acuan berupa teori/kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama.
Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir penelitian ini dapat
divisualisasikan sebagai berikut:
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Hadis Qudsi

Latar Belakang
Penelitian

Al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah
fi> al-Ah}a>di>s\ alQudsiyyah

Tujuan Penelitian

Hadis Ibadah terkait
Fadhilah Amal
Analisis kualitas

Analisis kehujjahan

Kaidah kesahihan
hadis

Acuan kehujjahan
hadis
Implikasi Penelitian

F. Metodologi Penelitian
Dalam mengkaji dan menganalisis objek penelitian tesis ini, peneliti
memaparkan metodologi penelitian yang akan digunakan. Dalam hal ini meliputi:
jenis penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data dan metode pengolahan
data.
1. Jenis penelitian
Tesis ini adalah penelitian kualitatif37, karena data yang dihadapi bersifat
deskriptif berupa pernyatan verbal, bukan bersifat kuantitatif. Penelitian ini bersifat
deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan kualitas hadis qudsi terkait shalat, puasa,
37

Menurut S. Nasution, di antara ciri-ciri penelitian kualitatif adalah: dari segi desain ia
bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dalam proses penelitian, dan dari segi data ia bersifat
deskriptif, dan menggunakan analisis induktif. S. Nasution, Penelitian Kualitatif/Naturalistik (Cet.
III; Bandung: Tarsito, 2003), h. 13.
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zakat, dan haji, yang berbicara tentang fadhilah amal, yang terdapat dalam kitab al-

Ittih}af> a>t al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah karya al-Madani>, dengan melakukan
analisis kritis terhadap hadis-hadis tersebut dengan menerapkan kaidah kesahihan
hadis, yang dilanjutkan dengan analisis kehujjahannya masing-masing, juga dengan
mengacu pada kaidah kehujjahan hadis.
2. Pendekatan penelitian
Berdasarkan tujuan utama penelitian ini, yaitu untuk mengungkap kualitas
dan kehujjahan hadis-hadis ibadah yang terdapat dalam kitab al-Ittih}a>fa>t al-

Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah, maka penelitian ini lazimnya menggunakan
pendekatan ilmu takhri>j serta ilmu kritik sanad dan matan. Ilmu tersebut adalah
perangkat yang mutlak dalam kaitannya dengan pelacakan sumber hadis dan
pengujian kualitas rangkaian sanad dan matan suatu riwayat , termasuk di dalamnya
hadis qudsi. Pendekatan lain yang tidak kalah penting adalah pendekatan ilmu
sejarah, karena penelitian periwayatan sangat terkait erat dengan data sejarah yaitu
data para periwayat.
3. Sumber data
Pengumpulan data dalam penelitian ini, sepenuhnya berupa data kepustakaan
(library research) yang terkumpul melalui riset kepustakaan yang terdiri dari data
sumber (primer) dan data penunjang (sekunder). Data primer biasa juga disebut
dengan sumber bacaan khusus atau buku utama, sedang data sekunder biasa juga
disebut sebagai sumber bacaan umum atau buku penunjang.38

38

Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Cet. XVII, Edisi II; Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2005), h. 18. Lihat juga Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Cet. II;
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 109.
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Data primer penelitian ini adalah hadis-hadis yang terdapat dalam kitab al-

Ittih}af> a>t al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah, dan data sekundernya adalah
keterangan-keterangan pendukung yang digunakan untuk menganalisis data primer.
Data pendukung yang paling utama adalah kitab Ja>mi‘ al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah karya
‘Is}a>m al-Di>n al-S{aba>bat}i>, yang memuat hasil penelitian sebagian besar hadis-hadis

al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah dengan kualitasnya. Terkait kegiatan takhri>j, penelitian ini
melibatkan beberapa kitab-kitab takhri>j yang diperkenalkan ulama hadis, yaitu

Mausu‘ah At}ra>f al-H{adi>s\ al-Nabawi> al-Syari>f, Kanz al-‘Umma>l, al-Mu‘jam alMufahras li Alfa>z} al-H{adi>s\ al-Nabawi>, Mifta>h} Kunu>z al-Sunnah, serta ketiga kitab
al-Jawa>mi‘ karangan al-Ima>m al-Suyu>t}i>, yaitu al-Ja>mi‘ al-Kabi>r, al-Ja>mi‘ al-S}agi>r
min H{adi>s\ al-Basyi>r al-Naz\i>r, dan al-Fath} al-Kabi>r fi> D{amm al-Ziya>dah ila> al-Ja>mi‘
al-S{agi>r.39
Sedangkan dalam kegiatan kritik hadis, digunakan kitab-kitab yang dapat
memberikan informasi tentang periwayat-periwayat hadis dari berbagai sisi, dalam
hal ini seperti kitab-kitab rijal al-h}adi>s\, tawa>ri>kh, tabaqa>t, serta kitab-kitab terkait

al-jarh} wa al-ta‘di>l. Tentunya tanpa menafikan pentingnya kitab-kitab ilmu hadis
yang menjadi pedoman dan acuan dalam kajian sanad dan matan hadis.
4. Metode pengumpulan data
Pengumpulan data dari sumber primer penelitian ini dilakukan dengan
mengakomodir semua hadis yang terdapat dalam kitab al-Ittih}af> a>t al-Saniyyah fi al-

Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah yang berjumlah 864 hadis. Hadis-hadis tersebut diklasifikasi

39

Berdasar pada metode pemilihan kitab takhrij yang ditempuh Zulfahmi Alwi dalam
penelitiannya. Lihat: Zulfahmi Alwi, Kekuatan Hukum Hadis dalam Tafsi>r al-Mara>ghi> (Cet. I;
Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 15.
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untuk memisahkan hadis-hadis tentang ibadah, yaitu shalat, puasa, dan haji, khusus
yang berkaitan dengan fadhilah amal, dari hadis-hadis yang lain.
Sedangkan data dari sumber sekunder dilakukan dengan mengutip pendapat
para ulama terkait hadis-hadis qudsi yang terkait, periwayatan dan kualitasnya, serta
penilaian-penilaian yang secara khusus diarahkan kepada hadis dalam kitab al-

Ittih}af> a>t al-Saniyyah fi al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah, khususnya hadis-hadis tentang
ibadah shalat, puasa, dan haji, yang terkait fadhilah amal. Demikian pula halnya
dengan data-data terkait periwayat hadis, yang dikumpulkan dari pandangan dan
ungkapan ulama-ulama kritikus terkait periwayatan dan para periwayat yang terlibat
dalam hadis-hadis yang diteliti.
5. Metode pengolahan dan analisis data
Peneliti telah melakukan klasifikasi terhadap hadis-hadis ibadah, dan
mendapatkan sebanyak 50 hadis yang terkait. Hasil ini diperoleh dengan pendekatan
redaksi matan hadis, dan tidak menafikan pendekatan maknanya, karena dalam
beberapa kasus, misalnya ditemukan hadis yang menggunakan kata ‘s}alat’ yang
tidak bisa diklasifikasi sebagai hadis shalat karena kata tersebut tidak berarti shalat
melainkan berarti shalawat kepada Nabi saw.
Pengolahan selanjutnya dilakukan dengan mengamati kedekatan redaksional
dari 50 hadis tersebut, yang dari sini diperoleh bahwa terdapat sejumlah hadis yang
redaksinya hampir sama atau bahkan persis sama, sehingga dianggap hadis
bersangkutan berulang, meski dengan jalur periwayatan yang berbeda. Dari proses
ini ditemukan bahwa dianggap 18 hadis yang akan dilanjutkan ke analisis
selanjutnya.
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Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data secara sistematis dapat
dirincikan sebagai berikut:
a. Proses pertama dari kajian masing-masing hadis adalah proses takhri>j, takhri>j
dalam arti menelusuri hadis-hadis dari sumber aslinya. Penulis melakukan

takhri>j sebagai proses recheck sekaligus penyempurna terhadap takhri>j yang
dipaparkan oleh al-Madani>, sehingga hasil takhri>j al-Madani> pada fase ini
sementara tidak digunakan. Peneliti mendahulukan kitab standar dalam
menelusuri hadis-hadis, khususnya al-Kutub al-Tis‘ah, dan beberapa kitab
sahih seperti S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn Khuzaimah, dan al-Mustadrak ala

al-H{ak> im. Maksudnya adalah bahwa peneliti hanya akan menggunakan kitabkitab selain dari kitab tersebut jika hadis terkait tidak ditemukan dalam kitab
standar yang disebutkan. Namun jika hadis terkait telah ditemukan dalam
kitab standar, maka peneliti merasa cukup dan tidak menggunakan kitab
yang lain.
b. Hadis yang telah ditakhri>j dirangkum seluruh jalur sanadnya dalam sebuah
skema sanad, agar lebih mudah untuk mengetahui jalur-jalur riwayat yang
terkait. Skema sanad akan dilampirkan pada bagian tertentu di akhir tesis ini.
c. Adapun hadis yang tidak ditemukan sanadnya setelah penelusuran maksimal
di dalam berbagai kitab-kitab hadis, maka hadis bersangkutan disimpulkan la>

as}la lahu> (tidak ada sumbernya/dasarnya). Penilaian demikian diambil dengan
alasan bahwasanya hadis yang tidak memiliki sanad layak diklaim tidak
memiliki dasar untuk disebut sebagai hadis.
d. Proses kajian selanjutnya adalah kajian terhadap sanad hadis. Dengan
demikian, penelitian tidak akan dilanjutkan terhadap hadis-hadis yang tidak
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ditemukan sanadnya, baik karena hadisnya sendiri yang tidak ditemukan
dalam kitab hadis, ataupun hadisnya hanya terdapat dalam kitab yang tidak
menyertakan sanad, misalnya kitab Musnad al-Firdaus karya al-Dailami>.
e. Adapun hadis yang terdiri dari beberapa riwayat, sanad yang diteliti adalah
pilihan dari salah satu jalur periwayatan yang ada.
f. Penelitian pertama terhadap jalur riwayat yang telah dipilih adalah penelitian

rija>l al-h}adi>s\, untuk mengetahui ketersambungan sanad dan kualitas
periwayat. Untuk kepentingan itu pula, maka dikaji tentang s}i>gat yang
digunakan masing-masing periwayat dalam periwayatannya.
g. Penelitian sanad hadis tertentu yang terdiri atas satu jalur riwayat saja, akan
dihentikan dan tidak dilanjutkan sampai ke periwayat terakhir, jika
mendapati periwayat yang disepakati ked}a‘ifannya. Karena peneliti tidak
merasa ada kepentingan selanjutnya, dan sudah bisa mengambil kesimpulan
sampai pada tahap tersebut. Demikian pula pada kasus yang sejak awal
terindikasi mauqu>f, maqt}u>, atau ada keterangan dari penulis kitab bahwa
hadis bersangkutan mursal atau maud}u>‘, dan tidak ada kemungkinan
meningkat kualitasnya karena periwayatan yang berdiri sendiri.
h. Jika sanad hadis yang diteliti dinilai sebagai sanad sahih, maka jalur-jalur
riwayat yang lain dianggap terwakili sehingga tidak perlu dikaji lagi. Adapun
jika sanad yang diteliti disimpulkan berkualitas h}asan atau d}a‘i>f, maka akan
dikaji secara singkat jalur yang lain untuk mencari kemungkinan
terdukungnya sanad yang pertama. Pada bagian ini i‘tiba>r al-sanad dan
pendekatan sya>hid dan muta>bi‘ akan turut menentukan kesimpulan akhir
kualitas sebuah hadis.
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i. Kesimpulan akhir dari penelitian sanad merupakan pertimbangan untuk
melanjutkan ke penelitian matan. Bagi hadis yang disimpulkan sahih atau
hasan saja yang akan dilanjutkan ke penelitian matan. Sedangkan hadis yang
disimpulkan d}a‘i>f atau maud}u>‘ tidak dilanjutkan ke penelitian matan.
j. Hasil kajian sanad dan matan adalah pijakan dalam menentukan kehujjahan
atau kelayakan sebuah hadis untuk diterima dan digunakan sebagai dalil
pengamalan. Maka pada bagian kajian kehujjahan akan digunakan kaidah
tersendiri yaitu kaidah kehujjahan hadis, khususnya terkait pengamalan hadis

d}a‘i>f terkait fadhilah amal.
k. Setelah memaparkan kesimpulan kualitas dan kehujjahan masing-masing
hadis, bagian selanjutnya adalah kesimpulan secara keseluruhan hadis-hadis
tersebut, yang kemudian menjadi acuan dalam memberikan pandangan umum
terhadap kualitas dan kehujjahan hadis qudsi, khususnya terkait ibadah
mahdah dan hadis qudsi secara umum.
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan didasari kepentingan untuk memenuhi
beberapa tujuan berikut ini:
a. Untuk mengetahui kriteria atau standar identifikasi hadis qudsi yang digunakan
oleh al-Madani> dalam kitabnya al-Ittih{af> a>t al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al—

Qudsiyyah.
b. Untuk mengetahui kualitas hadis-hadis qudsi, khususnya terkait ibadah, yaitu
ibadah shalat, puasa, dan haji, yang terkait fadhilah amal, yaitu hadis-hadis yang
sangat dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat muslim sebagai dalil
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ibadah, baik di kalangan masyarakat awam sampai kalangan akademis. Hadishadis ibadah selalu menjadi bahan penting dalam berbagai forum keagamaan,
baik formal ataupun non-formal, dan terlebih lagi dalam ceramah dan khutbah
para dai dan khatib. Oleh karena itu sangat urgen mengetahui derajat hadishadis tersebut, dari sahih, h}asan, d}a‘i>f, ataupun maud}u>‘-nya. Sehingga
masyarakat bisa selektif dalam menggunakan hadis sebagai dalil dalam
beribadah.
c. Untuk mengetahui kehujjahan hadis-hadis ibadah dalam kitab al-Ittih}af> a>t al-

Saniyyah bi al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah. Kehujjahan hadis tidak serta merta
diperoleh dari pengetahuan akan kualitas hadis, karena kehujjahan hadis
ditentukan dengan kaidah tersendiri. Kehujjahan hadis adalah persoalan dapat
tidaknya suatu hadis dijadikan dasar pemahaman dan pengamalan suatu ibadah.
2. Kegunaan penelitian
a. Kegunaan Teoretis
1) Penelitian ini akan menambah referensi dalam kajian hadis, khususnya terkait
hadis qudsi yang notebene kurang mendapatkan perhatian untuk dikaji secara
ilmiah. Dan dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi sumbangsih
akademis yang menghadirkan motivasi dalam upaya pengembangan kajian
hadis, untuk terus meninjau dan menguji ulang kajian-kajian terdahulu yang
terkadang sudah dianggap final.
2) Penelitian ini akan menguji eksistensi kitab al-Ittih}af> a>t al-Saniyyah bi al-

Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah sebagai referensi utama hadis qudsi, terkhusus hadishadis ibadah dalam berbagai kepentingan kajian keagamaan yang terkait.
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b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan penting dalam
pembelajaran dan pengamalan hadis, baik dalam konteks pembelajaran dan kajian
formal maupun dalam dakwah dan ceramah-ceramah keagamaan. Hasil penelitian ini
sangat dibutuhkan masyarakat umum, karena masyarakat wajib mengetahui kualitas
dan status kehujjahan sebuah hadis sebelum digunakan sebagai dalil pemahaman dan
pengamalan

hadis

agar

terhindar

dari

hadis-hadis

yang

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan. Apatah lagi hadis-hadis yang dikaji di sini adalah hadishadis ibadah, yang notebene berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.
H. Kerangka Isi Penelitian
Penelitian ini dalam penulisannya terdiri dari lima bab, masing-masing bab
terdiri dari subbab yang pembahasannya ditempatkan secara sistematis menurut
urutan-urutan babnya.
Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah
sebagai acuan dasar dan kerangka pikir yang melatarbelakangi pembahasan, rumusan
masalah, pengertian judul dan ruang lingkup penelitian, kajian pustaka, metodologi
penelitian, tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian serta kerangka isi
penelitian.
Bab II adalah pembahasan hal-hal teoretis yang terkait dengan penelitian.
Subbab pertama pembahasan seputar takhri>j al-h{adi>s\ yang digunakan dalam
penelitian ini. Kedua adalah seputar hadis qudsi dan kriteria yang digunakan
mayoritas ulama. Ketiga kaidah kesahihan hadis yang merupakan landasan acuan
yang akan digunakan dalam melakukan analisis terhadap kualitas hadis. Dan bagian
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ketiga adalah seputar kehujjahan hadis dan terkait penggunaan hadis d}a‘i>f dalam
kaitannya dengan fadhilah amal.
Bab III adalah pembahasan seputar al-Madani>, kitab al-Ittih}af> a>t al-Saniyyah

fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah, serta kriteria yang digunakan al-Madani> dalam
mengidentifikasi hadis qudsi. Bab ini terbagi kepada tiga bagian yaitu pertama
terkait biografi al-Madani>, kedua adalah gambaran kitab al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah,
ketiga seputar kriteria hadis qudsi menurut al-Madani>, dan terakhir adalah
pandangan ulama terhadap kitab al-Ittih}af> a>t al-Saniyyah.
Adapun bab IV adalah bagian paling inti dari tesis ini, yang terdiri dari dua
subbab, subbab pertama adalah analisis terhadap kualitas hadis-hadis ibadah, yaitu
tentang shalat, puasa, dan haji, yang berjumlah 18 hadis. Subbab kedua adalah
penelitian lanjutan yang menganalisis kehujjahan dari hadis-hadis tersebut, sehigga
diketahui status hadis-hadis bersangkutan untuk dijadikan dalil dan diamalkan.
Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan implikasi. Dalam
bab ini peneliti akan memaparkan hasil analisis pembahasan secara singkat
kemudian disusul dengan implikasi penelitian ini.

BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Takhri>j al-H{adi>s\

Takhri>j al-h{adi>s\ terdiri dari dua suku kata yang keduanya berasal dari bahasa
Arab. Kata takhri>j merupakan mas}d{ar dari fi’il ma>d}i> mazi>d yang akar katanya terdiri
dari huruf kha’, ra’ dan jim memiliki dua makna, yaitu sesuatu yang terlaksana atau
dua warna yang berbeda.1 Kata takhri>j memiliki makna memberitahukan dan
mendidik atau bermakna memberikan warna berbeda.2 Sedangkan menurut Mah}mu>d
al-T{ah}h}a>n, takhri>j pada dasarnya mempertemukan dua perkara yang berlawanan
dalam satu bentuk.3 Kata Hadis berasal dari bahasa Arab al-hadi>s\, jamaknya adalah

al-ah}ad> i>s\ berarti sesuatu yang sebelumnya tidak ada (baru).4 Sedangkan dalam
istilah muhaddis\u>n, hadis adalah segala apa yang berasal dari Nabi Saw baik dalam
bentuk perkataan, perbuatan, persetujuan (taqrir ), sifat, atau sejarah hidup.5
Dari gabungan dua kata tersebut, ulama mendefinisikan takhri>j al-h}adi>s\
secara

beragam,

meskipun

subtansinya

sama.

Ibn

al-S}ala>h}

misalnya,

mendefinisikannya dengan “Mengeluarkan hadis dan menjelaskan kepada orang lain
dengan menyebutkan mukharrij (penyusun kitab hadis sumbernya)”.6 Al-Sakha>wi
1

Ah{mad bin Fa>ris bin Zaka>riya>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz II (Beirut: Da>r al-Fikr, 1979),

h. 140.
2

Muh{ammad bin Mukrim bin Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz II (Cet. I; Beirut: Dar S}ādir, t. th.),

h. 249.
3

Mah}mu>d al-T}ah}h}a>n, Us}u>l al-Takhri>j wa Dira>sah al-Asa>ni>d (Cet. III; al-Riya>d}: Maktabah alMa’a>rif, 1979), h. 7.
4

Ah{mad bin Fa>ris bin Zaka>riya>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz. II, h. 28.

5

Manna>' al-Qat}t}a>n, Maba>hi>s| fi> ‘Ulu>m al-Hadi>s|. (Cet. IV: Kairo; Maktabah Wahbah, 2004), h.

15.
6

‘Us\ma>n bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Syairu>zi ibn al-S}ala>h}, ‘Ulu>m al-H}adi>s\ (Cet. II; al-Madi>nah
al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1973), h. 228.
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mendefinisikannya dengan “Muh}addis\ mengeluarkan hadis dari sumber kitab, al-

ajza>’, guru-gurunya dan sejenisnya serta semua hal yang terkait dengan hadis
tersebut”.7 Sedangkan ‘Abd al-Rau>f al-Muna>wi> mendefinisikannya sebagai
“Mengkaji dan melakukan ijtihad untuk membersihkan hadis dan menyandarkannya
kepada mukharrij-nya dari kitab-kitab al-ja>mi‘, al-sunan dan al-musnad setelah
melakukan penelitian dan pengkritikan terhadap keadaan hadis dan periwayatnya”.8
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diuraikan bahwa kegitan takhri>j al-

h}adi>s| adalah kegiatan penelusuran suatu hadis, mencari dan mengeluarkannya dari
kitab-kitab sumbernya dengan maksud untuk mengetahui; 1) eksistensi suatu hadis
benar atau tidaknya termuat dalam kitab-kitab hadis, 2) mengetahui kitab-kitabsumber autentik suatu hadis, 3) Jumlah tempat hadis dalam sebuah kitab atau
beberapa kitab dengan sanad yang berbeda.
Sedangkan metode yang digunakan dalam takhri>j al-h}adi>s\ sebagaimana yang
diungkapkan Abu> Muh{ammad ada lima macam, yaitu:

Takhri>j al-h}adi>s\ dengan menggunakan lafaz pertama matan hadis sesuai

1.

dengan urutan-urutan huruf hijaiyah seperti kitab al-Ja>mi‘ al-S}agi>r karya
Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>.

Takhri>j al-h}adi>s\ dengan menggunakan salah satu lafaz matan hadis, baik

2.

dalam bentuk isim maupun fi’il, dengan mencari akar katanya.

Takhri>j al-h}adi>s\ dengan menggunakan periwayat terakhir atau sanad

3.

pertama yaitu sahabat dengan syarat nama sahabat yang meriwayatkan

7

Syams al-Di>n Muh}ammad bin ‘Abd al-Rah{ma>n al-Sakha>wi>, Fath} al-Mugi>s\ Syarh} Alfiyah al-

H}adi>s\ (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403 H), h. 10.
8

‘Abd al-Rau>f al-Muna>wi>, Faid} al-Qadi>r Syarh} al-Ja>mi‘ al-S}agi>r, Juz I (Cet. I; Mesir: alMaktabah al-Tija>riyah al-Kubra>, 1356 H), h. 17.
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hadis tersebut diketahui. Kitab-kitab yang menggunakan metode ini seperti

al-at}ra>f dan al-musnad.
Takhri>j al-h}adi>s\ dengan menggunakan topik tertentu dalam kitab hadis,

4.

seperti kitab-kitab yang disusun dalam bentuk bab-bab fiqhi atau al-targi>b

wa al-tarhi>b.
Takhri>j al-h}adi>s\ dengan menggunakan hukum dan derajat hadis, semisal

5.

statusnya (s}ah}i>h,} h}asan, d}a’i>f dan maud}u>’).9
Namun dalam tesis ini, peneliti hanya menggunakan dua metode, yaitu
metode kedua dengan menggunakan salah satu lafaz hadis dan metode keempat
dengan menggunakan topik tertentu dalam kitab-kitab hadis.
Metode kedua digunakan dalam penelitian ini dengan merujuk kepada kitab

al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ karya A.J. Weinsinck yang dialihbahasakan
Muhamamd Fua>d Abd al-Ba>qi<. Sedangkan metode keempat digunakan dengan
merujuk kepada kitab Mifta>h} Kunu>z al-Sunnah karya A.J. Weinsinck yang juga
dialihbahasakan oleh Muhamamd Fua>d ‘Abd al-Ba>qi<.
Selanjutnya untuk mengetahui banyak tidaknya sanad sebuah hadis,
diperlukan suatu metode atau cara yang dikenal dalam istilah hadis dengan nama

i’tiba>r al-h}adi>s\ yaitu suatu metode pengkajian dengan membandingkan beberapa
riwayat atau sanad untuk melacak apakah hadis tersebut diriwayatkan seorang
periwayat saja atau ada periwayat lain yang meriwayatkannya dalam setiap

t}abaqa>t/tingkatan periwayat.10
9

Abu> Muh}ammad Mahdi> ‘Abd al-Qa>dir bin ‘Abd al-Ha>di, T}uruq Takhri>j H}adi>s\ Rasulillah
saw. diterjemahkan oleh Said Aqil Husain Munawwar dan Ahmad Rifqi Mukhtar. Metode Takhrij
Hadis (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994 M.), h. 15.
10

Hamzah al-Mali>ba>ri>, al-Muwa>zanah bain al-Mutaqaddimi>n wa al-Muta’akhkhiri>n fi> Tas}h}i>h}
al-Ah}ad> i>s\ wa Ta‘li>liha> (Cet. II; t.t.: t.p., 1422 H), h. 22.
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Dengan demikian, i‘tiba>r merupakan langkah atau metode untuk mengetahui
sebuah hadis memiliki al-sya>hid dan al-muta>bi‘ atau tidak, dimana keduanya
berfungsi sebagai penguat sanad, sebab al-sya>hid adalah hadis yang diriwayatkan
oleh dua orang sahabat atau lebih, sedangkan al-muta>bi‘ adalah hadis yang
diriwayatkan dua orang setelah sahabat atau lebih, meskipun pada level sahabat
hanya satu orang saja.11 Sedangkan skema sanad dibutuhkan untuk lebih
mempermudah mengetahui sebuah hadis, apakah terdapat al-sya>hid dan al-muta>bi‘
atau tidak.
B. Hadis Qudsi
1. Definisi Hadis Qudsi
Term hadis qudsi atau al-h}adi>s\ al-qudsi>, adalah rangkaian dua kosakata Arab,
yaitu h}adi>s\ dan qudsi>. Secara etimologi, kata h}a-da-s\a memiliki beberapa arti, antara
lain sesuatu yang sebelumnya tidak ada (baru).12 Muhammad Mustafa Azami
mengatakan bahwa arti dari kata al-h}adi>s\ adalah berita, kisah, perkataan dan tanda
atau jalan.13 Sementara Muhammad al-Ma>liki> mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan al-h}adi>s\ adalah sesuatu yang ada setelah tidak ada. Sehingga kata hadis
secara etimologi memiliki beberapa arti yang berkisar pada al-jadi>d (yang baru),
lawan dari al-qadi>m (yang lama), dan al-khabar (berita).14

11

‘Abd al-H}aq bin Saif al-Di>n bin Sa‘dulla>h al-Dahlawi>, Muqaddimah fi> Us}u>l al-H{adi>s\ (Cet.
II; Beirut: Da>r al-Basya>ir al-Isla>miyah, 1986 M.), h. 56-57.
12

Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz II (Beirut: Da>r al-Fikr,
1979), h. 28. Bandingkan dengan: Muh{ammad bin Mukarram bin Manz{u>r, Lisa>n al-'Arab, Juz. II (Cet.
I; Beirut: Dār S}ādir, [t.th.]), h. 131.
13

M. Musthafa Azami, Studies in Hadith Methodology Literature (Kuala Lumpur: Islamic
Books Truth, 1977 M.), h. 1.
14

Muh{ammad bin Mukarram bin Manz{u>r, Lisa>n al-'Arab, Juz II, h. 436-439.
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Sedangkan secara terminologis, para ulama secara umum menyatakan bahwa
hadis adalah segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan hai-ihwal yang disandarkan
kepada Nabi saw.15 Hal ihwal yang dimaksud adalah khalqiyyah (fisik) Nabi saw.,
seperti kulitnya yang sawo matang, badannya yang tidak terlalu tinggi dan tidak
pula pendek, serta khuluqiyyah (akhlak)nya sebagai pemberani, tawadhu, pemalu,
dermawan, dan sifat-sifat mulia lainnya.16
Adapun kata qudsi> adalah penisbatan kepada kata al-quddu>s yang merupakan
salah satu nama Allah swt. Kata ini adalah derivasi muba>lagah dari kata qa-du-sa
yang makna dasarnya sangat identik dengan ungkapan Islam, yang berarti al-t}uhr
(kesucian). Dari kata itulah muncul berbagai term Islam, misalnya al-Ard} al-

Muqaddasah untuk tanah Syam, Ru>h} al-Qudus untuk Jibril, surga yang disebut
H{az}i>rah al-Quds, Bait al-Maqdis sebutan untuk Palestina, semuanya menunjukkan
makna yang sama yaitu kesucian. Nama al-Quddu>s yang dinisbahkan kepada Allah
swt. juga memiliki makna yang sama, yaitu Allah Maha Suci dari segala sifat dan
hal hina dan rendah, dan jauh dari sifat-sifat yang merendahkan ke-Tuhan-annya,
seperti memiliki sekutu dan beranak serta diperanakkan.17 Secara substansial, makna
suci atau kesucian pada hakikatnya tidak hanya memberikan arti kebersihan yang
biasanya terkesan lahiriah saja, namun memberikan makna yang jauh lebih luas yaitu
berkaitan dengan kemuliaan, berkah, dan kehormatan.18

15

Kama>l ‘Ali> al-Jama>l, al-Irwa> fi> Mus}t}alah} H{adi>s\ Sayyid al-Anbiya> (Cet. I; Kairo: Da>r alH{adi>s\, 1999), h. 53.
16

Muh}ammad bin Muh}ammad Abu> Syuhbah, al-Wasi>t} fi>‘Ulu>m wa Mus}t}alah} al-H{adi>s\
(Jeddah: ‘A<lam al-Ma‘rifah, [t.th]), h. 15.
17

Ah}mad bin Fa>ri>s bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz V, h. 63-64.

18

Lihat: Muhammad bin Mukram bin Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz VI, h. 169.
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Pemaknaan kata qadasa dan derivasinya tidak banyak berbeda dalam
pemaparan para ulama. Selain ungkapan Ibn Fa>ris dan Ibn Manz}u>r sebagaimana
dipaparkan di atas, tidak memiliki perbedaan signifikan dengan penjelasan ulama
lain seperti al-Fairu>s A<ba>di>,19 dan Ibn al-As\i>r.20
Secara terminologi, kata al-qudsi> merupakan sifat kepada kata yang pertama
yaitu al-h}adi>s\. Kata al-qudsi> yang berarti suci, dengan demikian memberikan arti
‘suci’ pada kata hadis. Namun, kata al-qudsi> tersebut secara filosofi merupakan
nama Allah swt. yang Maha Suci, sehingga al-h}adi>s\ al-qudsi> adalah bentuk
penisbatan ganda, yaitu kata hadis yang dinisbahkan kepada Nabi saw., dan kata
qudsi yang dinisbahkan kepada Allah swt. yang Maha Suci.
Dalam mendefinisikan hadis qudsi, terdapat dua kelompok ulama yang
berbeda pandangan, khususnya dalam memahami eksistensi hadis qudsi sebagai
wahyu yang diturunkan kepada Nabi saw. berupa lafal dan maknanya. Di satu sisi,
ada segolongan ulama yang menyatakan bahwa hadis qudsi diwahyukan baik makna
maupun lafalnya, namun golongan ulama lain menyatakan bahwa hadis qudsi hanya
diwahyukan maknanya saja, dan lafalnya adalah hasil ijtihad Nabi sendiri.
Adapun ulama yang memahami bahwa hadis qudsi adalah hadis yang lafal
dan maknanya dari Allah swt. antara lain:
a. Ibn H{ajar al-Haitami> menjelaskan bahwa hadis qudsi adalah kalam Allah,
sehingga dinisbatkan kepada-Nya. Dan penisbatan kepada-Nya adalah
penisbatan insya>, karena Dia lah yang mengucapkannya pertama kali.

19

Majd al-Di>n Muhammad bin Ya‘qu>b al-Fairu>z A<ba>di>, al-Qa>mus al-Muh}i>t}, Juz I, (Cet. VIII;
Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 2005), h. 728.
20

Majd al-Di>n Abu> al-Sa‘a>da>t bin al-As\i>r, al-Niha>yah fi> Gari>b al-H{adi>s\ wa al-As\ar, Juz IV
(Beirut: Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1979), h. 23-24.
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Adapun penisbatannya kepada Nabi saw. adalah karena beliau lah yang
menjadi perantara kalam itu dari Tuhannya. Dengan demikian hal ini berbeda
dengan al-Qur’an karena al-Qur’an tidak dinisbatkan kecuali kepada Allah.21
b. Al-Zarqa>ni> menjelaskan bahwa hadis qudsi diwahyukan lafalnya dari Allah
swt., sementara hadis nabawi> diwahyukan maknanya—pada hal yang tidak
dapat diijtihadkan olehnya—dan dilafalkan oleh Rasulullah saw.22
c. Dipahami dari ungkapan al-Bukha>ri> dalam menyajikan hadis dalam al-S}ah}i>h,}
yang dalam beberapa tempat, beliau menggunakan bab dan subbab hadis
yang menunjukkan bahwa beliau juga menganggap bahwa lafal hadis qudsi
dari Allah. Misalnya, al-Bukha>ri> memberi nama bab:

ﻋﻦ رﺑﻪ“وﺳﻠﻢ ورواﻳﺘﻪ

ﺑﺎب ذﻛﺮ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ

pada 3 hadis qudsi yang disampaikan berikutnya. Pada

tempat lain, beliau memberi nama bab: اﳌﻼﺋﻜﺔ

ﺑﺎب ﻛﻼم اﻟﺮب ﻣﻊ ﺟﱪﻳﻞ وﻧـﺪاء اﷲ,

yang juga di dalamnya menyampaikan hadis qudsi.23
Adapun ulama yang memahami bahwa hadis qudsi adalah hadis yang
maknanya dari Allah dan lafalnya dari Nabi saw., antara lain:
a. Abu> al-Biqa>’ menjelaskan bahwa al-Qur’an adalah lafal dan makna dari Allah
swt. yang diwahyukan dengan jali>, sementara hadis qudsi adalah lafalnya dari
Rasulullah saw. dan maknanya dari Allah swt. baik melalui ilham atau
melalui mimpi.24

21

Jama>l al-Di>n al-Qa>simi>, Qawa>‘id al-Tah}di>s\ min Funu>n Mus}t}alah} al-H{adi>s\ (Beirut: Da>r alKutub al-‘Ilmiyyah, [t.th.]), h. 64.
22

Muhammad bin ‘Az}i>m al-Zarqa>ni>, Mana>hil al-‘Irfa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, Juz I (Cet. III;
[t.t]: Maktabah ‘I<sa> al-Babi> al-H{alibi>, [t.th]), h. 37.
23

Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz IX (Cet. I; [t.t]: Da>r T{u>q alNaja>h, 1422 H), h. 142.
24

Lihat: Jama>l al-Di>n al-Qa>simi>, Qawa>‘id al-Tah}di>s\, h. 66.
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b. Al-T{i>bi> menjelaskan bahwa hadis qudsi adalah adalah nash ila>hi> yang berada
pada tingkatan kedua dari al-Qur’an, karena hadis qudsi—mayoritasnya—
diwahyukan tanpa melalui perantaraan Jibril, sehingga yang dianggap
istimewa adalah maknanya sementara lafalnya tidak. Berbeda halnya dengan
al-Qur’an yang istimewa dari kedua sisinya, baik makna maupun lafal.25
Dalam kesempatan lain ia menjelaskan bahwa al-Qur’an adalah lafal yang
diturunkan melalui Jibril kepada Nabi saw., sedangkan hadis qudsi adalah
penyampaian Allah kepada Nabi saw. melalui ilham atau mimpi yang
disampaikan Nabi saw. kepada umatnya dengan redaksinya sendiri.
Sementara hadis-hadis yang lain tidak dinisbatkan kepada Allah dan tidak
pula diriwayatkan dari Allah.26
c. Al-Jurja>ni menjelaskan bahwa hadis qudsi adalah hadis yang dari segi
maknanya berasal dari Allah swt. dan dari segi lafal berasal dari Nabi saw.
Hadis ini disampaikan maknanya oleh Allah kepada Nabi-Nya melalui ilham
atau mimpi, kemudian Nabi saw. menyampaikannya dengan redaksinya
sendiri. Maka dari segi ini al-Qur’an lebih tinggi darinya karena diwahyukan
makna dan lafalnya juga.27
d. Mulla> ‘Ali> al-Qa>ri> menjelaskan bahwa hadis qudsi adalah wahyu yang
disampaikan secara samar tanpa dibacakan, terkadang melalui Jibril dan

25

‘Abd al-Rau>f al-Muna>wi>, Faid} al-Qadi>r Syarh} al-Ja>mi‘ al-S}agi>r, Juz IV (Cet. I; Mesir: alMaktabah al-Tija>riyyah al-Kubra>, 1356 H), h. 468.
26

Lihat: Jama>l al-Di>n al-Qa>simi>, Qawa>‘id al-Tah}di>s\, h. 66.

27

‘Ali> bin Muh}ammad bin ‘Ali> al-Jurja>ni>, al-Ta‘ri>fa>t (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
1983), h. 113.
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terkadang tanpa Jibril, yang disampaikan maknanya saja. Dalam hal ini, jelas
berbeda antara antara hadis qudsi dan kalam al-Qur’an.28
e. Al-Muna>wi> menjelaskan bahwa hadis qudsi adalah penyampaian Allah swt.
kepada Nabi Muhammad saw. berupa makna saja, baik disampaikan berupa
ilham atau berupa mimpi, yang kemudian diredaksikan oleh Nabi saw.
sendiri.29
f. Mah}mu>d Ami>n al-Nawawi dalam pengantar tahqi>qnya atas kitab al-Madani
menyatakan bahwa menurut pencermatannya ia menilai bahwa hadis qudsi
diwahyukan berupa maknanya saja, tidak termasuk lafalnya. Hadis qudsi
sama halnya dengan hadis nabawi yang lain, hanya saja dinisbatkan kepada
Allah karena urgensitas kandungannya.30
g. Al-Madani> sendiri mendefinisikan hadis qudsi sebagai hadis yang
diriwayatkan oleh Muhammad saw. dari Allah swt. yang terkadang melalui
perantaraan Jibril dan terkadang melalui wahyu dengan ilham dan mimpi
yang diberikan wewenang kepadanya untuk menyampaikan dengan ungkapan
yang dikehendakinya.31
Peneliti cenderung mengunggulkan pendapat kedua, yaitu bahwa hadis qudsi
diwahyukan kepada Nabi saw. berupa maknanya saja yang kemudian dibahasakan
oleh Nabi saw. Hal ini didasari beberapa pertimbangan bahwa jika hadis qudsi
adalah perkataan Allah secara langsung sebagaimana al-Qur’an, maka ini akan
28

Mulla> ‘Ali> al-Qa>ri>, Mirqa>t al-Mafa>ti>h} Syarh} Misyka>t al-Mas}a>bi>h}, Juz II (Cet. I; Beirut: Da>r
al-Fikr, 2002), h. 173.
29

‘Abd al-Rau>f al-Muna>wi>, Faid} al-Qadi>r, Juz IV, h. 46.

30

Lihat: Mah}mu>d Ami>n al-Nawa>wi> dalam ‘Pengantar’, Muh}ammad al-Madani>, al-Ittih}a>fa>t

al-Saniyyah fi> al-Ah}ad> i>s\ a-Qudsiyyah (Beirut: Da>r al-Ji>l, [t.th]), h. 11.
31

Muhammad al-Madani>, al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi> al-Ah}ad> i>s\ a-Qudsiyyah, h. 274.
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menuntut hadis qudsi untuk diperlakukan sama dengan al-Qur’an. Hadis qudsi
seharusnya disimpan dalam sebuah mushaf tertentu yang dimuliakan, tidak dapat
disentuh dan dibaca oleh orang junub dan tidak dalam keadaan suci lainnya.
Demikian pula hadis qudsi tidak boleh diriwayatkan bi al-ma‘na—seperti halnya alQur’an—karena itu merupakan sebuah dosa tersendiri. Dengan demikian, hadis
qudsi identik dengan hadis nabawi, yang dibedakan oleh adanya penyandaran kepada
Allah swt. dengan alasan kandungannya yang memiliki keutamaan tertentu.
Dari pertimbangan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa secara istilah,
hadis qudsi adalah hadis yang dihikayatkan oleh Nabi saw. dari Allah swt. dengan
redaksi yang disusun berdasarkan ijtihadnya sendiri dari apa yang diwahyukan
kepadanya berupa makna—dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur—
baik melalui bentuk wahyu atau ilham, namun tidak memiliki keistimewaan
sebagaimana al-Qur’an.
Telah disepakati bahwa segala hal yang diturunkan kepada Nabi saw. adalah
wahyu dari Allah swt. dan menjadi bagian dari syariat-Nya. Hal ini berdasarkan pada
firman Allah:

ِ
ِ ﺎب أَو ﻳـﺮِﺳﻞ رﺳ ًﻮﻻ ﻓَـﻴ
ٍ ِ ِ ِ
ِ
ﻮﺣ َﻲِ إِ ْذﻧِِﻪ َﻣﺎ ﻳَ َﺸﺎءُ إِﻧﱠﻪُ َﻋﻠِ ﱞﻲ
ُ ُ َ َ ُْ ْ َوَﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟﺒَ َﺸ ٍﺮ أَ ْن ﻳُ َﻜﻠﱢ َﻤﻪُ اﻟﻠﱠﻪُ إﻻﱠ َو ْﺣﻴًﺎ أ َْو ﻣ ْﻦ َوَراء ﺣ َﺠ
32 ِ
َﺣﻜﻴﻢ
Terjemahya:
Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya
kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan
mengutus utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan izin-Nya apa
yang Dia kehendaki. Sungguh dia Maha Tinggi Maha Bijaksana.
Dalam rangka membedakan pewahyuan al-Qur’an dan wahyu lain, dapat
diidentifikasi dari keterangan Nabi saw. sendiri. Bahwa setiap kali diturunkan
32

QS. al-Syu>ra>/42: 51.
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kepada Nabi saw. wahyu al-Qur’an, maka baginda Nabi saw. memberikan instruksi
kepada sahabat-sahabatnya untuk menempatkan ayat bersangkutan pada surah-surah
tertentu sesuai petunjuk Allah. Sebagaimana pernyataan ‘Us\ma>n bin ‘Affa>n:

ِ
ِ
ِ ُ َﻛﺎ َن رﺳ
ِ
ِ
ات اﻟْ َﻌ َﺪ ِد ﻓَ َﻜﺎ َن إِذَا
ُ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﳑﱠﺎ ﻳَﺄِْﰐ َﻋﻠَْﻴﻪ اﻟﱠﺰَﻣﺎ ُن َوُﻫ َﻮ ﺗَـْﻨ ِﺰُل َﻋﻠَْﻴﻪ اﻟ ﱡﺴ َﻮُر ذَ َو
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ﻮرِة اﻟﱠِﱵ ﻳُ ْﺬ َﻛ ُﺮ ﻓ َﻴﻬﺎ َﻛ َﺬا
ُ ﺐ ﻓَـﻴَـ ُﻘ
َ ﻮل
َ ﱠﻲءُ َد َﻋﺎ ﺑـَ ْﻌ
َ ﺿﻌُﻮا َﻫ ُﺆَﻻء ْاﻵﻳَﺎت ﰲ اﻟ ﱡﺴ
ُ ُﺾ َﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻳَﻜْﺘ
ْ ﻧـََﺰَل َﻋﻠَْﻴﻪ اﻟﺸ
33
ِِ
ِ
ﻮرةِ اﻟﱠِﱵ ﻳُ ْﺬ َﻛ ُﺮ ﻓِ َﻴﻬﺎ َﻛ َﺬا َوَﻛ َﺬا
ُ ﺖ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ْاﻵﻳَﺔَ ﻓَـﻴَـ ُﻘ
َ ﻮل
ْ ََوَﻛ َﺬا َوإِذَا ﻧـََﺰﻟ
َ ﺿﻌُﻮا َﻫﺬﻩ ْاﻵﻳَﺔَ ﰲ اﻟ ﱡﺴ
Namun peristiwa berbeda terjadi ketika Nabi saw. menerima wahyu dari Allah
swt. dan tidak ada instruksi kepada para sahabat untuk menempatkan wahyu
tersebut bersama ayat-ayat yang lain. Wahyu yang dimaksud memberi kesan seakan
yang disampaikan itu diriwayatkan dari Allah swt. dengan ungkapan yang berbeda
dengan al-Qur’an dan sama sekali tidak dinisbahkan kepada ayat-ayat yang ada
sebelumnya. Hal demikian inilah yang kemudian diidentifikasi sebagai sebuah
bentuk wahyu yang tidak berupa al-Qur’an dan tidak pula dapat dikategorikan
sebagai hadis seperti biasanya karena bentuk kehadiran yang berbeda, yang
kemudian hari diistilahkan sebagai hadis Qudsi.
Hadis qudsi memiliki istilah lain yang diberikan oleh para ulama, meski
istilah-istilah tersebut tidak lebih masyhur dari istilah hadis qudsi sendiri. Istilah
yang dimaksud adalah al-h}adi>s\ al-ila>hi> dan al-h}adi>s\ al-rabba>ni>. Istilah al-h}adi>s\ al-

ila>hi> pernah digunakan oleh ulama seperti Ibn Taimiyah, Ibn H{ajar, dan al-T{i>bi.34
Sedangkan istilah al-h}adi>s\ al-rabba>ni> pernah digunakan oleh ulama seperti alMuba>rakfu>ri>.35 Istilah-istilah tersebut tidak berimplikasi kepada perbedaan makna,
33

Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal, Musnad Ah}mad, Juz I (Cet. I; Beirut: Muassasah alRisa>lah, 2001), h. 57.
34

‘Abd al-Rau>f al-Muna>wi>, Faid} al-Qadi>r, Juz IV, h. 468.

35

‘Ubaidilla>h bin Muh}ammad ‘Abd al-Sala>m al-Muba>rakfu>ri>, Mir‘a>t al-Mafa>ti>h} Syarh}
Misyka>t al-Mas}a>bi>h}, Juz I (Hind: Ida>rah al-Buh}u>s\ al-‘Ilmiyyah, 1984), h. 393.
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karena pada dasarnya hanya pergantian istilah al-qudsi>, al-ila>hi>, dan al-rabba>ni>, yang
semuanya dinisbahkan kepada Allah swt. Bahkan ketiga istilah tersebut terkadang
digunakan secara bersamaan.
2. Kriteria Hadis Qudsi
Secara umum, hadis qudsi terdiri dari dua bentuk, yaitu hadis qudsi yang jelas
dan hadis qudsi yang samar.
a. Hadis qudsi yang jelas
Hadis qudsi yang jelas adalah hadis qudsi yang matannya langsung

ﻳﻘﻮل اﷲ ﺗﺒﺎرك  atauﻗﺎل اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ

disandarkan kepada Allah, yaitu lafal-lafal seperti

, dan redaksi-redaksi semisalnya.وﺗﻌﺎﱃ
. Contoh:ﻗﺎل اﷲ ﺗﺒﺎرك

وﺗﻌﺎﱃ 1) Penisbatan yang jelas, seperti

ﺎﱃ:
ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :ﻗَ َ
ﺎل اﷲُ ﺗَـﺒَ َﺎرَك َوﺗَـ َﻌ َ
ِ
أ َْﻋ َﺪ ْدت ﻟِﻌِﺒ ِﺎدي اﻟ ﱠ ِِ
ﺖ وَﻻ َﺧﻄَﺮ َﻋﻠَﻰ ﻗَـ ْﻠ ِ
ﺐ ﺑَ َﺸ ٍﺮ ﻓَﺎﻗْـَﺮءُوا إِ ْن ِﺷْﺌﺘُ ْﻢ ﻓَﻼَ
ﲔ َرأ ْ
ﲔ َﻣﺎ َﻻ َﻋ ٌْ
ﺼﺎﳊ َ
ُ َ
َت َوَﻻ أُذُ ٌن َﲰ َﻌ ْ َ
َ
ٍ 36
ِ
ُﺧﻔ َﻲ َﳍُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻗُـﱠﺮةِ أ َْﻋ ُﲔ.
ﺲ َﻣﺎ أ ْ
ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻢ ﻧـَ ْﻔ ٌ
2) Periwayat menyatakan bahwa hadis diriwayatkan dari Nabi saw. yang
diriwayatkan dari Tuhannya. Contoh:

ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ذر اﻟﻐﻔﺎري رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ روى ﻋﻦ اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ أﻧﻪ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ﺿﱞ
ﺎل
ﺖ اﻟﻈﱡْﻠ َﻢ َﻋﻠَﻰ ﻧـَ ْﻔﺴﻲ َو َﺟ َﻌ ْﻠﺘُﻪُ ﺑـَْﻴـﻨَ ُﻜ ْﻢ ُﳏَﱠﺮًﻣﺎ ﻓَ َﻼ ﺗَﻈَﺎﻟَ ُﻤﻮا ﻳَﺎ ﻋﺒَﺎدي ُﻛﻠﱡ ُﻜ ْﻢ َ
ﻗﺎل« :ﻳَﺎ ﻋﺒَﺎدي إِ ﱢﱐ َﺣﱠﺮْﻣ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺎﺳﺘَﻄْﻌِ ُﻤ ِﻮﱐ أُﻃْﻌِ ْﻤ ُﻜ ْﻢ ﻳَﺎ ِﻋﺒَ ِﺎدي
ﺎﺳﺘَـ ْﻬ ُﺪ ِوﱐ أ َْﻫﺪ ُﻛ ْﻢ ﻳَﺎ ﻋﺒَﺎدي ُﻛﻠﱡ ُﻜ ْﻢ َﺟﺎﺋ ٌﻊ إِﱠﻻ َﻣ ْﻦ أَﻃْ َﻌ ْﻤﺘُﻪُ ﻓَ ْ
إِﱠﻻ َﻣ ْﻦ َﻫ َﺪﻳْـﺘُﻪُ ﻓَ ْ
ِ ِ
ِ ِ
ﱠﻬﺎ ِر َوأَﻧَﺎ أَ ْﻏ ِﻔ ُﺮ
ُﻛﻠﱡ ُﻜ ْﻢ َﻋﺎ ٍر إِﱠﻻ َﻣ ْﻦ َﻛ َﺴ ْﻮﺗُﻪُ ﻓَ ْ
ْﺴ ِﻮﱐ أَ ْﻛ ُﺴ ُﻜ ْﻢ ﻳَﺎ ﻋﺒَﺎدي إِﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ُﲣْﻄﺌُﻮ َن ﺑﺎﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ َواﻟﻨـ َ
ﺎﺳﺘَﻜ ُ
ِ
ﲨﻴﻌﺎ ﻓَ ِ
ِ ِ
ِ
ﻀﱡﺮ ِوﱐ َوﻟَ ْﻦ ﺗَـْﺒـﻠُﻐُﻮا ﻧـَ ْﻔﻌِﻲ
ﺿﱢﺮي ﻓَـﺘَ ُ
ﺎﺳﺘَـ ْﻐﻔ ُﺮ ِوﱐ أَ ْﻏﻔ ْﺮ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻳَﺎ ﻋﺒَﺎدي إِﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ﻟَ ْﻦ ﺗَـْﺒـﻠُﻐُﻮا َ
ﻮب َ ً ْ
اﻟ ﱡﺬﻧُ َ
ِ
ِ ِ
ﺐ رﺟ ٍﻞ و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اﺣ ٍﺪ ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ َﻣﺎ
ﻓَـﺘَـْﻨـ َﻔﻌُﻮﱐ ﻳَﺎ ﻋﺒَﺎدي ﻟَ ْﻮ أَ ﱠن أَﱠوﻟَ ُﻜ ْﻢ َوآﺧَﺮُﻛ ْﻢ َوإﻧْ َﺴ ُﻜ ْﻢ َوﺟﻨﱠ ُﻜ ْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا َﻋﻠَﻰ أَﺗْـ َﻘﻰ ﻗَـ ْﻠ َ ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
آﺧﺮُﻛﻢ وإِﻧْﺴ ُﻜﻢ وِﺟﻨﱠ ُﻜﻢ َﻛﺎﻧُﻮا َﻋﻠَﻰ أَﻓْ َﺠ ِﺮ ﻗَـ ْﻠ ِ
ﺐ َر ُﺟ ٍﻞ
َز َاد ذَﻟ َ
ﻚ ِﰲ ُﻣ ْﻠﻜﻲ َﺷْﻴﺌًﺎ ﻳَﺎ ﻋﺒَﺎدي ﻟَ ْﻮ أَ ﱠن أَﱠوﻟَ ُﻜ ْﻢ َو َ ْ َ َ ْ َ ْ
36

Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz IV, h. 118.
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ٍ ِآﺧﺮُﻛﻢ وإِﻧْﺴ ُﻜﻢ وِﺟﻨﱠ ُﻜﻢ ﻗَﺎﻣﻮا ِﰲ ﺻﻌ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ ِاﺣ ٍﺪ ﻣﺎ ﻧـَ َﻘﺺ ذَﻟ
ﻴﺪ
َ
َ َو
ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ﻚ ﻣ ْﻦ ُﻣ ْﻠﻜﻲ َﺷْﻴﺌًﺎ ﻳَﺎ ﻋﺒَﺎدي ﻟَ ْﻮ أَ ﱠن أَﱠوﻟَ ُﻜ ْﻢ َو
َ
ٍ ِو
ٍ ِ
ِ ِ ِ ِ َ ِﺎن ﻣﺴﺄَﻟَﺘَﻪُ ﻣﺎ ﻧـَ َﻘﺺ ذَﻟ
ﻂ إِذَا أ ُْد ِﺧ َﻞ
ُ َﺺ اﻟْ ِﻤ ْﺨﻴ
ْ اﺣﺪ ﻓَ َﺴﺄَﻟُ ِﻮﱐ ﻓَﺄ
ُ َﻋﻄَْﻴ
َ ْ َ ﺖ ُﻛ ﱠﻞ إﻧْ َﺴ
ُ ﻚ ﳑﱠﺎ ﻋْﻨﺪي إﱠﻻ َﻛ َﻤﺎ ﻳـَْﻨـ ُﻘ
َ
َ
ِ
ِ اﻟْﺒﺤﺮ ﻳﺎ ِﻋﺒ ِﺎدي إِﱠﳕَﺎ ﻫﻲ أ َْﻋﻤﺎﻟُ ُﻜﻢ أ
ﺎﻫﺎ ﻓَ َﻤ ْﻦ َو َﺟ َﺪ َﺧْﻴـًﺮا ﻓَـ ْﻠﻴَ ْﺤ َﻤ ْﺪ اﻟﻠﱠﻪَ َوَﻣ ْﻦ َو َﺟ َﺪ
َ ُﺣﺼ َﻴﻬﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﰒُﱠ أ َُوﻓﱢﻴ ُﻜ ْﻢ إِﻳﱠ
ْ ْ َ َ
َ َ َْ َ
37
ِ
.ُﻮﻣ ﱠﻦ إِﱠﻻ ﻧـَ ْﻔ َﺴﻪ
َ َﻏْﻴـَﺮ ذَﻟ
َ ُﻚ ﻓَ َﻼ ﻳـَﻠ
3) Disebutkan di dalam sanad ungkapan yang jelas berasal dari Allah swt.,
namun tidak langsung diriwayatkan oleh Nabi saw. Contoh:

ﻮل اﻟﻠﱠﻪُ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ ِﻷ َْﻫ َﻮ ِن أ َْﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر
ُ  ﻳـَ ُﻘ:ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ٍ
ِ ِ ﻚ ﻣﺎ ِﰲ ْاﻷَر
ِ ِ
ت
ُ  ﻓَـﻴَـ ُﻘ. ﻧـَ َﻌ ْﻢ:ﻮل
ُ ﺖ ﺗَـ ْﻔﺘَ ِﺪي ﺑِِﻪ؟ ﻓَـﻴَـ ُﻘ
ُ  أ ََرْد:ﻮل
َ ض ﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲء أَ ُﻛْﻨ
ْ
َ َ َ ﻟَ ْﻮ أَ ﱠن ﻟ:َﻋ َﺬاﺑًﺎ ﻳـَ ْﻮَم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ
38
ِ
ِ ﺻ ْﻠ
.ﺖ إِﱠﻻ أَ ْن ﺗُ ْﺸ ِﺮَك ِﰊ
َ ِﻣْﻨ
َ ﺐ
َ آد َم أَ ْن َﻻ ﺗُ ْﺸ ِﺮَك ِﰊ َﺷْﻴﺌًﺎ ﻓَﺄَﺑـَْﻴ
َ ْﻚ أ َْﻫ َﻮ َن ﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا َوأَﻧ
ُ ﺖ ِﰲ
b. Hadis qudsi yang samar
Hadis qudsi yang samar adalah hadis qudsi yang matannya tidak terdapat
redaksi yang langsung disandarkan kepada Allah swt. Namun dipahami dari
matannya kandungan yang mestinya disandarkan kepada Allah. Atau sebuah hadis
yang memiliki banyak jalur, dan pada satu jalur terdapat redaksi penyandaran kepada
Allah.
1) Terdapat redaksi yang tidak mungkin bagian dari ungkapan Nabi saw.,
dan dipastikan itu ungkapan Allah swt. Contoh:

آد َم ﻟَﻪُ إِﱠﻻ اﻟ ﱠ
َ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ُﻛ ﱡﻞ َﻋ َﻤ ِﻞ اﺑْ ِﻦ
ُﺼ ْﻮَم ﻓَِﺈﻧﱠﻪ
39 ِ
ِ ِ ﻮف ﻓَ ِﻢ اﻟ ﱠ
.ﻳﺢ اﻟْ ِﻤ ْﺴﻚ
ِ ﺐ ِﻋْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ِر
ُ َُﺟ ِﺰي ﺑِِﻪ َو َﳋُﻠ
ْ ِﱄ َوأَﻧَﺎ أ
ُ َﺼﺎﺋﻢ أَﻃْﻴ
2) Hadis yang diriwayatkan melalui beberapa jalur, dan salah satu jalurnya
terdapat redaksi penyandaran kepada Allah. Contoh:
37

Muslim bin H{ajja>j, S{ah}i>h} Muslim, Juz IV (Beirut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\, [t.th]), h. 1994.

38

Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz IV, h. 133; Muslim bin H{ajja>j,

S{ah}i>h} Muslim, Juz IV, h. 2160.
39

Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz VII, h. 164.
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ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﻟﻠَﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
40
ِ
.ﺲ ﺑْ ِﻦ َﻣ ﱠﱴ
َ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل َﻻ ﻳـَْﻨﺒَﻐِﻲ ﻟِ َﻌْﺒ ٍﺪ أَ ْن ﻳَـ ُﻘ
َ ُﻮل أَﻧَﺎ َﺧْﻴـٌﺮ ﻣ ْﻦ ﻳُﻮﻧ
ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل َﻻ ﻳـَْﻨﺒَﻐِﻲ ﻟِ َﻌْﺒ ٍﺪ
41
ِ
.ﺲ ﺑْ ِﻦ َﻣ ﱠﱴ
َ أَ ْن ﻳـَ ُﻘ
َ ُ أَﻧَﺎ َﺧْﻴـٌﺮ ﻣ ْﻦ ﻳُﻮﻧ:ﻮل

-

-

Dari kedua hadis di atas, tidak ada yang menunjukkan bahwa hadis tersebut
adalah hadis qudsi, namun ternyata terdapat riwayat lain yang di dalam matannya
ada redaksi penyandaran kepada Allah, yaitu:

 ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ:ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﻟﻠَﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻘﺎل ﻓﻴﻪ
42
ِ
ِ َ َﻻ ﻳـْﻨﺒﻐِﻲ ﻟِ َﻌْﺒ ٍﺪ أَ ْن ﻳـ ُﻘ: ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻦ رﺑﻪ ﻗﺎل
ﺲ ﺑْ ِﻦ َﻣ ﱠﱴ
َ
ََ
َ ُﻮل إﻧﱠﻪُ َﺧْﻴـٌﺮ ﻣ ْﻦ ﻳُﻮﻧ
 ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ: ﻓﻘﺎل ﻓﻴﻪ،ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ
ِ
ﺲ ﺑْ ِﻦ
َ  َﻻ ﻳـَْﻨﺒَﻐِﻲ ﻟِ َﻌْﺒ ٍﺪ ِﱄ أَ ْن ﻳـَ ُﻘ- ﻳﻌﲏ اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ- وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل
َ ُﻮل أَﻧَﺎ َﺧْﻴـٌﺮ ﻣ ْﻦ ﻳُﻮﻧ
43
.َﻣ ﱠﱴ

-

-

Dari dua hadis terakhir tersebut diketahui bahwa dua hadis yang pertama juga
termasuk hadis qudsi.
3. Perbedaan Al-Qur’an, Hadis Qudsi, dan Hadis Nabawi
Telah menjadi keyakinan umat Islam—sejak dahulu hingga sekarang—bahwa
al-Qur’an adalah kalam Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.
dan menjadi mukjizat serta bernilai ibadah dalam membacanya. Dalam kaitannya
dengan hadis qudsi, maka hadis qudsi memiliki beragam perbedaan dengan alQur’an, meskipun keduanya merupakan wahyu dari Allah swt. Demikian pula halnya

40

Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz IV, h. 153; Muslim bin H{ajja>j,

S{ah}i>h} Muslim, Juz IV, h. 1846.
41

Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz IV, h. 159.

42

Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz IX, h. 157.

43

Muslim bin H{ajja>j, S{ah}i>h} Muslim, Juz IV, h. 1846.
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jika hadis qudsi dikaitkan dengan hadis nabawi yang lain, meskipun keduanya
merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi saw., namun keduanya juga
memiliki beberapa perbedaan.
a. Al-Qur’an dan hadis qudsi
Adapun perbedaan antara al-Qur’an dan hadis qudsi adalah:
1) Al-Qur’an tidak diperdebatkan lagi bahwa lafal dan maknanya dari Allah,
sedangkan hadis qudsi sementara disepakati maknanya dari Allah, namun
lafalnya tidak disepakati ulama.
2) Al-Qur’an seluruhnya diriwayatkan mutawatir, mulai dari huruf, kata,
dan ayat-ayatnya, sedangkan hadis qudsi sebagiannya mutawatir dan
lebih banyak yang lain adalah a>ha>d.
3) Al-Qur’an secara keseluruhan telah tertutup dari kemungkinan d}a‘i>f,
sedangkan hadis qudsi masih sangat memungkinkan adanya yang d}a‘i>f
bahkan maud}u>‘.
4) Al-Qur’an telah dijaga dan akan terus terjaga dari perubahan apapun,
sedangkan hadis qudsi sama halnya dengan hadis lainnya.
5) Wahyu al-Qur’an adalah khusus yang telah tersimpan dalam Lauh} al-

Mah}fu>z}.
6) Membaca al-Qur’an adalah bernilai ibadah, berbeda halnya dengan hadis
qudsi,

meskipun

terdapat

pahala

khusus

untuk

belajar

atau

menyampaikannya.
7) Tidak diperkenankan membaca dan menyampaikan al-Qur’an kecuali
berdasarkan

qira’ah

mutawatirah,

disampaikan dengan maknanya.

sedangkan

hadis

qudsi

dapat
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8) Al-Qur’an dibaca dalam shalat, sedangkan hadis qudsi tidak.
9) Al-Qur’an

mengandung

mukjizat,

baik

dari

huruf,

ayat,

dan

sistematikanya, sedangkan hadis qudsi tidak.
10) Al-Qur’an disandarkan kepada Allah secara mut}lak, adapun hadis qudsi
disandarkan kepada-Nya secara muqayyad.
b. Hadis qudsi dan hadis nabawi
Hadis qudsi dan hadis nabawi adalah sama sebagai hadis yang disandarkan
kepada Nabi saw., akan tetapi keduanya berbeda dari segi penyandaran beritanya.
Hal ini berimplikasi pada perbedaan-perbedaan tertentu selanjutnya.
1) Perbedaan jelas bahwa matan hadis nabawi ungkapannya adalah “Nabi
berkata begini” atau “Nabi melakukan begini”, dan sebagainya. Adapun
dalam matan hadis qudsi, ungkapannya adalah pernyataan Allah swt.
sendiri, baik secara langsung dan jelas, maupun secara samar.
2) Lafal hadis qudsi dari Nabi saw. dan maknanya dari Allah, sedangkan
hadis nabawi lafal dan maknanya dari Nabi saw. meskipun sama sebagai
wahyu.
3) Hadis qudsi mayoritas berbicara tentang ilahiyyah, targib, dan tarhib, dan
sangat sedikit tentang hukum syariat. Adapun hadis nabawi mencakup
semuanya, dan bahkan banyak sekali soal hukum dan tentang hari akhir.
4) Hadis qudsi sangat sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan hadis
nabawi, baik mutawatir maupun ahad.
5) Hadis qudsi hanya terdiri dari hadis qauliyah, tidak ada yang fi‘liyah dan
taqririyah. Sedangkan hadis nabawi terdiri dari ketiganya.
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Meski memiliki beberapa perbedaan, hadis qudsi dianggap sama dengan
hadis nabawi dalam kaitannya sebagai riwayat yang disampaikan a>ha} >d, sehingga
pada hadis qudsi berlaku pula kaidah-kaidah ilmu hadis. Hadis qudsi memiliki sanad
dan matan yang memiliki kemungkinan diteliti dan disimpulkan sebagai riwayat
sahih, h}asan, d}a‘i>f, bahkan maud}u>‘, sehingga harus ditempuh teori kesahihan sanad
dan matan hadis untuk mengkajinya.44
4. Jumlah Hadis Qudsi Menurut Ulama
Jumlah hadis qudsi diperselisihkan para ulama, yang dipengaruhi oleh sudut
pandang yang digunakan masing-masing ulama terhadap hadis qudsi itu sendiri.
Maka dalam berbagai referensi, ditemukan perbedaan sangat signifikan antara para
ulama dalam menjelaskan jumlah hadis qudsi. Perbedaan tersebut disebabkan dua
alasan berikut:
a. Ada ulama yang memandang bahwa bentuk hadis qudsi adalah yang s}ari>h}
(jelas) saja. Di antara ulama yang berpandangan demikian adalah alBukha>ri> dan beberapa ulaman mutaqaddimi>n lainnya.
b. Ada ulama yang memandang bahwa termasuk di dalam hadis qudsi hadishadis yang gair s}ari>h} (samar). Dalam hadis samar pun para ulama juga
seringkali berbeda pandangan, seperti telah dicontohkan di atas.
Di antara ulama yang berpandangan demikian adalah al-Madani> yang
menyusun 864 hadis di dalam al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah, dan ‘Is}a>m al-Di>n
al-S}aba>bat}i> yang menyusun 1500 hadis dalam kitab Ja>mi‘ al-Ah}a>di>s\ al-

Qudsiyyah.

44

Muhammad Mutawalli> al-Sya‘ra>wi>, al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah (Cet. I; Kairo: Da>r al-Raud}ah,
2002) h. 5-6.
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Berdasarkan perbedaan sudut pandang tersebut, maka wajar jika jumlah hadis
qudsi tidak disepakati ulama. Seperti terlihat bahwa pandangan ulama menyatakan
bahwa jumlah hadis qudsi ada puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan hadis.
5. Sejarah Penulisan Hadis Qudsi dan Kitab-kitab Hadis Qudsi
Sebagaimana diketahui bahwa pembukuan hadis bermula pada akhir abad I
H. pada masa khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azi>z, dan berkembang pesat pada
pertengahan abad II H. Maka sebagian ulama memulai membukukan hadis
berdasarkan bab, seperti al-Rabi>‘ bin S}abi>h}, Sa‘i>d bin Abi> ‘Aru>bah, kemudian
muncul ulama hadis selanjutnya yang mendasarkan hukum dalam menyusun hadishadisnya, seperti Imam Ma>lik di Madinah, al-Auza>‘i> di Syam, al-S|auri> di Kufah, dan
sebagainya. Kemudian pada abad III, merupakan puncak penyusunan kitab-kitab
hadis dengan disusunnya beragam kitab dengan berbagai metode, termasuk pada
masa ini disusun al-kutub al-sittah.
Penyusunan hadis qudsi pada dasarnya tidak berdiri sendiri sejak awal,
melainkan tersusun bersama hadis-hadis nabawi lainnya dalam kitab-kitab hadis
yang ada, baik dalam kitab-kitab musnad, sunan, maupun kitab-kitab s}ah}i>h,} dan
sebagainya. Adapun penyusunan hadis qudsi secara berdiri sendiri, dimulai pada
abad VI H. yang ditandai dengan munculnya beberapa ulama yang menyusun hadis
qudsi dalam satu kitab tertentu, seperti:45
a. Za>hir bin T{a>hir bin Muhammad al-Naisa>bu>r (w. 533 H). Ibn Kas\i>r
menyebutkan bahwa ia telah menulis sebuah kitab tentang al-Ah}a>di>s\ al-

Ila>hiyah.46
45

‘Ali> bin Balba>n al-Maqdisi>, al-Maqa>s}id al-Saniyyah fi al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah (Cet. II;
Madinah al-Munawwarah: Maktabah Da>r al-Tura>s\, 1988), h. 33.
46

Isma>‘i>l bin Kas\ir, al-Fus}u>l fi> Si>rah al-Rasul (Cet. III; Beirut: Muassasah Da>r al-Qur’a>n,
1403 H), h. 243.
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b. Abu> al-H{asan ‘Ali> bin Mufad}d}al bin ‘Ali> al-Lakhmi> al-Maqdisi> (w. 611
H). Al-Katta>ni> menyatakan bahwa ia menulis 40 hadis qudsi.47
c. Abu> Bakr Muhammad bin ‘Ali> bin Muhammad al-‘Arabi>, yang lebih
dikenal dengan Muh}y al-Di>n bin ‘Arabi> (w. 638 H). Dia menulis tentang
sufistik yang berhubungan dengan wih}dat al-wuju>d. Adapun kitabnya
antara lain Misyka>t al-Anwa>r fi> ma> Ruwiya ‘an Alla>h Subh}a>nahu wa

Ta‘a>la> ‘an al-Akhba>r. Di dalam kitab tersebut dia menulis 101 hadis
qudsi beserta sanadnya.
d. Abu> ‘Abdillah Muhammad bin ‘Abd al-Wa>h}id, yang dikenal dengan D{iya>
al-Di>n al-Maqdisi> (w. 643 H). Seorang ahli hadis dan sejarah, sempat
mendirikan madrasah hadis di Damaskus. Ibn Kas\i>r menjelaskan bahwa ia
sempat menulis hadis qudsi dalam sebuah kitab khusus.
e. Abu> al-Qa>sim ‘Ali> bin Balba>n (w. 684 H), yang menulis kitab al-Maqa>s}id

al-Saniyyah fi all-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah. Dalam kitab ini Ibn Balba>n
menulis 100 hadis qudsi, yang ia dengar di Bagdad, Damaskus, Kairo, dan
Iskandariyah.
f. ‘Ali> bin Muhammad Sult}a>n yang dikenal dengan Mulla> ‘Ali> al-Qa>ri> (w.
1014 H). Dia menyusun banyak kitab, dan termasuk salah satunya kitab
tentang 40 hadis qudsi.
g. ‘Abd al-Ra’u>f bin ‘Ali> bin Zain al-‘A<bidi>n al-Muna>wi> (w. 1030 H). Dia
menyusun sebuah kitab yang berjudul al-Ittih}af> a>t al-Saniyyah bi al-

Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah yang memuat 180 hadis qudsi. Hadis qudsi dalam
kitab ini disusun berdasarkan abjad.
47

‘Abd al-H{ayy bin Ah}mad al-H{anbali<, Syaz\ara>t al-Z|ahab, Juz V (Cet. I; Beirut: Da>r Ibn
Kas\i>r, 1986), h. 48.
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h. ‘Abd al-Gani> bin Isma>‘i>l bin ‘Abd al-Gani> al-Na>bulsi> (w. 1143 H). Dia
menyusun banyak kitab, di antaranya Syarh} Anwa>r al-Tanzi>l li al-

Baid}a>wi>. Dan dia juga sempat menyusun sebuah kitab hadis qudsi yang
dicetak di Kairo.
i. Muhammad bin Mah}mu>d bin S}a>lih} bin H{asan al-T{arbazu>ni> al-Madani> (w.
1200 H). Dia menyusun kitab al-Ittih}af> a>t al-Saniyyah fi al-Ah}a>di>s\ al-

Qudsiyyah (kitab yang dibahas dalam tesis ini).
j. Majlis Tinggi Urusan Islam Mesir yang menyusun 400 hadis qudsi yang
dikumpulkan dari al-Kutub al-Sittah dan al-Muwat}t}a’ Ma>lik. Hadis qudsi
disusun berdasarkan judul, dan hadis-hadis tertentu disebutkan berulang
jika terdapat perbedaan jalur periwayatan.
Demikianlah sejarah penyusunan hadis qudsi dan kitab-kitab yang telah
disusun ulama dari masa ke masa. Adapun kitab-kitab pada masa kontemporer,
misalnya yang ditulis oleh beberapa ulama, antara lain:
a. ‘I<s}am
> al-Di>n al-S}aba>bat}i>, yaitu seorang ulama Mesir, dengan kitabnya
yang berjudul Ja>mi‘ al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah yang dicetak di Kairo Mesir.
Kitab tersebut adalah kitab hadis qudsi terbesar yang pernah ditulis
ulama dengan muatan hadis qudsi sebanyak 1500 hadis.
b. Muhammad Mutawalli> al-Sya‘ra>wi> yang menulis kitab al-Ah}a>di>s\ al-

Qudsiyyah yang dicetak di Kairo tahun 2002. Kitab ini pada dasarnya
disusun oleh muridnya yaitu ‘A<dil Abu> al-Mu‘a>t}i> pada tahun 1994. Kitab
ini terdiri dari dua jilid yang memuat 50 hadis qudsi dengan penjelasan
maknya hadisnya.
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Sedangkan dalam konteks keIndonesiaan, terdapat karya himpunan hadis
qudsi, antara lain buku ‘Himpunan Hadits Qudsi’ yang disusun oleh Ahmad Sunarto
yang dicetak pertama kali pada tahun 2000. Pada bagian pengantar, Ahmad Sunarto
menjelaskan bahwa kitab tersebut memuat hadis qudsi, yaitu hadis-hadis yang
berhubungan dengan akhlakul karimah dan pembinaan pribadi muslim. Buku
tersebut ditujukan sebagai bekal dakwah dan pembinaan pribadi muslim dan
disebarluaskan kepada masyarakat. Oleh karena itu bisa menjadi bekal pelengkap
sederhana bagi para da’i dan muballigh.48
6. Signifikansi Hadis Qudsi
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hadis qudsi adalah hadis yang memiliki
kedudukan khusus karena disandarkan langsung kepada Allah swt. Sehingga hadis
qudsi memiliki kesamaan sekaligus perbedaan dengan kalam yang lain yang juga
disandarkan kepada Allah swt. Al-Syiha>b bin H{ajar al-Hais\ami> menjelaskan bahwa
kalam yang disandarkan kepada Allah swt. Terdiri dari 3 macam, yaitu: al-Qur’an,
dengan segala kemuliaan dan keistimewaannya; Kitab-kitab para nabi terdahulu,
sebelum mengalami perubahan; dan Hadis-hadis qudsi.49
Eksistensi hadis qudsi dalam ranah teks syariat bersama al-Qur’an dan hadis
nabawi, dijelaskan oleh Mutawalli al-Sya‘ra>wi> sebagai bagian dari hikmah besar
yang dikehendaki oleh Allah swt. untuk mengukuhkan kebenaran Rasul-Nya. AlSya‘ra>wi> menuturkan bahwa perbedaan al-Qur’an, hadis qudsi, dan hadis Nabawi>
menjadi sebuah bukti besar bahwa al-Qur’an dan hadis qudsi tidak berasal dari Nabi
Muhammad saw. Karena Muhammad sebagai manusia yang tidak pernah belajar

48

Ahmad Sunarto, Himpunan Hadits-hadits Qudsi (Cet. I; [t.t]: Setia Kawan, 2000) .

49

‘Is}a>m al-Di>n al-S}aba>bat}i>, Ja>mi‘ al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah, Jilid I, h. 24.

51

membaca dan menulis merupakan sebuah hal yang mustahil mampu membuat sendiri
3 hal berbeda, yaitu al-Qur’an, hadis qudsi, dan hadis nabawi, dengan uslubnya yang
khas dan berbeda masing-masing.50 Dengan demikian, menurut hadis qudsi
melengkapi bukti-bukti kebenaran risalah Muhammad saw.
Hadis qudsi dengan wujudnya yang berbeda tentu memiliki eksistensi
tersendiri sebagai wahyu dan bagian dari syariat Islam, yang berbeda halnya dengan
al-Qur’an dan hadis nabawi yang lain. Meski hadis qudsi tidak memiliki kekuatan
mukjizat sebagaimana halnya al-Qur’an, namun hadis qudsi memiliki kemuliaan
tersendiri karena penisbatannya kepada Allah al-Quddu>s, sehingga membawa kesan
dan pesan tersendiri ketika mendengar dan membacanya.
Hadis qudsi pada dasarnya tidak ditujukan untuk menjelaskan hukum-hukum
fikih dan tata cara ibadah ritual, tetapi fokusnya adalah pembinaan jiwa
kemanusiaan dan mengarahkannya ke jalan syariat dan petunjuk keTuhanan. Maka
kita temukan hadis qudsi memberikan motivasi untuk taat dalam kewajiban dan halhal sunnah, sekaligus mengancam dari perbuatan maksiat, selanjutnya mengajak
kepada kebaikan, keutamaan, dan akhlak mulia. Hadis qudsi memberi bimbingan
untuk mencintai Allah dan mencari ridhanya, memberikan janji kenikmatan surga
sekaligus mengancam akan siksa neraka. Kesimpulannya bahwa hadis qudsi berkisar
pada persoalan nasehat, bimbingan, dan pendidikan.51
Syaikh ‘Abd al-‘Azi>z al-Dabba>g, memberikan perumpamaan ketika ditanya
oleh muridnya yaitu Ah}mad bin Muba>rak—sebagaimana diceritakan Ah}mad bin
Muba>rak sendiri dalam kitabnya al-Ibri>z—tentang perbedaan ketiga hal tersebut (al-

50

Mutawalli> al-Sya‘ra>wi>, al-Ah}ad> i>s\ al_Qudsiyyah, h. 8.

51

‘Is}a>m al-Di>n al-S}aba>bat}i>, Ja>mi‘ al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah, h. 19-20.
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Qur’an, hadis nabawi, dan hadis qudsi) yang semuanya terkait dengan diri mulia
Nabi saw. Maka Syaikh ‘Abd al-‘Azi>z menjawab bahwa ketiganya memiliki cahaya
dari diri Rasulullah saw., hanya saja al-Qur’an bersifat qadim dari zat Allah swt.
Adapun cahaya hadis qudsi bersumber dari ruh Nabi saw., sedangkan cahaya hadishadis selain hadis qudsi bersumber dari zat Nabi saw. Dari perbedaan tersebut, maka
dapat diketahui bahwa hadis qudsi memiliki keistimewaan kandungan dibanding
hadis-hadis non-qudsi, yaitu bahwa hadis qudsi berbicara tentang kebenaran Allah
swt. dengan membicarakan kemuliaan-Nya, atau membuktikan rahmat-Nya, atau
menjelaskan keluasan kekuasaan-Nya.52
Selain kekhususan di atas, hadis qudsi juga memiliki kedudukan dan fungsi
yang sama dengan hadis nabawi yang lain, sebagai bagian dari risalah Nabi saw.
untuk menjelaskan dan mendukung puncak risalah yaitu al-Qur’an, yang berkaitan
langsung dengan salah satu tugas pokok Nabi saw. yaitu menjelaskan al-Qur’an. Hal
ini sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nah}l/44: 272:

ِ
ِ ﲔ ﻟِﻠﻨ
ﱠﺎس َﻣﺎ ﻧـُﱢﺰَل إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ َوﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻬ ْﻢ ﻳـَﺘَـ َﻔ ﱠﻜ ُﺮون
َ  َوأَﻧْـَﺰﻟْﻨَﺎ إِﻟَْﻴ...
َ ﻚ اﻟ ﱢﺬ ْﻛَﺮ ﻟﺘُﺒَـ ﱢ
Terjemahnya:
Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur’an, agar kamu menerangkan pada umat
manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka
memikirkan.
Dalam ungkapan yang lain, Nabi saw. bahkan menyatakan bahwa apa yang
bersumber darinya, yaitu hadis-hadisnya—baik hadis nabawi maupun hadis qudsi—
dipersamakan dengan al-Qur’an. Nabi saw. pernah bersabda:
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H{amzah al-Nasyarti>, dkk, Syarh} al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah (Kairo: Maktabah al-Qi>mah,
[t.th]), h. 8.
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ِ َاََﻻ إِ ﱢﱐ أُوﺗَـﻴﺖ اﻟْ ِﻜﺘ
ُْْ ْ
ُﺎب َوﻣﺜْـﻠَﻪُ َﻣ َﻌﻪ
َ
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Artinya:
Ketahuilah bahwa telah diberikan kepadaku al-Kitab (al-Qur’an) dan semisalnya
bersamanya.
Melalui pendekatan hadis di atas, salah satu hal yang dianggap memiliki
kesamaan dengan al-Qur’an adalah bahwa hadis qudsi hadir melalui salah satu
bentuk dari cara-cara yang sama dengan pewahyuan al-Qur’an, yaitu melalui mimpi,
langsung ke dalam hati, atau melalui malaikat wahyu.
C. Kaidah Kesahihan Hadis
Kritik hadis (naqd al-h}adi>s\) atau yang lebih dikenal dengan istilah kritik
sanad dan matan merupakan langkah terpenting dalam menentukan status hadis dan
merupakan inti dari kajian-kajian dalam ilmu hadis. Sebab dengan kritik hadis dapat
diketahui mana hadis yang s}ah}i>h} dan mana hadis yang tidak s}ah}i>h} dan berikutnya
hadis yang s}ah}i>h} dijadikan hujjah, sedangkan hadis yang tidak s}ah}i>h} tidak dijadikan
hujjah.54
Kritik hadis mencakup dua aspek, yaitu sanad dan matan hadis. Dalam
sejarahnya, kritik matan hadis muncul lebih awal daripada kritik sanad. Kritik matan
sudah ada pada zaman nabi, sementara kritik sanad baru muncul setelah terjadinya
fitnah di kalangan umat Islam yaitu perpecahan di kalangan mereka menyusul
terbunuhnya khalifah Us\ma>n bin ‘Affa>n.55
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Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\, Sunan Abi> Da>wud, Juz IV (Beirut: al-Maktabah al‘As}riyyah, [t.th]), h. 200.
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Hasyim Abbas, Kritik Matan Hadis Versi Muhaddis\i>n dan Fuqaha> (Cet. I; Teras:
Yogyakarta, 2004), 35.
55

M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang,
1992), h. 24.
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Untuk kepentingan penelitian hadis, para ulama telah menyusun berbagai
kaedah dan teori yang

kemudian berkembang menjadi satu disiplin ilmu yang

disebut ilmu must}alah al-h{adi>s\ atau bisa juga disebut ilmu dira>yah al-h}adi>s\, yang di
dalamnya mencakup pembahasan tentang kaedah keshahihan sanad dan kaedah
keshahihan matan. M. Syuhudi Ismail misalnya, membuat kaedah kesahihan sanad
hadis dengan membaginya dalam dua kategori yaitu kaedah mayor dan minor.56 Isa
H. A. Salam juga membuat metodologi Kritik Hadis dengan menguraikan beberapa
metodologi kritik sanad hadis.57 Bahkan G. H. A. Juynboll, seorang Orientalis ikut
serta membuat teori yang relatif baru dalam dunia penelitian hadis yang disebut
dengan teori common link.58
Kaidah-kaidah yang dikembangkan para ulama terkait kesahihan hadis pada
dasarnya bermuara pada definisi yang pada umumnya telah disepakati mayoritas
ulama, yaitu kaidah yang dipaparkan oleh Ibn al-S{ala>h} yang kemudian didukung
misalnya oleh al-Nawawi>. Definisi yang dimaksud bahwa hadis sahih adalah hadis
yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan d}a>bit} sampai
akhirnya, tidak terdapat kejanggalan (syuz\u>z)\ dan cacat (‘illat).59
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M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang,
2005), h. 123-131.
57

Isa H. A. Salam, Metodologi Kritik Hadis (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 5.
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Common Link adalah sebuah istilah untuk seorang periwayat hadis yang mendengar suatu
hadis dari (jarang lebih dari) seorang yang berwenang dan lalu menyiarkannya kepada sejumlah murid
yang pada gilirannya kebanyakan dari mereka menyiarkan lagi kepada dua muridnya atau lebih.
Singkatnya, common link adalah periwayat tertua yang disebut dalam sanad yang meneruskan hadis
kepada lebih dari satu orang. Lihat: G.H.A. Juynboll, Teori Common Link, (Cet. I; Yogyakarta:
LKiS, 2007), h. 3.
59

Lihat: Abu> ‘Amr ‘Us\ma>n bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin al-S{ala>h} al-Syahrazu>ri>, ‘Ulu>m al-H{adi>s\
(al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1972), h. 10; Abu> Zakariyya> Yah}ya> bin Syarf
al-Nawawi>, al-Taqri>b li al-Nawawi> fan Us}u>l al-H{adi>s\ (Kairo: ‘Abd al-Rah}ma>n Muhammad, [t.th]), h.
2.
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M. Syuhudi Ismail telah menjelaskan dua kaidah baru dalam mengkiritik
keshahihan sanad hadis yaitu kaedah mayor dan kaedah minor.60 Kaedah mayor
adalah berbagai syarat atau kreteria kesahihan suatu hadis yang bersifat umum,
sedangkan kaedah minor yaitu unsur-unsur kaedah yang merupakan turunan dan
penjelasan terperinci dari kaidah mayor.
Adapun kaidah mayor kesahihan hadis menurut M. Syuhudi Ismail adalah: 1)
sanad bersambung; 2) periwayat yang adil; dan 3) periwayat yang d}a>bit} atau d}a>bit}

ta>mm. Sedangkan kaidah minor dari masing-masing kaidah mayor tersebut adalah:
1. Sanad bersambung. Kaidah minornya adalah: Bersambung (muttas}i>l/maus}ul> ),

marfu>‘, mahfu>z{, dan bukan mu‘allal.
2. Periwayat yang adil. Kaidah minornya adalah: Beragama Islam, mukallaf,
melaksanakan ketentuan agama Islam, dan memelihara muru’ah61.
3. Periwayat yang d}abit} atau d}abit}{ tamm. Kaidah minornya adalah: Menghafal
dengan

baik

hadis

yang

diriwayatkannya,

mampu

dengan

baik

menyampaikan hadis yang dihafalkannya kepada orang lain, terhindar dari

syuzu>z, dan terhindar dari ‘illah.62
Terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut terkait kaidah-kaidah
di atas, yaitu sebagai berikut:
1. Sanad bersambung

60

M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 119.

61

Al-muru>`ah adalah adab kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia pada
tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan. Ulama mengemukakan beberapa contoh
perbuatan yang merusak muru>ah seseorang, misalnya, makan di jalan, kencing di jalanan, makan di
pasar yang dilihat oleh orang banyak, dan bergaul dengan orang yang berperilaku buruk. Lihat Subh}
al-S}}a>lih}, ‘Ulu>m al-H}adi>s\ wa Mus}t}alah}uhu> (Beirut: Da>r al-‘Ilm li al-Mala>yi>n, 1977 M), h. 133-134.
62

M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. 127-149.
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Ulama hadis berbeda pendapat tentang nama hadis yang sanadnya
bersambung. Al-Khat}i>b al-Bagda>di> (w. 463 H/1072 M) menamainya sebagai hadis

musnad, sedang hadis musnad menurut ‘Abd al-Barr (w. 462 H/1071 M) ialah hadis
yang disandarkan kepada Nabi saw., yang disebut hadis marfu>‘. Hadis marfu>‘ sendiri
ada yang sanadnya bersambung dan ada yang terputus.63 Dengan demikian, ulama
hadis pada umumnya berpendapat bahwa hadis musnad pasti marfu>‘ dan bersambung
sanadnya, sedang hadis marfu>‘ belum tentu hadis musnad.
Di kalangan ulama hadis dikenal juga istilah hadis muttas}il atau maus}u>l.64
Hadis muttas}il atau maus}u>l ada yang marfu>‘ (disandarkan kepada Nabi saw.) dan ada
yang mauqu>f (disandarkan kepada sahabat Nabi). Apabila dibandingkan dengan
hadis musnad. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hadis musnad pasti muttas}il
atau maus}u>l, dan tidak semua hadis muttas}il atau maus}u>l pasti musnad.
Untuk mengetahui sanad yang bersambung atau tidak, maka dapat ditempuh
beberapa metode, yaitu: a) Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang
dikritik; b) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab-kitab

rija>l al-h}adi>s\ dengan maksud untuk mengetahui apakah periwayat itu bersifat adil
dan d}a>bit}, serta tidak suka melakukan tadlis, serta apakah anatara para periwayat
dengan periwayat yang terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan kezamanan pada
masa hipupnya dan terjalin hubungan guru-murid dalam periwayatan hadis; c)
meneliti ungkapan-ungkapan (s}igat al-tah}ammul wa al-a>da>’) yang menghubungkan

63

Lihat Abu> ‘Amr ‘Us\ m a> n bin ‘Abd al-Rah} m a> n Ibn al-Salah, Muqaddimah Ibn al-S}ala>h}

fi> ‘Ulu>m al-Hadi>s\ (Kairo: al-Maktabah al-Mutanabih, [t.th.]), h. 39.
64

Yang dimaksud dengan hadis muttas}il atau maus}u>l ialah hadis yang bersambung sanadnya,
baik persambungan itu sampai kepada Nabi maupun sampai kepada sahabat Nabi saja. Lihat Yah}ya>
bin Syarf al-Nawawi>, al-Taqri>b wa al-Taisi>r li Ma‘rifat Sunan al-Basyi>r al-Naz\i>r fi> Us}u>l al-H{adi>s\
(Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 1985), h. 32.
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antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat, karena sigat al-tah}ammul wa

al-a>da>’ yang dipakai menunjukkan bentuk periwayatan, apakah sima>‘ (mendengar
langsung) atau tidak, dan sebagainya.
Jadi, suatu sanad hadis dapat dinyatakan bersambung apabila seluruh
periwayatnya bersifat adil dan d}a>bit} serta terjalin hubungan periwayatan gadis
secara sah menurut ketentuan tah}ammul wa a>da>’ al-h}adi>s\.
2. Periwayat yang adil
Secara umum ulama telah mengemukakan cara penetapan keadilan periwayat
hadis, yakni berdasarkan: a) Popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama
hadis; b) Penilaian dari pada kritikus hadis, penilaian ini berisi pengungkapan
kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat hadis; dan c) Penerapan
kaedah al-jarh} wa al-ta‘di>l, cara ini ditempuh bila para kritikus periwayat hadis tidak
sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.65
Jadi, penetapan keadilan periwayat diperlukan kesaksian dari ulama, dalam
hal ini ulama ahli kritikus periwayat. Khusus para sahabat Nabi saw., hampir seluruh
ulama hadis menilai mereka bersifat adil.66 Karenanya, dalam proses penilaian
periwayat hadis, pribadi sahabat Nabi tidak dikritik oleh ulama hadis dari segi
keadilannya.
3. Periwayat yang d}a>bit}
Berbeda halnya dengan keadilan yang membahas kualitas pribadi periwayat,
ked}abit}an justru berbicara tentang kapasitas intelektual periwayat. Adapun cara
penetapan ked}abit}an seorang periwayat, menurut berbagai pendapat ulama, dapat
65

Isma>‘i>l bin Kas\i>r, Ikhtis}a>r ‘Ulu>m al-H{adi>s\ (Beirut: Da>r al-Fikr, [t.th]), h. 35

66

Lihat Abu> ‘Amr ‘Us\ m a> n bin ‘Abd al-Rah} m a> n Ibn al-Salah, Muqaddimah Ibn al-S}ala>h}

fi> ‘Ulu>m al-Hadi>s\, h.264.
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dinyatakan sebagai berikut; a) Ked}abit}an periwayat dapat diketahui berdasarkan
kesaksian ulama; b) Ked}abitan periwayat dapat diketahui berdasarkan kesesuaian
riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat

lain yang telah

dikenal ked}abit}annya. Tingkat kesesuaiannya itu mungkin hanya sampai ketingkat
makna atau mungkin ketingkat harfiah; c) Apabila seorang periwayat sekali-sekali
mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwayat yang
bersifat d}abit}. Tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi, maka periwayat yang
bersangkutan tidak lagi disebut sebagai periwayat yang d}a>bit}.67
Dalam melakukan kritik terhadap keadilan dan ked}abit}an para periwayat
digunakan keterangan para ulama kritikus al-jarh} wa al-ta‘di>l yang memiliki
klasifikasi dan tingkatan tersendiri. Tingkatan-tingkatan itulah yang kemudian
menjadi pertimbangan dalam menentukan kualitas seorang periwayat.
Adapun mara>tib al-ta‘di>l dari tingkatan tertinggi hingga terendah adalah
sebagai berikut:
Setiap ungkapan pujian yang menggunakan ism al-tafd}i>l atau s}i>gah al-

1.

 ﻻ، ﻓﻼن ﻻ ﻳﺴﺄل ﻋﻨﻪ، إﻟﻴﻪ اﳌﻨﺘﻬﻰ ﰱ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ،أوﺛﻖ اﻟﻨﺎس
، ﻻ أﺣﺪ أﺛﺒﺖ ﻣﻨﻪ، أﻋﺮف ﻟﻪ ﻧﻈﲑاdan sejenisnya.
Setiap ungkapan pujian yang mengulang-ulangi kosa katanya, seperti ﺛﻘﺔ
 ﺛﺒﺖ ﺣﺠﺔ، ﺛﻘﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺠﺔ، ﺛﻘﺔ ﺛﺒﺖ، ﺛﻘﺔdan sejenisnya.

muba>lagah, seperti

2.

3.

Setiap pujian yang menggunakan satu kata yang menunjukkan intelegensia
yang kuat, seperti

 ﺻﺤﻴﺢ، ﺛﻘﺔ ﺣﺎﻓﻆ، ﺿﺎط، إﻣﺎم، ﺣﺠﺔ، ﻣﺘﻘﻦ، ﺛﺒﺖ،ﺛﻘﺔ

 اﳊﺪﻳﺚdan sejenisnya.
67

Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Tadri>b al-Ra>wi> fi> Syarh} Taqri>b al-Nawa>wi, Juz I ([t.t]: Da>r T{i>bah,
[t.th]), h. 358.
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4.

Setiap pujian yang menggunakan satu kata yang menunjukkan intelegensi
yang kurang sempurna, seperti

، ﺧﻴﺎر اﻟﻨﺎس، ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ، ﻣﺄﻣﻮن، ﺻﺪوقdan

yang semakna.
5.

Setiap pujian yang menunjukkan sedikit berkurang kejujuran dan
amanahnya, seperti

 ﻣﻘﺎرب، ﳏﻠﻪ اﻟﺼﺪق، ﺣﺴﻦ اﳊﺪﻳﺚ، ﺻﺎﱀ اﳊﺪﻳﺚ،ﺷﻴﺦ

 اﳊﺪﻳﺚdan sejenisnya.
6.

Setiap pujian yang menunjukkan keraguan terhadap keadilannya, seperti

 ﻣﻘﺒﻮل ﺻﺪوق إن ﺷﺎء اﷲdan sejenisnya.68
Sedangkan mara>tib al-jarh} dari tingkatan yang lemah hingga yang paling
kuat/parah adalah sebagai berikut:
1.

Setiap kritikan/celaan yang menunjukkan sedikit kelemahan periwayat,
seperti

 ﻏﲑﻩ أوﺛﻖ ﻣﻨﻪ، ﻓﻴﻪ ﺿﻌﻒ، ﻟﻴﺲ ﲝﺠﺔ، ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎل، ﻟﻴﺲ ﺑﺬاك اﻟﻘﻮيdan

sejenisnya.
2.

Setiap kritikan yang menunjukkan kelemahan periwayat dan keguncangan
intelegensianya, seperti

 ﻟﻪ، ﺿﻌﻴﻒ، ﺿﻌﻔﻮﻩ، ﻻ ﳛﺘﺞ ﲝﺪﻳﺜﻪ،ﻣﻀﻄﺮب اﳊﺪﻳﺚ

 ﰱ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺷﻴﺊ، ﻣﻨﺎﻛﲑdan sejenisnya.
3.

Setiap kritikan yang menunjukkan sangat lemahnya periwayat, seperti

 ﻻ ﺷﻴﺊ، ﻻ ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا، ﻣﻄﺮح اﳊﺪﻳﺚ، ﺣﺪﻳﺜﻪdan

رد

kata yang

semakna.

68

Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘aib al-Nasa>i<, Kita>b al-D}u‘afa>’ wa al-Matru>ki>n (Cet.
II; Beirut: Muassasah al-Kutub al-S|aqa>fah, 1407 H./1987 M.), h. 16-17. Lihat juga: ‘Abd al-Mauju>d
Muhammad ‘Abd al-Lat}i>f, ‘Ilm al-Jarh} wa al-Ta’di>l, diterj. Zarkasyi Humaidi, Ilmu Jarh wa Ta’dil
(Cet. I; Bandung: Kima Media Pusakatama, 2003 M), h. 60-67.
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4.

Setiap kritikan yang menunjukkan pada kecurigaan dusta atau pemalsuan
hadis terhadap periwayat, seperti

، ﻳﺴﺮق اﳊﺪﻳﺚ، ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ،ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺬب

 ﻟﻴﺲ ﺑﺜﻘﺔ، ﻣﱰوك، ﻫﺎﻟﻚdan sejenisnya.
5.

Setiap kritikan yang menunjukkan pada kedustaan periwayat atau
pemalsuan hadis darinya seperti

 ﻳﻀﻊ، ﻳﻜﺬب، دﺟﺎل، وﺿﺎع،ﻛﺬاب

dan

sejenisnya.
6.

Setiap kritikan yang menunjukkan pada puncak kedustaan atau pemalsuan
hadis seperti

 إﻟﻴﻪ اﳌﻨﺘﻬﻰ ﰱ، إﻟﻴﻪ اﳌﻨﺘﻬﻰ ﰱ اﻟﻮﺿﻊ، أوﺿﻊ اﻟﻨﺎس،أﻛﺬب اﻟﻨﺎس

 اﻟﻜﺬبdan sejenisnya.69

Akan tetapi dalam keterangan-keterangan para ulama kritikus terkadang
ditemukan kontradiksi penilaian ulama terhadap seorang periwayat. Oleh karena itu,
ulama menjelaskan metode dalam menghadapi kasus demikian yang kemudian
dikenal dengan kaidah al-jarh{ wa al-ta‘di>l. Adapun kaidah yang dipilih peneliti untuk
diterapkan dalam penelitian ini adalah:
1.

( اﳉﺮح ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞPenilaian cacat didahulukan dari pada penilian adil)
Penilaian jarh}/cacat didahulukan dari pada penilaian ta‘di>l jika terdapat

unsur-unsur berikut:
a. Jika al-jarh} dan al-ta‘di>l sama-sama samar/tidak dijelaskan kecacatan atau
keadilan periwayat dan jumlahnya sama, karena pengetahuan orang yang
menilai cacat lebih kuat dari pada orang yang menilainya adil. Di samping
itu, hadis yang menjadi sumber ajaran Islam tidak bisa didasarkan pada hadis
yang diragukan.70
69

Muhammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Sakha>wi>, op. cit., Juz. I, h. 372. Lihat juga: Muhammad
‘Ajja>j al-Khat}i>b, op. cit., h. 276 dan ‘Abd al-Mauju>d Muhammad ‘Abd al-Lat}i>f, op. cit., h. 70-74.
70

Abu> Luba>bah H{usain, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l (Cet. I; al-Riya>d}: Da>r al-Liwa>’, 1979 M), h. 138.
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b. Jika al-jarh{ dijelaskan, sedangkan al-ta‘di>l tidak dijelaskan, meskipun jumlah

al-mu‘addil (orang yang menilainya adil) lebih banyak, karena orang yang
menilai cacat lebih banyak pengetahuannya terhadap periwayat yang dinilai
dibanding orang yang menilainya adil.
c. Jika al-jarh{ dan al-ta‘di>l sama-sama dijelaskan sebab-sebab cacat atau
keadilannya, kecuali jika al-mu‘addil menjelaskan bahwa kecacatan tersebut
telah hilang atau belum terjadi saat hadis tersebut diriwayatkan atau
kecacatannya tidak terkait dengan hadis yang diriwayatkan.71
2.

( اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﳉﺮحPenilaian adil didahulukan dari pada penilian cacat)
Sebaliknya, penilaian al-ta‘di>l didahulukan dari pada penilaian jarh}/cacat jika

terdapat unsur-unsur berikut:
a. Jika al-ta‘dil dijelaskan sementara al-jarh} tidak, karena pengetahuan orang
yang menilainya adil jauh lebih kuat dari pada orang yang menilainya cacat,
meskipun al-ja>rih/orang yang menilainya cacat lebih banyak.
b. Jika al-jarh} dan al-ta‘dil sama-sama tidak dijelaskan, akan tetapi orang yang
menilainya adil lebih banyak jumlahnya, karena jumlah orang yang
menilainya adil mengindikasikan bahwa periwayat tersebut dan adil dan
jujur.72
Selanjutnya adalah metode kritik matan yang meliputi dua hal, yaitu
terhindar dari sya>z\73 dan terhindar dari ‘illah74. M. Syuhudi Ismail menjadikan
71

Hal tersebut diungkapkan Muh{ammad bin S}a>lih} al-‘Us\aimi>n, Mus}t}alah} al-H{adi>s\ (Cet. IV;
al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Sa‘u>diyah: Wiza>rah al-Ta‘li>m al-‘A<li>, 1410 H), h. 34. Lihat juga:
Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi (Cet. I: Jakarta: Renaisan, 2005 M.), h. 97.
72

‘Abd al-Mahdi> bin ‘Abd al-Qa>dir bin ‘Abd al-Ha>di>, ‘Ilm al-Jarh} wa al-Ta‘di>l; Qawa>‘iduhu>

wa Aimmatuh (Cet. II: Mesir: Ja>mi‘ah al-Azhar, 1998), h. 89.
73

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian sya>z\. secara garis besar adalah tiga pendapat
yang yang menonjol. Al-Sya>fi‘i> berpandangan bahwa sya>z\ adalah suatu hadis yang diriwayatkan
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terhindar dari kedua hal tersebut sebagai kaidah mayor matan. Tolok ukur untuk
mengetahui sya>z\ matan hadis antara lain: a) Sanad hadis bersangkutan menyendiri.
b) Matan hadis bersangkutan bertentangan dengan matan hadis yang sanadnya lebih
kuat. c) Matan hadis bersangkutan bertentangan dengan al-Qur’an. d) Matan hadis
bersangkutan bertentangan dengan akal dan fakta sejarah.75
Tolok ukur mengetahui ‘illah matan hadis antara lain adalah a) Sisipan/idra>j
yang dilakukan oleh periwayat s\iqah pada matan. b) Penggabungan matan hadis,
baik sebagian atau seluruhnya pada matan hadis yang lain oleh periwayat s\iqah. c)
Penambahan satu lafal atau kalimat yang bukan bagian dari hadis yang dilakukan
oleh periwayat s\iqah. d) Pembalikan lafal-lafal pada matan hadis/inqila>b. e)
Perubahan huruf atau syakal pada matan hadis (al-tah}ri>f atau al-tas}hi{ >f), f) Kesalahan
lafal dalam periwayatan hadis secara makna.76
Menurut Syuhudi, untuk mengetahui terhindar tidaknya matan hadis dari

sya>z\ dan ‘illah dibutuhkan langkah-langkah metodologis kegiatan penelitian matan
yang dapat dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu: 1) Penelitian matan dengan

seorang s\iqah tetapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan orang yang lebih s\iqah atau
banyak periwayat s\iqah. Al-H{a>kim mengatakan bahwa sya>z\ adalah hadis yang diriwayatkan orang
s\iqah dan tidak ada periwayat s\iqah lain yang meriwayatkannya, sedangkan Abu> Ya‘la> al-Khali>li>
berpendapat bahwa sya>z\ adalah hadis yang sanadnya hanya satu macam, baik periwayatnya bersifat
s\iqah maupun tidak. Lihat: Abu> ‘Abdillah Muh{ammad bin ‘Abdillah bin Muh{ammad al-H{a>kim alNaisabu>ri>, Ma‘rifah ‘Ulu>m al-H{adi>s\ (Mesir: Maktabah al-Mutanabbi>, [t.th]), h. 119. Namun dalam
tesis ini, peneliti menggunakan definisi al-Sya>fi‘i>.
74

‘Illah adalah sebab-sebab yang samar/tersembunyi yang dapat menyebabkan kecacatan
sebuah hadis yang kelihatannya selamat dari berbagai kekurangan. Lihat: Muhammad ‘Ajja>j alKhat}i>b, Us}u>l al-H}adi>s\ (Beirut: Da>r al-Fikr, 1989 M.), h. 291.
75

Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, h. 117. Bandingkan dengan:
Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis (Cet. I; Jakarta: Hikmah,
2009), h. 58.
76

Abu> Sufya>n Mus}t}afa> Ba>ju>, al-‘Illat wa Ajna>suha> ‘ind al-Muh}addis\i>n (Cet. I; T{ant}a>:
Maktabah al-D{iya>’, 2005 M.), h. 288-297.
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melihat kualitas sanadnya; 2) Penelitian susunan lafal berbagai matan yang semakna;
dan 3) Penelitian kandungan matan.77
Arifuddin Ahmad menambahkan bahwa penelitian matan hadis dibutuhkan
dalam tiga hal tersebut karena beberapa faktor, antara lain keadaan matan tidak
dapat dilepaskan dari pengaruh keadaan sanad, terjadi periwayatan makna dalam
hadis, dan penelitian kandungan hadis acapkali memerlukan pendekatan rasio,
sejarah dan prinsip-prinsip dasar Islam.78
Dari kajian terhadap hadis-hadis dengan menerapkan kaidah di atas, maka
akan ditemukan bahwa ada hadis-hadis yang memenuhi seluruh syarat-syarat di atas
dan ada hadis yang tidak memenuhi salah satu atau beberapa di antaranya. Dari
kajian tersebutlah kemudian hadis-hadis diklasifikasi berdasarkan kualitasnya, dari
yang sahih, hasan, dan da‘i>f, dengan segala pembagian dan jenis masing-masing.
Berhubungan dengan pembagian kualitas hadis, Ibn Taimiyah (w.728 H) telah
menegaskan bahwa ulama hadis sebelum zaman al-Turmuz\i> (w.279 H) membagi
kualitas hadis kepada dua macam yaitu, sahih dan da‘i>f. Namun sejak al-Turmuz\i>,
kualitas hadis dibagi tiga macam, yaitu sahih, h}asan, dan da‘i>f. Istilah hasan
merupakan bagian kualitas d}a‘i>f yang dipakai sebelum zaman al-Turmuz\i>.79
Oleh karena itu, al-Turmuz\i> sendiri dalam kitab al-Sunan menggunakan istilah
hasan untuk menyebutkan kualitas hadis tertentu dan menggabungkan istilah itu
dengan istilah lainnya, misalnya hasan sahih, hasan garib, dan sebagainya. Ulama
menjelaskan apa yang dimaksud oleh gabungan istilah yang dipakai al-Turmuz\i>,
77

M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, h. h. 113.

78

Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, h. 109.

79

Lihat Taqi> al-Di>n Ah}mad bin ‘Abd al-H}ali>m bin Taimiyah, Majmu>‘ al-Fata>wa> li Ibn

Taimiyah, Jilid I ([t.p]: Matba‘ah Da>r al-‘Arabiyyah, 1398 H), h. 252.
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namun semua penjelasan itu hanyalah penafsiran saja, karena al-Turmuz\i> sendiri
tidak memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang digunakan tersebut.80
Untuk membedakan ketiga macam kualitas di atas, tolok ukurnya adalah
kaidah kesahihan hadis, yang terdiri dari lima unsur yang berkenaan dengan sanad
dan dua unsur berkenaan dengan matan. Hadis yang memenuhi semua unsur tersebut
dinilai sebagai hadis yang berkualitas sahih. Untuk hadis yang berkualitas hasan, ada
salah satu unsur yang kurang dipenuhi secara sempurna, yaitu unsur ked}abit}an.
Dalam hal ini, ked}abit}an periwayat kurang sempurna, yang dalam ilmu hadis disebut

khafi>f al-d}abt}.81
Adapun hadis yang tidak memenuhi salah satu, sebagian, atau seluruh unsur
kaidah hadis sahih dan hadis hasan, maka hadis yang bersangkutan dinyatakan
sebagai hadis yang berkualitas d}a‘`i>f.82 Pembagian kualitas hadis yang tiga macam
itu tertuju kepada hasil akhir kritik hadis yang mencakup sanad dan matan, atau
untuk sanad saja, dan tidak untuk matan yang terpisah dari sanad. Khusus untuk
kualitas matan, mayoritas ulama hadis hanya membagi dua macam, yaitu hadis s}ah}i>h}
dan d}a‘`i>f.
Disamping pembagian kualitas di atas, hadis sahih sendiri dibagi menjadi

sahih liz\a>tih dan sahih ligairih. Hadis sahih ligairih pada asalnya bukanlah hadis
s}ah}i>h}, akan tetapi karena adanya dukungan dalil lain yang kuat, maka meningkat
status atau kualitasnya menjadi sahih. Demikian pula halnya dengan hadis hasan
yang juga dibagi menjadi h}asan liz\a>tih dan h}asan ligairih.83 Hadis h}asan ligairih pada
80

Isma>‘i>l bin Kas\i>r, Ikhtis}a>r ‘Ulu>m al-H}adi>s,\ h. 21.

81

‘Ajja>j al-Khat}ib, Us}u>l al-H}adi>s\, h. 332.

82

Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Tadri>b al-Ra>wi>, h. 179.

83

Yang dimaksud dengan hadis h}asan liz\a>tihi, ialah hadis hasan dengan sendirinya, yakni
hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis h}asan yaitu periwayatnya tidak tertuduh dusta,
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awalnya adalah hadis d}a‘i>f

yang mendapatkan pendukung hadis yang sahih.84

Adapun hadis d}a‘i>f, meski derajatnya bisa meningkat menjadi hasan, namun hal
tersebut tidak berlaku untuk semua hadis d}a‘i>f. Hadis d}a‘i>f yang meningkat adalah
hadis-hadis yang tidak terlalu lemah.
D. Kehujjahan Hadis dan Penggunaan Hadis D{a‘i>f terkait Fadhilah Amal
Pembahasan kehujjahan hadis yang dimaksud pada bagian ini adalah pada
dasarnya berhubungan langsung dengan kuantitas dan kualitas suatu hadis.
Sebagaimana telah dipaparkan oleh ulama bahwa hadis ditinjau dari segi
kuantitasnya terbagi menjadi hadis mutawa>tir dan hadis a>h}ad> 85. Pembagian hadis
kepada mutawa>tir dan a>h}ad> , memang tidak berbicara tentang diterima atau
ditolaknya suatu hadis, akan tetapi masih pada ranah bagaimana suatu riwayat
sampai kepada kita. Namun, pembagian hadis tersebut akhirnya memiliki implikasi
kepada diterima atau ditolaknya suatu hadis. Karena hadis mutawa>tir tidak lagi
dipermasalahkan untuk menjadi sebuah hujjah karena statusnya adalah qat}‘i>y al-

wuru>d (yang dipastikan kebenarannya). Sedangkan hadis a>h}ad> yang hanya berstatus

matannya tidak sya>z\ dan ada periwayat lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Ibn al-S}ala>h}
menyatakan bahwa pada hadis h}asan liz\a>tihi para periwayatnya terkenal kebaikannya, akan tetapi
daya ingatannya atau kekuatan hafalannya belum sampai kepada derajat hafalan para periwayat yang
s}ah}i>h.} Sedangkan hadis h}asan ligairih adalah hadis yang sanadnya ada periwayat yang tidak diakui
keahliannya, tetapi dia bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis,
kemudian ada riwayat dengan sanad yang lain yang bersesuaian maknanya. Lihat Jama>l al-Di>n alQa>simi>, Qawa>‘id al-Tah}di>s,\ h. 102.
84

Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taisi>r Mus}t}alah} al-H}adi>s\ (Cet. X; Al-Riya>d}: Maktabah al-Ma‘a>rif,
2004), h. 66.
85

Menurut bahasa, kata mutawa>tir berarti berurut, sedang menurut istilah dalam ilmu hadis
ialah berita yang disampaikan oleh orang banyak pada setiap tingkat periwayat, mulai dari tingkat
sahabat yang menerima langsung hadis Nabi saw. sampai kepada mukharrij, yang menurut kebiasaan
mustahil para periwayat yang berjumlah banyak itu bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta.
Sedangkan kata a>h}ad> menurut bahasa adalah satu, sedangkan menurut istilah ialah apa yang
diberitakan orang seorang yang tidak mencapai tingkat mutawatir. Lebih lanjut lihat Subh} al-S{a>lih},
‘Ulu>m al-H}adi>s\ wa Mus}t}alah}uhu>, h. 146; Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taisi>r Mus}t}alah} al-H{adi>s\, h. 27.
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z}anni>y (prasangka yang kuat), sehingga mengharuskan diadakan penelitian lebih
lanjut terhadap sanad dan matannya untuk menentukan hadis a>h}ad> tersebut dapat
dijadikan sebagai hujjah atau tidak.86
Diterima atau ditolaknya suatu hadis sebagai hujjah, masuk dalam
pembahasan kualitas hadis yang terbagi menjadi hadis maqbu>l (diterima) atau

mardu>d (ditolak). Para ulama hadis telah bahwa menentukan hadis maqbu>l atau
mardu>d adalah berdasarkan validitas (kesahihan) suatu hadis. Sehingga yang
dikategorikan sebagai hadis maqbu>l adalah hadis sahih dan hadis hasan, sementara
yang dikategorikan sebagai hadis mardu>d adalah hadis d}a‘i>f dan segala
permasalahannya.87
Terkait tertolaknya hadis d}a‘i>f, ulama memang telah menyepakati bahwa
tidak dibolehkan menggunakan hadis d}a‘i>f sebagai hujjah atau dalil syar‘i>, baik
terkait akidah, hukum, ibadah dan sebagainya. Hanya saja, ada ulama yang
kemudian mencoba membahas kembali kemungkinan pengamalan hadis d}a‘i>f yang
memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini berimplikasi pada terjadinya perbedaan
pendapat di kalangan ulama terkait kehujjahan hadis d}a‘i>f, yang terbagi kepada 3
pendapat berikut:
1. Hadis d}a‘i>f tidak dapat dijadikan hujjah secara mutlak, dalam segala bidang
keagamaan. Ulama yang berpandangan demikian antara lain Yah}ya> bin
Ma‘i>n, al-Bukha>ri>, Muslim, Ibn H{azm dan Abu> Bakr bin ‘Arabi>.
2. Hadis d}a‘i>f bisa dijadikan hujjah secara mutlak. Di antara ulama yang
berpandangan demikian adalah Abu> Da>wud dan Ah}mad bin H{anbal.
86

Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhat al-Naz}r fi Syarh} Nukhbat al-Fikr (Cet. I;
Riya>d}: Maktabah al-Safi>r, 1422 H), h. 41.
87

Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taisi>r Mus}t}alah} al-H{adi>s\, h. 43; h. 76-77.
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Keduanya berpendapat bahwa hadis d}a‘i>f setidaknya lebih kuat daripada

ra’yu perorangan.
3. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis d}a‘i>f dapat digunakan sebagai
hujjah jika terkait dengan fad}a’> il al-a‘ma>l dan mawa>‘iz} bila memenuhi
syarat-syarat tertentu.88
Adapun syarat-syarat yang ditentukan para ulama dalam menjadikan hadis

d}a‘i>f sebagai hujjah adalah sebagai berikut:
1. Kelemahan/ked}a‘i>fan hadis tidak mencapai tingkatan yang berat.
Ked}a‘i>fan hadis memang disebabkan oleh cacat yang berbeda dan
berimplikasi pada perbedaan tingkat ked}ai‘i>fan masing-masing hadis

d}a‘i>f. Sehingga ada d}a‘i>f yang ringan dan d}a‘i>f berat.
2. Ada dalil lain (yang kuat dan memenuhi syarat) yang menjadi dasar
pokok bagi hadis d}a‘i>f yang bersangkutan. Dalam ungkapan lain bahwa
pokok kandungan hadis d}a‘i>f terdapat juga dalam nash al-Qur’an dan
hadis lain, setidaknya secara global tidak bertentangan.
3. Dalam mengamalkan hadis d}a‘i>f tidak diperkenankan meyakininya
sebagai hadis yang benar dari Nabi saw. Hadis d}a‘i>f diamalkan sebatas
pernyataan yang mengandung kebenaran, sebagai ganti berpegang kepada
pandangan yang sama sekali tidak berdasarkan nash.89
Jika dicermati dengan seksama syarat-syarat yang diajukan oleh para ulama
dalam rangka menerima hadis d}a‘i>f sebagai hujjah, maka dapat dimaknai bahwa para
ulama pada prinsipnya menolak hadis d}a‘i>f untuk dijadikan sebagai hujjah. Hal ini
88

Ibra>hi>m ‘Abd al-Fatta>h}, al-Qaul al-H{asi>f fi> Baya>n al-H{adi>s\ al-D{a‘i>f (Kairo: Da>r al-T{iba>‘ah
al-Muh{ammadiyyah, 1992), h. 17-18.
89

Mah}mu>d al-T{ah{h{a>n, Taisi>r Mus}t}alah} al-H{adi>s\, h. 81.
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semakin jelas jika diperhatikan syarat pada butir kedua dan ketiga, karena dengan
dipenuhinya kedua syarat tersebut berarti hadis d}a‘i>f yang bersangkutan
sesungguhnya telah meningkat kualitasnya menjadi hadis h{asan ligairih.90
Pendirian ulama tersebut di atas dapat dipahami sebagai bagian dari kehatihatian karena agama merupakan keyakinan yang tidak dapat didasarkan pada dalil
yang lemah atau meragukan. Alasan tersebut semakin kuat bila dihubungkan dengan
pernyataan Nabi saw. yang mengancam dengan siksa neraka bagi orang yang sengaja
berdusta atas nama Nabi saw. padahal ancaman tersebut bersifat umum tanpa
membedakan apakah berkaitan dengan hukum, nasehat untuk beramal, ataukah
selainnya.

90

Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taisi>r Mus}t}alah} al-H{adi>s\, h. 66.

BAB III
AL-MADANI< DAN KITAB AL-ITTIH{A<FA<T AL-SANIYYAH FI< AL-AH{A<DI<S|

AL-QUDSIYYAH
A. Biografi al-Madani<
Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Mah}mu>d bin S}a>lih} bin H{asan alT{arbazu>ni> al-Madani> al-H{ani>f. Beliau dilahirkan dari ibu yang bernama Ami>nah
Kha>nim dan bapak bernama S{a>lih{ bin H{asan, pada masa pemerintahan Usmaniyah
yaitu sekitar tahun 1100 H/1688-1689 M. di sebuah kota di Turki yang bernama
T{arbazu>n.1
Al-T{arbazu>ni>—begitulah ia dikenal pada masa awalnya—memulai menuntut
ilmu di kampung halamannya sendiri. Sebagaimana tradisi ulama pada masa itu, dia
memulai dengan belajar membaca dan menulis, bahkan sampai beliau menghafal alQur’an. Selain itu, ia menghafal matan-matan hadis pilihan, serta beberapa ilmu
dasar agama lainnya, yang ia peroleh dari ayah dan ibunya.
Setelah menginjak masa remaja, ia kemudian rihlah ke Kota A<sta>nah yaitu
kota pusat pemerintahan Khalifah Islam Usmaniyah. Di sana ia belajar kepada
banyak ulama terutama di Madrasah al-Sulaima>niyah dan Universitas lain di
Istanbul, sebelum melanjutkan rihlah ke Syam pada tahun 1123 H/1711 M. dan ke
Baitul Maqdis, dan selanjutnya ke Mesir dan H{ijaz. Setelah dari tempat-tempat
tersebut, selama puluhan tahun beliau selanjutnya menetap dan menuntut ilmu di
Makkah dan Madinah, yang kemudian menjadi alasan beliau disebut al-Makki> dan
lebih masyhur dengan al-Madani> di kampung halamannya setelah beliau kembali.
1

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2009/9/4/-ﻣﺤﻤﺪ-اﻟﺸﯿﺦ-ﻣﺠﺎﻟﺲ
وﻣﺼﺮ-اﻟﺸﺎم-اﻟﻰ-رﺣﻠﺘﮫ-ﻓﻲ-اﻟﻤﺪﻧﻲ-اﻟﻄﺮاﺑﺰوﻧﻲ.html. Diakses tanggal 25 Mei 2014.
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Perjalanannya menuntut ilmu berakhir setelah diputuskan untuk kembali ke A<sta>nah
menjadi imam di Universitas al-Sulaima>niyyah, sekaligus sebagai pendidik di
Madrasah al-Sulaima>niyyah. Di sana ia dianggap sebagai h{af> iz}, muhaddis, mufassir,
dan ahli bahasa dan sastra. Di sanalah ia mengabdikan diri dan menghabiskan masamasa terakhir hidupnya sebelum akhirnya wafat pada 15 Ramadhan 1200 H/1786
M.2
Adapun karya-karya yang sempat ditulis oleh al-Madani> antara lain:3
1) Al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah (yang dibahas tesis ini).
Kitab ini ditulis pada tahun 1191 H.
2) Tajwi>d al-Qur’a>n
3) Tuh}fat al-Ikhwa>n fi> al-H{ala>l wa al-H{ara>m min al-H{ayawa>n
4) Ja>lib al-Farh} wa Sa>lib al-Jarh}
5) H{asyiyah ‘ala> Nukhbat al-Fikr
6) Al-Durr al-Munaz}z}am fi> Syarh} H{izb al-A‘z}am
7) Al-D}urar al-S|ami>nah fi> Fad}a>’il al-A<ya>t wa al-Suwar al-‘Az}i>mah
8) Risa>lah fi> Baya>n al-Ad}da>d
9) Risa>lah fi> Baya>n ma> fi> al-S{ih}ah> } min al-Auha>m
10) Risa>lah fi Baya>n al-Mus\allas\a>t al-Lugawiyyah
11) Risa>lah fi> ma> Yata‘adda> wa ma> la> Yata‘adda>
12) Syarh} Asma> Ahli Badr rid}wa>n Alla>h ‘alaihim
2

Isma>‘i>l bin Muhammad Ami>n bin Mi>r al-Bagda>di>, Hadiyyat al-‘A<rifi>n Asma> al-Muallifi>n
wa A<s\a>r al-Mus}annifi>n, Juz II (Beirut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\, [t.th]), h. 345; Khair al-Di>n bin Mah}mu>d
bin Muhammad al-Zarkali>, al-A‘la>m, Juz VII (Cet. XV; [t.t]: Da>r al-‘Ilm li al-Mala>yi>n, 2002), h. 8990; http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2009/9/4/-اﻟﻄﺮاﺑﺰوﻧﻲ-ﻣﺤﻤﺪ-اﻟﺸﯿﺦ-ﻣﺠﺎﻟﺲ
وﻣﺼﺮ-اﻟﺸﺎم-اﻟﻰ-رﺣﻠﺘﮫ-ﻓﻲ-اﻟﻤﺪﻧﻲ.html
3

Isma>‘i>l bin Muhammad Ami>n bin Mi>r al-Bagda>di>, Hadiyyat al-‘A<rifi>n Asma> al-Muallifi>n

wa A<s\a>r al-Mus}annifi>n, Juz II, h. 345.
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13) Syarh} H{izb al-A‘z}am
14) Qas}i>dah Ba>nat Sa‘a>d
15) ‘Adam Ikfa>r al-Muslimi>n
16) Kasyf Mu‘ad}da} la>t al-Sinwa>li>n
17) Lawa>mih al-Subu>h}i> fi> Syarh} al-Nu>h}i>
Sebelum al-Madani> menyusun kitab atas nama dirinya sendiri, ia banyak
belajar dengan melakukan penelitian dan review terhadap manuskrip-manuskrip
yang ditulis oleh gurunya sendiri. Review yang ia lakukan dianggap sebuah usaha
yang sangat berharga dan diakui akurasinya karena sebagian besar ia masih belajar
langsung dari para penulis aslinya. Naskah-naskah tulisan al-Madani> sebagai review
terhadap karya gurunya tersebut masih tersimpan rapi di Perpustakaan alSulaima>niyyah. Adapun karya ulama yang sempat diteliti kembali olehnya adalah:4
1) Al-H{irz al-S|ami>n fi> Syarh} al-H{is}n al-H{as}i>n karya ‘Ali> bin Sult}a>n Muhammad
al-Qa>ri> al-H{anafi>.
2) Al-Maud}u>‘a>t karya ‘Ali> al-Qa>ri>
3) Al-H{izb al-A‘z}am wa al-Wird al-Afkham li Intisa>bihi> wa Istina>dihi> ila al-

Rasu>l al-Akram karya ‘Ali> bin Sult}a>n Muhammad al-Qa>ri>.
4) Al-H{is}n al-H{as}i>n min Kala>m Sayyid al-Mursali>n wa S{ila>h} al-Mu’mini>n min

Khiza>nat al-Nabiyy al-Ami>n karya Ibn al-Jazari>.
5) Mana>sik al-H{ajj: al-Masa>lik fi> ‘Ilm al-Mana>sik karya Muhammad bin
Mukram al-Karma>ni>.
6) Multaqa> al-Abh}ar karya Ibra>hi>m bin Muhammad al-H{albi> (Ia memberikan
catatan kaki)
4

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2009/9/10/-اﻟﺘﻲ-اﻟﻤﺨﻄﻮطﺎت-ﻣﺠﺎﻟﺲ
وﺻﺤﺤﮭﺎ-اﻟﻤﺪﻧﻲ-اﻟﻄﺮاﺑﺰوﻧﻲ-اﻟﺸﯿﺦ-ﻗﺎﺑﻠﮭﺎ.html. Diakses 25 Mei 2014.
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7) Al-T{ari>qah al-Muhammadiyah karya al-Barkawi> al-Barki>li> (ia memberikan
catatan kaki).
8) Nu>r al-I<da} >h wa Naja>t al-Arwa>h} karya H{asan bin ‘Amma>r al-H{anafi> (ia
memberikan catatan kaki).
9) Dala>’il al-Khaira>t wa Syawa>riq al-Anwa>r fi> Z|ikr al-S{ala>t ‘ala> al-Nabiy al-

Mukhta>r karya al-Jazu>li> (ia memberikan ta‘li>q).
10) Syarh} al-Syifa> al-Syari>f karya ‘Ali> bin Sult}a>n Muhammad al-Qa>ri> (ia
memberikan ta‘li>q).
11) Al-Syifa> bi Ta‘ri>f H{uqu>q al-Mus}t}afa> karya al-Qa>d}i> ‘Iya>d} bin Mu>sa> alYah{s}ubi> (ia melakukan ta‘li>q).
Jika ditelaah dari perjalanan intelektualnya dan dari sekian banyak karyakaryanya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehidupan intelektual al-Madani>
melewati 8 fase, yaitu:
1) Belajar membaca dan menulis.
2) Fokus pada pelajaran bahasa dan ilmu dasar Islam lainnya.
3) Menulis catatan, naskah dan manuskrip.
4) Melakukan revisi terhadap catatan, naskah, dan manuskrip-manuskripnya.
5) Melakukan review dan ringkasan terhadap karya-karya ulama.
6) Memberikan komentar dan syarahan terhadap karya ulama.
7) Menyusun kitab sendiri; dan
8) Melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap karya-karyanya secara
keseluruhan.5

5

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2009/9/4/-ﻣﺤﻤﺪ-اﻟﺸﯿﺦ-ﻣﺠﺎﻟﺲ
وﻣﺼﺮ-اﻟﺸﺎم-اﻟﻰ-رﺣﻠﺘﮫ-ﻓﻲ-اﻟﻤﺪﻧﻲ-اﻟﻄﺮاﺑﺰوﻧﻲ.html.
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Demikianlah keterangan tentang al-Madani> dan kehidupannya yang sangat
terbatas. Hanya beberapa kitab yang penulis temukan yang membahas al-Madani>,
penjelasannya pun sangat singkat, yang hanya menyebutkan biografi singkat serta
sejumlah karya yang pernah disusun oleh al-Madani>. Selebihnya adalah keterangan
yang peneliti temukan dalam beberapa situs internet. Hal ini dimungkinkan oleh
karena al-Madani> hidup pada abad XII/XIII Hijriah, dan di sisi lain kitab-kitab
biografi ulama klasik mayoritasnya justru ditulis sebelum itu.
B. Gambaran Kitab al-Ittih}af> a>t al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah
Judul asli kitab al-Madani tersebut adalah al-Ittih}af> a>t al-Saniyyah fi> al-

Ah}a>di>s al-Qudsiyyah, yang mirip dengan judul kitab al-Muna>wi> yaitu al-Ittih}af> a>t alSaniyyah bi al-Ah}a>di>s al-Qudsiyyah. Kitab al-Madani> terdiri dari 1 (satu) jilid yang
memuat 864 buah hadis qudsi.
Kitab yang ditemukan dan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini
adalah kitab yang telah ditah}qi>q oleh Mah}mu>d Ami>n al-Nawawi> seorang ulama di
Universitas al-Azhar Kairo Mesir, yang dicetak oleh Penerbit Da>r al-Ji>l di Beirut
Libanon. Mah}mu>d Ami>n al-Nawawi> merevisi kesalahan tulisan, memberikan syakal
atas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab al-Madani> tersebut, serta memberikan
komentar terkait hal-hal penting terkait pemaknaan beberapa makna hadis. Selain
itu, Mah}mu>d Ami>n memberikan pengantar umum terkait hadis qudsi, dari definisi,
kitab-kitab hadis qudsi, perbedaan al-Qur’an, hadis nabawi, dan hadis qudsi, serta
biografi yang sangat singkat dari al-Madani> dan sistematika penyusunan kitab al-

Ittih}af> a>t al-Saniyyah.6

6

Lihat: Mah}mu>d Ami>n al-Nawawi> dalam ‘Pengantar’, al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi> al-Ah}ad> i>s\

al-Qudsiyyah (Beirut: Da>r al-Jil, [t.th]), h. 3-15.
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Adapun sistematika penyusunan dan cara penyajian yang digunakan alMadani> dalam Kitab al-Ittih{af> a>t al-Saniyyah:
1) Hadis-hadis dalam kitab al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah dibagi oleh al-Madani>
menjadi 3 bab/bagian:
a) Hadis qudsi yang diawali dengan kata qa>la () ﻗﺎل. Bagian ini terdiri dari
168 hadis, yaitu dari hadis nomor 1-168. Penting diketahui bahwa hadis
yang terdapat pada bagian ini tidak hanya hadis yang diawali ungkapan

ﻗﺎل اﷲ,

melainkan banyak di dalamnya hadis yang diawali misalnya

dengan

ﻗﺎل ﺟﱪاﺋﻴﻞ, ﻗﺎل ﻣﻮﺳﻰ, ﻗﺎل داود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم, ﻗﺎل إﺑﻠﻴﺲ, ﻗﺎل اﳌﻼﺋﻜﺔ,

ﻗﺎﻟﺖ اﳉﻨﺔ, dan ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻨﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.7
b) Hadis qudsi yang diawali dengan kata yaqu>lu ()ﻳﻘﻮل. Bagian ini terdiri
dari 91 hadis, mulai dari hadis nomor 169-259. Sama halnya pada bagian
pertama, pada bagian ini juga tidak terbatas pada hadis yang diawali
dengan اﷲ

ﻳﻘﻮل, akan tetapi terdapat hadis yang diawali misalnya dengan

 ﻳﻘﻮل اﻟﻌﺒﺪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔdan ﻳﻘﻮل اﻟﺒﻼء ﻛﻞ ﻳﻮم.8
c) Hadis qudsi yang tidak diawali dengan kedua kata di atas, dan hadis
dalam bab ini disusun berdasarkan abjad dan turut memperhatikan huruf
kedua. Maka bagian ketiga ini dimulai dari subbab
kemudian

اﳍﻤﺰة ﻣﻊ اﻟﺒﺎء

اﳍﻤﺰة ﻣﻊ اﻻﻟﻒ

dan seterusnya. Hadis pada bagian ketiga ini

adalah hadis terbanyak, karena dari 864 hadis dalam kitab ini, 605 hadis

7

Lihat hadis nomor 143-150 dalam Muh}ammad al-Madani>, al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi al-

Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah, h. 50-55.
8

Lihat hadis nomor 74-75 dalam Muh}ammad al-Madani>, al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi al-Ah}a>di>s\

al-Qudsiyyah, h. 50-55.
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diantaranya adalah pada bagian ini, yang berawal dari hadis nomor 260
sampai 864.
2) Setelah selesai menyebutkan 864 hadisnya, kitab ini ditutup dengan sebuah
bab khusus yang memuat penjelasan al-Madani> seputar hadis qudsi, dari
definisi, perbedaan hadis qudsi dan al-Qur’an, serta faidah atau hikmah dari
perbedaan tersebut.
Adapun cara penyajian hadis qudsi yang ditempuh al-Madani> dalam
menyusun kitab al-Ittih}af> a>t al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah adalah sebagai
berikut:
1) Al-Madani> menyebutkan hadis tidak disertai

sanad dan langsung

menyebutkan lafal hadisnya. Contohnya:

 أذﻛﺮوﱐ ﺑﻄﺎﻋﱵ أذﻛﺮﻛﻢ ﲟﻐﻔﺮﰐ ﻓﻤﻦ ذﻛﺮﱐ وﻫﻮ ﻣﻄﻴﻊ )ﱄ( ﻓﺤﻖ ﻋﻠﻲ أن:ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
9

. وﻣﻦ ذﻛﺮﱐ وﻫﻮ ﱄ ﻋﺎص ﻓﺤﻖ ﻋﻠﻲ ان أذﻛﺮﻩ ﲟﻘﺖ،أذﻛﺮﻩ ﻣﲏ ﲟﻐﻔﺮﰐ

2) Al-Madani> mencantumkan sumber rujukan setiap hadis, yaitu para mukharrij
dan kitabnya dan sahabat yang meriwayatkannya dari Nabi saw. Dan nama

mukharrij

disebutkan

berulang

seiring

perbedaan

sahabat

yang

meriwayatkan. Contohnya:

. ﻳﺎ اﺑﻦ آدم ﻻ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ أرﺑﻊ رﻛﻌﺎت ﻣﻦ أول اﻟﻨﻬﺎر أﻛﻔﻚ آﺧﺮﻩ:ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱄ
 أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﱪاﱐ ﰱ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاس ﺑﻦ ﲰﻌﺎن واﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻋﻦ أﰊ اﻟﺪرداء، واﻟﻄﱪاﱐ ﰱ اﻟﻜﺒﲑ، وأﲪﺪ ﰱ ﻣﺴﻨﺪﻩ واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋﻦ، واﻟﻄﱪاﱐ ﰱ اﻟﻜﺒﲑ، واﺑﻦ ﻣﻨﺪﻩ، وأﺑﻮ ﻳﻌﻠﻲ، وأﺑﻮ داود،وأﲪﺪ ﰱ ﻣﺴﻨﺪﻩ

-

ﻧﻌﻴﻢ اﺑﻦ ﳘﺎر
9

Lihat: hadis nomor 1 dalam: Muh}ammad al-Madani>, al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi al-Ah}ad> i>s\ al-

Qudsiyyah, h. 50-55.
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Pada catatan takhri>j al-Madani> di atas, disebutkan nama al-T{abra>ni> sebanyak
tiga kali karena dia meriwayatkan dari tiga sahabat yang berbeda.
3) Al-Madani> terkadang menyebutkan nama mukharrij bersama kitabnya dan
seringkali hanya menyebutkan namanya tanpa menyebutkan nama kitabnya.
Pada kasus mukharrij yang disebutkan nama kitabnya adalah mukharrij yang
memiliki beberapa kitab yang dirujuk al-Madani>, seperti al-T{abra>ni> dengan

mu‘jam-mu‘jamnya. Sementara pada kasus mukharrij yang tidak disebutkan
nama kitabnya adalah mukharrij yang hanya memiliki satu kitab yang dirujuk
al-Madani>, dan demikian inilah yang justru mayoritas. Namun hal demikian
juga tidak konsisten dilakukannya. Hal ini menjadi sebuah kendala tersendiri
bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya, karena untuk mengetahui kitab
rujukan yang dimaksud membutuhkan pencarian tersendiri yang tidak
mudah.
4) Al-Madani> tidak konsisten dalam menyebutkan sebuah hadis, karena terdapat
hadis tertentu yang disebutkan berulang, terdapat pula hadis yang jalur
riwayatnya banyak tapi disebutkan sekali saja.
Untuk lebih jelasnya gambaran bagian 1, 2, 3, dan 4 di atas, berikut ini
dipaparkan contohnya:

 أﺧﺮﺟﻪ.ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺎ اﺑﻦ آدم ﻻ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ أرﺑﻊ رﻛﻌﺎت ﻣﻦ أول اﻟﻨﻬﺎر أﻛﻔﻚ آﺧﺮﻩ

(2)

-

 واﻟﻄﱪاﱐ ﰱ اﻟﻜﺒﲑ واﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻋﻦ أﰊ، وأﲪﺪ ﰱ ﻣﺴﻨﺪﻩ،اﻟﻄﱪاﱐ ﰱ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاس
 وأﲪﺪ ﰱ ﻣﺴﻨﺪﻩ وأﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ واﺑﻦ ﻣﻨﺪﻩ واﻟﻄﱪاﱐ ﰱ اﻟﻜﺒﲑ واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﳘﺎر،اﻟﺪرداء
.اﻟﻐﻄﻔﺎﱐ
.ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﺗﻌﺠﺰ اﺑﻦ آدم ان ﺗﺼﻠﻲ أول اﻟﻨﻬﺎر أرﺑﻊ رﻛﻌﺎت أﻛﻔﻚ آﺧﺮ ﻳﻮﻣﻚ

(3)

.أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﻐﻮي ﻋﻦ أﰊ ﻣﺮة اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ

-
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 أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ.( ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺎ اﺑﻦ آدم ﺻﻞ ﱄ آرﺑﻊ رﻛﻌﺎت ﻣﻦ أول اﻟﻨﻬﺎر أﻛﻔﻚ آﺧﺮﻩ4)

-

 واﻟﻄﱪاﱐ ﰱ اﻟﻜﺒﲑ، واﻟﱰﻣﺬي وﻗﺎل ﺣﺴﻦ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻦ اﰊ اﻟﺪرداء واﰊ ذر،ﻋﻦ أﰊ ﻣﺮة اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ
 واﺑﻦ ﺣﺒﺎن واﻟﻄﱪاﱐ ﰱ اﻟﻜﺒﲑ واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، واﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ واﺑﻦ ﻣﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ،ﻋﻦ أﰊ أﻣﺎﻣﺔ
.ﻋﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﳘﺎر
Demikianlah gambaran sistematika dan penyajian hadis qudsi yang ditempuh
al-Madani> dalam menyusun kitabnya al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-

Qudsiyyah.
C. Kriteria Hadis Qudsi al-Madani> dalam Kitab al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah
Al-Madani> pada dasarnya tidak menyebutkan secara spesifik kriteria yang
dia gunakan dalam mengidentifikasi hadis qudsi yang kemudian dia muat dalam
kitabnya al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah fi> al-Ah{a>di>s\ al-Qudsiyyah. Namun kriteria alMadani> dapat diperoleh dengan mencermati definisi dalam perspektif al-Madani>
sendiri dan hadis-hadis qudsi yang dimuatnya dalam kitab al-Ittih{af> a>t al-Saniyyah
yang kemudian dibandingkan dengan perpektif ulama lainnya.
Definisi hadis qudsi yang dipaparkan al-Madani> dalam kitab al-Ittih{af> a>t al-

Saniyyah adalah:
“…apa yang disampaikan oleh Allah swt. kepada Nabi-Nya melalui ilham atau
melalui mimpi, dan Nabi saw. kemudian menyampaikan makna kabar tersebut
dengan ungkapannya sendiri. Maka al-Qur’an memiliki keistimewaan dari hadis
qudsi karena lafal al-Qur’an diturunkan bersama maknanya”
Menurut al-Madani>, definisi hadis qudsi yang disebutkannya seperti di atas
merupakan pemaknaan yang dia peroleh dari ungkapan Mulla> ‘Ali> al-Qa>ri> yang
menjelaskan hadis qudsi sebagai berikut:
“Hadis qudsi adalah apa yang diriwayatkan oleh ‘jantungnya para perawi’,
‘bulan purnamanya orang-orang s\iqah’, kepadanya shalawat termulia dan
tahiyyat paling sempurna (Nabi Muhammad saw) dari Tuhannya taba>raka wa
ta‘a>la>, melalui perantaraan Jibril as. Terkadang melalui wahyu atau ilham, atau
melalui
mimpi,
yang
diserahkan
sepenuhnya
kepadanya
untuk
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mengungkapkannya sesuai ungkapan yang dikehendakinya. Hadis qudsi berbeda
dengan al-Qur’an yang Mulia, karena turunnya selalu melalui Ru>h} al-Ami>n
(Jibril as), dan lafalnya diturunkan dari Lau>h} al-Mah}fu>z} yang diyakini
sepenuhya, yang diriwayatkan secara mutawa>tir dan pasti dalam semua
tingkatan, masa, dan waktu. Maka terdapat banyak perbedaan diantara
keduanya, paling tidak yang terkenal di kalangan ulama diantaranya: tidak
sahnya shalat dengan membaca hadis qudsi; tidak diharamkan menyentuh dan
membaca hadis qudsi bagi orang junub, haid, dan nifas; tidak merupakan
mukjizat; dan tidak kafir orang-orang yang menentangnya”10
Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hadis qudsi menurut al-Madani>
adalah hadis yang maknanya dari Allah swt. dan lafalnya dari Nabi saw. Pandangan
ini sama halnya dengan pandangan ulama-ulama belakangan seperti ‘Ali> al-Qa>ri>, dan
berbeda dengan pandangan beberapa ulama terdahulu seperti al-Bukha>ri> yang
menyatakan bahwa hadis qudsi diturunkan oleh Allah swt. kepada Muhammad saw.
berupa makna dan lafal.
Pandangan tersebut diperpegangi oleh al-Madani> dengan alasan yang juga
dikutipnya dari ulama lain yaitu Syaikh Muh}ammad ‘Ali> al-Fa>ru>qi> sekaligus Ibn
H{ajar al-‘Asqala>ni> bahwa hadis qudsi harusnya berbeda dengan al-Qur’an.
Muh}ammad ‘Ali> al-Fa>ru>qi>—seperti dikutip al-Madani>—dalam kitab Kasyf al-

Is}}t}ila>h}at> al-Funu>n menjelaskan:
“Hadis terdiri dari hadis nabawi> dan hadis ilahi yang juga disebut hadis qudsi.
Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi saw. dari Allah azza wa
jalla, adapun hadis nabawi tidak demikian. Hal ini dipahami dari ungkapan Ibn
H{ajar dalam kitab al-Fath} al-Mubi>n fi> Syarh} al-H{adi>s\ al-Ra>bi‘ wa al-‘Isyru>n…”
Salah satu faidah dari hal tersebut, menurut Ibn H{ajar—sebagaimana dikutip
al-Madani>—adalah keharusan untuk membedakan antara al-wah}y al-matluw yaitu
al-Qur’an dan al-wah}y al-marwi> yang diriwayatkan Nabi saw. dari Tuhannya yang
kemudian disebut hadis ilahi atau disebut hadis qudsi, yang jumlahnya sekitar

10

Muh}ammad al-Madani>, al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah, h. 235.
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seratusan hadis dan sebagiannya telah dibukukan oleh sebagian ulama dalam juz-juz
besar.11
Adapun standar yang digunakan al-Madani> dalam mengidentifikasi hadis
qudsi yang dicantumkan dalam kitabnya, dapat dicermati dari cara beliau
mengelompokkan hadis-hadis tersebut menjadi 3 bagian—seperti dijelaskan pada
bagian sebelumnya—dan hadis-hadisnya sendiri. Pada pembagian yang terakhir,
yaitu hadis qudsi yang tidak diawali dengan  ﻗﺎلatau ﻳﻘﻮل, dapat disimpulkan bahwa
beliau termasuk ulama yang tidak membatasi hadis qudsi pada hadis-hadis yang jelas
saja, melainkan memasukkan hadis-hadis yang samar di dalam lafalnya ada yang
ditengarai sebagai kalam Allah.
Standar yang digunakan al-Madani> dalam identifikasi hadis qudsi—
sebagaimana dijelaskan di atas—pada dasanya sama dengan standar yang digunakan
oleh beberapa ulama muta’akhirin atau ulama yang semasa atau hidup sesudahnya,
misalnya ‘Abd al-Rau>f al-Muna>wi>, Zakariyya> bin ‘Umaira>t, dan ‘Is}a>m al-Di>n alS{aba>bat}i>. Zakariyya> bin ‘Umaira>t misalnya dalam kitab al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah al-

S{ah}i>h}ah menjelaskan bahwa hadis qudsi dapat dikenali melalui dua bentuk, yaitu: 1)
Bentuk yang paling masyhur, yaitu yang menggunakan lafal ُاﷲ

ﺎل
َ َ ﻗatau ﱄ
أَْو َﺣﻰ اﷲُ إِ َﱠ,

atau bentuk-bentuk ungkapan jelas lainnya; 2) Bentuk yang diketahui dengan
melihat makna atau istidla>l dari matan hadis, misalnya dalam sekian banyak
ungkapan Nabi saw. yang menyatakan

ﻗِْﻴ َﻞ

atau

ﺎل
ُ ﻳـُ َﻘ

yang tidak disebutkan siapa

subjeknya, namun dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan tiada lain adalah Allah
swt, maka hadis semacam itu juga termasuk hadis qudsi.12
11

Lihat: Muh}ammad al-Madani>, al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah, h. 237.

12

Zakariyya> ‘Umaira>t, al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah al-S{ah}i>h}ah (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al‘Ilmiyyah, 1997), h. أ.
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Standar yang digunakan al-Madani> dapat dikategorikan sebagai standar yang
cukup longgar tersebut, terbukti dari ketiga bab kitabnya, dimana hadis terbanyak
justru berada pada bagian ketiga yaitu 605 hadis dengan memuat hadis-hadis yang
samar dan tidak jelas di dalam matannya ungkapan Allah, sebagaimana halnya pada
bagian sebelumnya, yang diawali dengan redaksiﺗﻌﺎﱃ

ﻳﻘﻮل اﷲ

atau

ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ.

Ditambah lagi oleh kenyataan bahwa pada bagian pertama dan kedua, terdapat
sejumlah hadis yang—meski diawali dengan

ﻗﺎل

atau

—ﻳﻘﻮلyang

tidak diawali

dengan penisbatan kepada Allah, melainkan kepada Malaikat, Nabi Musa, Nabi
Dawud, Iblis, Neraka, Hari Kiamat, Bani Israil, dan sebagainya. Sehingga alasannya
memasukkan hadis-hadis tersebut sebagai hadis qudsi, juga dengan alasan yang sama
pada bagian ketiga, yaitu dengan standar samar bahwa di dalamnya ada yang
menunjukkan lafal Allah swt. secara langsung.13
Kelonggaran al-Madani> dalam menentukan standar tersebut juga ditambah
dengan tidak adanya pemilahan atau penyaringan terhadap kualitas hadis-hadis yang
dicantumkannya. Al-Madani> tidak membatasi hadis-hadisnya pada hadis-hadis sahih
atau hasan saja, sehingga di dalamnya terdapat pula hadis d}a‘i>f dan bahkan hadis

maud}u>‘. Hadis-hadis yang diklaim d}a‘i>f dan maud}u>‘ tersebut bukan tidak diketahui
oleh al-Madani> akan ked}a‘i>fan atau kemaud}u>‘annya, karena dalam beberapa kasus
disebutkan sendiri olehnya bahwa hadis bersangkutan adalah hadis d}a‘i>f, mursal,

13

Lihat: Muh}ammad al-Madani>, al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah, h. 55-

62.
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matru>k, dan istilah ked}a‘ifan lainnya14 atau dari kutipannya yang berasal dari kitab
al-Maud}u‘> a>t Ibn al-Jauzi>.15
Hal tersebut turut menjadi perhatian tersendiri oleh Mah}mu>d Ami>n alNawawi> selaku pentah}qi>q kitab al-Madani> tersebut, dengan menyatakan bahwa kitab

al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah sebenarnya tergolong kitab yang berkualitas baik,
seandainya saja tidak terdapat banyak hadis-hadis yang d{a‘i>f, munkar, bahkan hadishadis maud}u>‘.16
Perlu diketahui bahwa hadis-hadis yang dituliskan al-Madani> dalam al-

Ittih}af> a>t al-Saniyyah adalah hadis-hadis yang bersumber dari kitab Jam‘ al-Jawa>mi‘
karya al-Suyu>t}i>. Hal ini dipaparkan sendiri oleh al-Madani> pada bagian akhir
kitabnya tersebut, bahwa mayoritas hadisnya dikutip dari kitab al-Suyu>t}i> tersebut,
dan sebagian kecil yang lain dikutip dari kitab-kitab lain yang tidak dijelaskan lebih
lanjut.17
Berdasarkan keterangan Mah}mu>d Ami>n al-Nawawi> yang kemudian penulis
lanjutkan dengan melakukan penelitian secara lebih seksama, hadis-hadis yang
dicantumkan al-Madani> dalam kitabnya tersebut, bersumber dari banyak kitab yang
tidak terbatas pada kitab-kitab hadis saja, akan tetapi justru mayoritasnya adalah
kitab non-hadis seperti kitab sejarah dan biografi, kitab tasawwuf, dan lain-lain.

14

Contohnya pada hadis 9, dalam Muh}ammad al-Madani>, al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi al-

Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah, h. 4.
15

Contohnya pada hadis 454 dalam Muh}ammad al-Madani>, al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi al-

Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah, h. 82.
16

Lihat: Mah}mu>d Ami>n al-Nawawi> dalam ‘Pengantar’, Muhammad al-Madani>, al-Ittih}a>fa>t

al-Saniyyah fi al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah, h. 14-15.
17

Lihat: Muh}ammad al-Madani>, al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah, h. 234.
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Adapun rincian sumber-sumber yang digunakan sebagai rujukan hadis oleh alMadani>—sejauh penelitian penulis—antara lain sebagai berikut:
-

S{ah}i>h} al-Bukha>ri>

-

S{ah}i>h} Muslim

-

Sunan Abu> Da>wud

-

Sunan Ibn Ma>jah

-

Sunan al-Nasa>’i>

-

Sunan al-Da>rimi>

-

Musnad Ah}mad

-

Muwat}t}a Ma>lik

-

S}ah}i>h} Ibn H{ibba>n

-

S}ah}i>h} Ibn Khuzaimah

-

Sunan al-Da>ruqut}ni>

-

Sunan al-Baihaqi>

-

Al-Mustadarak al-H{ak> im

-

Musnad al-Firdaus li al-Dailami>

-

Masa>wi’ al-Akhla>q wa Maka>rim al-Akhla>q karya al-Khara>’it}i>

-

Al-Ta>ri>kh karya al-Bagda>di>

-

Al-Ta>ri>kh karya al-H{a>kim

-

Al-Ta>ri>kh karya Ibn ‘Asa>kir

-

Mu‘jam al-Kabi>r, al-Ausat}, dan al-S{agi>r karya al-T{abra>ni>

-

Al-Afra>d karya al-Da>ruqut}ni>

-

Al-‘Uz}mah karya Abu> al-Syaikh

-

Huliyyat al-Auliya> karya Abu> Nu‘aim
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-

Al-T{abaqa>t karya Ibn Sa‘ad

-

Al-Ka>mil fi> D{u‘afa> al-Rija>l karya Ibn ‘Adi>

-

Al-Targi>b wa al-Tarhi>b karya al-T{i>bi>

-

Al-Kuna> karya Abu> Ah}mad al-H{a>kim

-

Al-Alqa>b karya al-Syi>ra>zi>

-

Al-Waqf karya al-Anba>ri>

-

T{abaqa>t al-Qurra> karya Abu> ‘Amr al-Da>ni>

-

Al-Arba‘i>n karya al-Raha>wi>

-

Al-Maud}u>‘at karya Ibn al-Jauzi>

-

Al-Mu‘jam dan Al-Qud}a>t wa al-A<jiri> karya Abu> Sa‘i>d al-Nuqqa>sy

-

Musnad karya Qa>sim bin al-Asbag

-

Al-Fitan karya Na‘i>m bin H{amma>d

-

Al-Tauh}i>d karya Ibn Mandah

-

Ta‘li>l al-Ah}a>di>s\ al-Musnadah karya Ibn al-Madi>ni>

-

Al-H{ujjah karya al-As}bah}an> i>

-

Al-‘Ilm karya al-Marhabi>

-

Maka>rim al-Akhla>q karya Ibn La>li>

-

Al-D{u‘afa> al-Kabi>r karya al-‘Uqaili>.

-

T>a>ri>kh Dimasyq karya Ibn ‘Asa>kir

-

Al-Targi>b wa al-Tarhi>b karya Ibn Sya>hi>n

-

Demikian pula beberapa ulama lain dalam kitabnya masing-masing, yang
tidak disebutkan judulnya oleh al-Madani>. Ulama-ulama yang dimaksud
yaitu al-Gaza>li>, Ibn Abi> al-Dunya>, Sammu>yah, Muhammad bin Nas}r, Ibn
Mani>, Ibn al-Najja>r, al-‘Ijli>, al-Ra>fi‘i>, Abu> Ya‘la>, Ibn al-Sunni>, al-Bazza>r, al-
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Da>rimi>, ‘Abd al-Razza>q, Ibn Abi> Syaibah, al-T{aya>lisi>, Abu> Mu>sa> al-Madani>,
Sa‘i>d ibn Mans}u>r, Ibn Abi> ‘A<s}im, al-Ba>wardi>, Ibn Qa>ni‘, Abu> ‘Uwa>nah,
‘Abdu bin H{ami>d, Abu> Bakr al-Sya>fi‘i>, Abu> Bakr bin Muhammad bin
Isma>‘i>l, Ibn Abi> H{a>tim, Ibn S{as}ari>, Ibn Zanjawaih, al-Ru’ba>ni>, Ah}mad bin
Fa>ris, al-H{ali>li>, al-H{asan bin Sufya>n, Ibn al-Ja>ru>d, Ibn al-D{ari>s, dan Ish}a>q bin
Ra>hawaih.18
Jika dicermati, dari sumber-sumber yang dijadikan rujukan oleh al-Madani>,
mayoritas dari kitab-kitab tersebut tidak termasuk dalam kitab-kitab hadis standar,
bahkan banyak diantaranya tidak termasuk kitab hadis. Dari segi ini, kitab al-Ah}a>di>s\

al-Qudsiyyah karya al-Madani> tersebut dapat dinilai sebagai sebuah kelemahan
tersendiri.
Konsekuensi dari beberapa hal seperti dijelaskan di atas, yaitu referensi yang
tidak terbatas, standar yang longgar, dan tidak adanya filter kualitas hadis,
ditengarai menjadi penyebab dari jumlah hadis yang sangat banyak dan berbeda
sangat signifikan dengan jumlah hadis yang dipaparkan ulama-ulama lain.
D. Kita>b al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah dalam Pandangan Ulama
Sebagai kitab yang ditulis oleh seorang ulama abad XII H, kitab al-Ittih}af> a>t

al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah karya al-Madani> otomatis tidak terangkum
dalam referensi ulama-ulama sebelumnya. Maka informasi tentang kitab ini dalam
pandangan dan penilaian ulama lainnya paling tidak hadir dalam pandangan ulama
semasanya dan atau sesudahnya.
Secara umum, penulis menemukan kitab al-Ittih}af> a>t al-Saniyyah dibahas oleh
para ulama khususnya dalam kitab-kitab terkait hadis qudsi. Dalam kitab-kitab yang
18

Hal ini berdasarkan keterangan Mah}mu>d Ami>n al-Nawawi> dalam ‘Pengantar’, Muhammad
al-Madani>, al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah, h. 14-15.
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ditemukan penulis pun, kitab al-Ittih}af> a>t al-Saniyyah tidak dibahasakan secara
panjang lebar oleh penyusun kitab bersangkutan, misalnya sampai membahas
kualitas dan metodologi. Pembahasan yang ditemukan penulis hanya berkisar pada
penyebutan kitab al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah sebagai salah satu kitab masyhur dalam
ranah hadis qudsi, bersama kitab lain seperti kitab al-Ittih}af> a>t al-Saniyyah bi al-

Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah karya ‘Abd al-Rau>f al-Muna>wi>. Pembahasan seperti ini dapat
ditemukan misalnya dalam kitab Syarh} al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah karya al-Nasyarti>,19

al-Maqa>s}id al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Ila>hiyyah karya Ibn Balba>n,20 dan Ja>mi‘ alAh}a>di>s\ al-Qudsiyyah karya al-S{aba>bat}i>.21
Lebih dari pembahasan di atas, para ulama seakan seragam mengomentari
kitab al-Ittih{af> a>t al-Saniyyah karya al-Madani> tersebut dari segi kualitas kitabnya
yang dihubungkan dengan dimuatnya hadis-hadis d}a‘i>f, munkar, dan maud}u>‘ dalam
kitab tersebut.
Sebagaimana telah dipaparkan bahwa Mah}mu>d Ami>n al-Nawawi> selaku

muh}aqqiq kitab al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah merupakan salah seorang yang turut
mengomentari kekurangan kitab tersebut dari sisi muatan hadisnya. Komentar yang
sama turut dipaparkan oleh al-S{aba>bat}i> bahwa kitab al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah tidak
memilah hadis yang maqbu>l dari yang mardu>d, sekaligus tidak menyertakan sanad
hadis sehingga membutuhkan penelitian tersendiri untuk mengetahui sanad dan

19

Lihat: H{amzah al-Nasyarti>, dkk, Syarh} al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah (Kairo: Maktabah alQi>mah, [t.th]), h. 10;
20

Lihat: ‘Ali> bin Balba>n al-Maqdisi>, al-Maqa>s}id al-Saniyyah fi> al-Ah}ad> i>s\ al-Ila>hiyyah (Cet.
II; Madinah: Maktabah Da>r al-Tura>s\, 1988), h. 35.
21

Lihat: ‘Is}a>m al-Di>n al-S{aba>bat}i>, Ja>mi‘ al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah (Kairo: Da>r al-Rayya>n li alTura>s\, [t.th]), h. 22.
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kualitas hadis-hadisnya.22 Senada dengan kedua ulama di atas, Ibn Balba>n juga
memberikan komentar yang sama, meskipun Ibn Balba>n juga mengungkapkan
pengakuan al-Madani> terkait hal tersebut.23
Al-S{aba>bat}i> juga menambahkan komentarnya bahwa kitab al-Madani> justru
belum memuat hadis-hadis qudsi yang jumlah masih lebih banyak lagi bertebaran di
berbagai referensi. Namun hal ini ditanggapi bahwa pendapat demikian sangat
bergantung pada kriteria atau standar identifikasi yang digunakan masing-masing
ulama. Sementara dalam hal ini, al-S{aba>bat}i> justru jauh lebih longgar dari alMadani>, dengan kenyataan kitabnya yang memuat 1500 hadis qudsi.
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pandangan ulama
terhadap

kitab

al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah berkisar pada komentar terhadap

eksistensinya sebagai sebuah karya terkenal dengan kuantitas hadisnya yang cukup
fenomenal, dan komentar seputar kualitas hadisnya yang tidak dipilah antara yang

maqbu>l dari yang mardu>d, serta tidak disertakannya sanad dan rujukan yang lebih
komprehensif atas hadis-hadis yang dimuatnya.
Terlepas dari semua betuk komentar ulama, karakter kitab yang ditunjukkan
oleh al-Madani> tersebut tentu menjadi sumbangsih tersendiri dalam ranah kajian
hadis qudsi yang notabene jarang dilakukan ulama lainnya. Setidaknya dari kitab
tersebut diketahui bahwa hadis-hadis yang diklaim hadis qudsi oleh sebagian
kalangan ulama, jumlahnya sangat banyak, yang bertebaran di banyak kitab hadis—

22

Lihat: ‘Is}a>m al-Di>n al-S{aba>bat}i>, Ja>mi‘ al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah (Kairo: Da>r al-Rayya>n li alTura>s\, [t.th]), h. 21.
23

Lihat: ‘Ali> bin Balba>n al-Maqdisi>, al-Maqa>s}id al-Saniyyah fi> al-Ah}ad> i>s\ al-Ila>hiyyah (Cet.
II; Madinah: Maktabah Da>r al-Tura>s\, 1988), h. 35.
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baik yang standar maupun tidak standar—bahkan di luar kitab hadis, yang
kualitasnya pun sangat beragam sebagaimana halnya hadis-hadis nabawi lainnya.
Metode yang ditempuh al-Madani> untuk tidak memilah hadis-hadis
berdasarkan kualitasnya, tentu memiliki alasan tersendiri. Menurut hemat penulis,
al-Madani>—dengan cara ini—memang sejak awal bermaksud untuk sekedar
menunjukkan hadis-hadis yang dianggap sebagai ‘hadis qudsi’ apa adanya, yang
tersebar dalam kitab-kitab yang jumlahnya juga tidak terbatas.

BAB IV
ANALISIS KUALITAS DAN KEHUJJAHAN HADIS IBADAH DALAM KITAB

AL-ITTIH{A<FA<T AL-SANIYYAH FI<> AL-AH{AD
< I><S| AL-QUDSIYYAH
A. Analisis Hadis-hadis Shalat
I. Hadis tentang Shalat Dhuha 4 rakaat
1

 ﻳﺎ اﺑﻦ آدم ﻻ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ أرﺑﻊ رﻛﻌﺎت ﻣﻦ أول اﻟﻨﻬﺎر أﻛﻔﻚ آﺧﺮﻩ:ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ

Takhri>j al-h}adi>s\:
Setelah penelusuran terhadap hadis terkait di atas, ditemukan bahwa hadis
tersebut diriwayatkan dalam beberapa kitab standar, yaitu dalam Sunan Abi> Da>wud,

Sunan al-Tirmiz\i>, Sunan al-Da>rimi>, dan Musnad Ah}mad.2 Untuk mempermudah
i‘tiba>r al-sanad, jalur periwayatan digambarkan pada skema sanad berikut:

1

Hadis ini adalah hadis nomor 2 dalam dalam kitab al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah. Hadis dengan
tema yang sama disebutkan tiga kali yaitu hadis nomor 3, 4, 415.
2

Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘As\, Sunan Abi> Da>wud, Juz II (Beirut: Maktabah al‘As}riyyah, [t.th]), h. 27; Muhammad bin ‘I<sa> al-Turmuz\i>, Sunan al-Turmuz\i>, Juz I (Beirut: Da>r alGarb al-Isla>mi>, 1998), h. 590; ‘Abdullah bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Da>rimi>, Sunan al-Da>rimi>, Juz II (Cet.
I; Saudi Arabiah: Da>r al-Mugni>, 2000), h. 909; Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal, Musnad Ah}mad,
Juz XXIX (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 2001), h. 331; Juz XXXVII, h. 137; Juz XXXVII, h.
139; Juz XXXVII, h. 140-141; Juz XXXVII, h. 142; Juz XXXVII, h. 143; Juz XXXXV, h. 534.
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Adapun hadis yang dikaji adalah riwayat Ah}mad dari Nu‘aim bin Hamma>r.
Hadisnya sebagai berikut:

 َﻋ ْﻦ أَِﰉ اﻟﱠﺰ ِاﻫ ِﺮﻳﱠِﺔ َﻋ ْﻦ َﻛﺜِ ِﲑ ﺑْ ِﻦ ُﻣﱠﺮَة َﻋ ْﻦ- ﺻﺎﻟِ ٍﺢ
َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﻋْﺒ ُﺪ اﻟﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﺑْ ُﻦ َﻣ ْﻬ ِﺪ ﱟ
َ  ﻳـَ ْﻌ ِﲎ اﺑْ َﻦ- ُى َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ُﻣ َﻌﺎ ِوﻳَﺔ
ﺎل اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ﻳَﺎ اﺑْ َﻦ
َ َﻮل » ﻗ
ُ  ﻳـَ ُﻘ-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
َ ﻧـُ َﻌْﻴ ِﻢ ﺑْ ِﻦ َﳘﱠﺎ ٍر اﻟْﻐَﻄََﻔ ِﺎﱏﱢ أَﻧﱠﻪُ َِﲰ َﻊ َر ُﺳ
3 ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
َ ﱠﻬﺎ ِر أَ ْﻛﻔ
َ
ُﻚ آﺧَﺮﻩ
َ آد َم ﻻَ ﺗَـ ْﻌﺠ ْﺰ َﻋ ْﻦ أ َْرﺑَ ِﻊ َرَﻛ َﻌﺎت ﻣ ْﻦ أَﱠول اﻟﻨـ

Arti hadis:
Nu‘aim bin Hamma>r berkata bahwa ia mendengar dari Nabi saw. bersabda:
Allah azza wa jalla berfirman: Wahai keturunan Adam janganlah engkau malas
(tunaikanlah) 4 rakaat di awal hari maka akan Aku cukupkan kebutuhanmu
hingga akhirnya.
a.

Kritik sanad
1) Ah}mad bin H}anbal bernama lengkap Ah{mad bin Muh{ammad bin H{anbal bin
Hila>l bin Asad bin Idri>s bin ‘Abdillah al-Syaiba>ni al-Marwazi> (164-241 H)
Dia adalah seorang muh{addis\ sekaligus mujtahid. Dia menghafal kurang lebih
1 juta hadis dan pernah berguru kepada al-Sya>fi‘i>. Dialah penyusun kitab

Musnad Ah}mad. ‘Abdullah al-Khari>bi> menilainya afd}al zama>nih. Al-‘Abba>s
al-‘Anbari> h{ujjah. Qutaibah berkata: Ah{mad ima>m al-dunya>. Al-‘Ijli>
mengatakan: Ah}mad s\iqah s\abit fi> al-h{adi>s\. Abu> Zur‘ah mengatakan bahwa
Ah{mad menghafal 1 juta hadis. Ibn Sa‘ad mengatakan Ah{mad s\iqah s\abit

s}adu>q kas\i>r al-h}adi>s\. Diantara gurunya adalah ‘Abd al-Rah}ma>n bin Mahdi>
dan ‘Affa>n bin Muslim.4
3

Ah}mad, Juz XXXVII, h. 137.

4

Abu> Ish{a>q al-Syi>ra>zi>, T{abaqa>t al-Fuqaha>’ (Beirut: Da>r al-Ra>id al-‘Arabi>, 1970), h. 91;
Ah{mad bin Muh{ammad bin Abi> Bakar bin Khalka>n, Wafaya>t al-A‘ya>n wa Anba>’ Abna>’ al-Zama>n,
Juz. I (Beirut: Da>r S{a>dir, 1900 M.), h. 63; Muh}ammad bin H{ibba>n, al-S|iqa>t, Juz. VIII (Haidar A<ba>d:
Maktabah al-Ma‘a>rif al-‘Us\ma>niyyah, 1973), h. 18. Ibn Abi> H{a>tim al-Ra>zi>, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, Juz.
II (Cet. I; Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1952), h. 68.
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2) ‘Abd al-Rah}ma>n bin Mahdi>. ‘Abd al-Rah}ma>n bin Mahdi bin H{isa>n bin ‘Abd
al-Rah}ma>n al-‘Anbari> (135-198H) adalah periwayat t}abaqah ke-9, dari
kalangan s}iga>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n. Ah}mad menyatakan bahwa jika dia
meriwayatkan hadis dari seseorang, maka itu hujjah. Ah}mad juga menilai
bahwa ia lebih faqih dari Yah}ya> al-Qat}t}a>n. Ibn al-Madi>ni> dan Abu> H{a>tim
menyatakan bahwa ia salah seorang yang paling menguasai hadis. ‘Ubadillah
bin ‘Umar al-Qawa>ri>ri> menyampaikan bahwa ‘Abd al-Rah}ma>n seorang h}a>fiz\
yang mendiktekan kepadanya 20.000 hadis melalui hafalannya. Ibn Sa‘ad
menilainya s\iqah yang banyak hadisnya. Diantara gurunya adalah Mu‘a>wiyah
bin S}a>lih} al-H{ad}rami>, dan diantara muridnya adalah Ah}mad bin Muh}ammad
bin H{anbal.5
3) Mu‘a>wiyah bin S}a>lih. Mu‘a>wiyah bin S}a>lih} bin H{udair bin Sa‘i>d al-H{ad}rami>
(w. 158 H) termasuk t}abaqah ke-7 yaitu kiba>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n. Seorang ima>m,

h}a>fiz\, s\iqah, qa>di} > di Andalusia. Dia tergolong periwayat dalam syart} Muslim.
Dis\iqahkan oleh Ah}mad bin H{anbal, Ibn Ma‘i>n, Ibn al-Madi>ni>, al-‘Ijli>, alNasa>’i>, dan Abu> Zur‘ah. Ulama lain yang mengkritiknya adalah Abu> H}a>tim
yang menilainya la> yuh}tajju, dan Yah}ya> al-Qat}t}a>n yang tidak menridhainya.
Diantara gurunya adalah Abu> al-Z|ah> iriyyah H{udair bin Kuraib, dan diantara
muridnya adalah ‘Abd al-Rah}ma>n bin Mahdi>. Abu> Da>wud menceritakan
bahwa Mu‘a>wiyah pernah berhaji dan di sanalah ia bertemu langsung dengan
‘Abd al-Rah}ma>n bin Mahdi>.6
5

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz IX (Cet. III; Beirut: Muassasah alRisa>lah, 1985), h. 192-206; Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XVII (Cet. I;
Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1980), h. 430-442.
6

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz VII, h. 158-159; Muh}ammad bin Sa‘ad,
T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VII (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), h. 361; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>,
Mi>za>n al-I‘tida>l, Juz IV (Cet. I; Beirut: Da>r al-Ma‘rifah, 1963), h. 135.
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4) Abu> al-Za>hiriyyah. Namanya adalah H{udair bin Kuraib al-H{ad}rami> (w. 100
H), termasuk t}abaqah ke-3 al-wust}a> min al-ta>bi‘i>n. Dia seorang ummi> tidak
bisa menulis. Meski demikian, al-Z|ahabi> menganggapnya sebagai seorang
ulama terkenal di Syam. Dia dinilai s\iqah oleh al-Nasa>’i>, al-Da>ruqut}ni>, dan
Ibn Sa‘ad. Ibn Sa‘ad menambahkan bahwa dia s\iqah kas\i>r al-h}adi>s\. Abu>
Zur‘ah menilainya periwayat mursal, tetapi hanya riwayat yang berasal dari
Abu> al-Darda>. Diantara muridnya adalah Mu‘a>wiyah bin S}a>lih}, sedangkan
gurunya antara lain Kas\i>r bin Murrah dan Abu> Uma>mah.7
5) Kas\i>r bin Murrah. Lengkapnya adalah Kas\i>r bin Murrah al-H{ad}rami> alRaha>wi> termasuk t}abaqah ke-2 kiba>r al-ta>bi‘i>n. Dia seorang ulama dan hujjah
di Syam, dan sempat bertemu dengan 70 ahli badar di H{ims}. Dia dinilai s\iqah
oleh Ibn Sa‘ad dan al-‘Ijli>. Ada yang menganggapnya sahabat, namun
dibantah oleh banyak ulama lain seperti Ibn H{ibba>n dan Ibn Sa‘ad. Ditambah
keterangan al-Z|ahabi> bahwa riwayatnya dari Nabi saw. adalah riwayat

mursal. Diantara gurunya adalah Nu‘aim bin Hamma>r, Abu> al-Darda>, dan
Abu> Hurairah, sedangkan muridnya antara lain Abu> al-Za>hiriyyah dan Kha>lid
bin Ma‘da>n.8
6) Nu‘aim bin Hamma>r al-Gat}afa>ni> al-Sya>mi>. Terdapat beberapa pendapat
tentang penisbatannya, yaitu Ibn Habba>r, Ibn Hadda>r, Ibn H{amma>r, Ibn
Khamma>r. Namun yang tepat adalah Hamma>r, karena penduduk Syam

7

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz V, h. 193; Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n
al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma> al-Rija>l, Juz V, h. 491. Muh}ammad bin Sa‘ad, T{abaqa>t al-Kubra>,
Juz VII, h. 313; S}ala>h} al-Di>n al-‘Ala>’i>, Ja>mi‘ al-Tah}s}i>l (Beirut: ‘A<lam al-Kutub, 1986), h. 161.
8

Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, al-Is}a>bah fi> Tamyi>z al-S}aha>bah, Juz V (Beirut: Da>r
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H), h. 475; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz IV, h.
46.
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menggunakan nisbah tersebut. Dia meriwayatkan dari Nabi saw. dan ‘Uqbah
bin ‘A<mir, sementara yang meriwayatkan darinya antara lain Kas\i>r bin
Murrah, Qais al-Juz\a>mi>, dan Idri>s al-Khu>la>ni>.9
Setelah melakukan kajian terhadap sanad riwayat Ah}mad di atas,
disimpulkan bahwa sanad hadis tersebut berkualitas s}ah}i>h}, dengan pertimbanganpertimbangan berikut:
-

Seluruh periwayatnya adalah periwayat s\iqah. Adapun seorang Mu‘a>wiyah
bin S}al> ih} yang diperselisihkan ulama, diunggulkan pendapat ulama yang
menta‘dil daripada yang menjarah} karena yang menta‘dil lebih banyak, di

} ya yang tidak disertai penjelasan.
samping jarhn
-

Sanadnya marfu>’ dan bersambung dari Nabi saw. hingga mukharrij, dengan
indikasi adanya keterangan guru-murid antarperiwayat terdekat, kurun waktu
kehidupan antara guru-murid, serta kemungkinan pertemuan, yang secara
kongkrit—misalnya—ditunjukkan antara Kas\i>r bin Murrah dan Nu‘aim yang
sama-sama berdomisili di Sya>m, dan antara Mu‘a>wiyah dan Ibn Mahdi yang
bertemu dalam perjalanan haji.
Demikian pula s}igat periwayatan yang menggunakan lafaz sima>‘, kecuali
antara Kas\i>r bin Murrah dan Nu‘aim yang menggunakan s}igat ‘an. Namun
hal ini didukung oleh keterangan dalam riwayat al-Bukha>ri> dalam konteks
hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Kas\i>r pernah mendengar langsung
dari Nabi saw. Ketersambungan riwayat ini juga diperkuat riwayat lain, yaitu

9

Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, al-Is}a>bah fi> Tamyi>z al-S}aha>bah, Juz VI, h. 364; Abu>
Nu‘aim Ah{mad bin ‘Abdillah al-As}bahani>, Ma‘rifah al-S{ah}a>bah, Juz V (Cet. I; al-Riya>d}: Da>r al-Wat}n,
1998), h. 2669; Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XXIX, h. 497.
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Kas\i>r bin Murrah meriwayatkan hadis ini dari Nu‘aim melalui perantaraan
Qais al-Juz\ami>.10
Kesahihan hadis ini diperkuat oleh beberapa sya>hid dan muta>bi‘—
sebagaimana tergambar dalam skema—yang juga berkualitas sahih. Sya>hid dari
riwayat al-Nasa>’i> dari Abu> Murrah al-T{a>’ifi>, riwayat Abu> Da>wud dari Abu> al-Darda>,
serta riwayat al-Turmuz\i> dari Abu> al-Darda> dan Abu> Z|ar. Selain itu, terdapat
riwayat dari Nu‘aim bin Hamma>r dari ‘Uqbah bin ‘A<mir yang diriwayatkan oleh
Ah}mad. Semuanya adalah riwayat yang disahihkan al-Alba>ni> dan al-Tibri>zi>.11
Sedangkan muta>bi‘nya adalah riwayat Makh}u>l dari Kas\i>r bin Murrah dari Nu‘aim
yang diriwayatkan oleh Ah}mad, juga disahihkan oleh al-Alba>ni>.12
b.

Kritik matan
1) Kajian redaksi hadis
Dari pemaparan beberapa redaksi hadis di atas, tampak terjadi keragaman

redaksi dalam beberapa riwayat tersebut.
a) Nu‘aim bin Hamma>r:

ٍ  " ﻳﺎ اﺑﻦ آدم َﻻ ﺗَـﻌ ِﺠﺰ ﻋﻦ أَرﺑ ِﻊ رَﻛﻌ:ﺎل اﷲ ﻋﱠﺰ وﺟ ﱠﻞ
ِ َ ﺎت ِﻣﻦ أَﱠوِل اﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر أَ ْﻛ ِﻔ
ُﻚ آﺧَﺮﻩ
َ
َ َ َْ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ
ْ
َ َ َ ُ َ َﻗ
ٍ  " ﻳﺎ اﺑﻦ آدم ﺻ ﱢﻞ ِﱄ أَرﺑﻊ رَﻛﻌ:ﺎل رﺑﱡ ُﻜﻢ ﻋﱠﺰ وﺟ ﱠﻞ
ِ َ ﺎت أَﱠو َل اﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر أَ ْﻛ ِﻔ
ُﻚ آﺧَﺮﻩ
َ
َ َ َ َْ
َ ََ َ ْ َ
َ َ َ ْ َ َ َﻗ
ِ َ  " ﺻ ﱢﻞ ِﱄ ﻳﺎ اﺑﻦ آدم أَرﺑـﻌﺎ ِﰲ أَﱠوِل اﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر أَ ْﻛ ِﻔ:ﺎل رﺑﱡ ُﻜﻢ ﻋﱠﺰ وﺟ ﱠﻞ
ُﻚ آﺧَﺮﻩ
َ
ً َْ َ َ َ ْ َ
َ
َ َ َ ْ َ َ َﻗ
ٍ ﺎل رﺑﱡ ُﻜﻢ ﺗَـﺒﺎرَك وﺗَـﻌ َﺎﱃ اﺑﻦ آدم ﺻ ﱢﻞ ِﱃ أَرﺑﻊ رَﻛﻌ
ِ َ ﺎت أَﱠو َل اﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر أَ ْﻛ ِﻔ
ُﻚ آﺧَﺮﻩ
َ
َ َ َ َْ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َﻗ

-

b) ‘Uqbah bin ‘A<mir:
10

Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal, Musnad Ah}mad, Jilid XIX, 140.

11

Muhammad Na>si} r al-Di>n al-Alba>ni>, Irwa> al-Gali>l fi> Takhri>j Ah}ad> i>s\ Mana>r al-Sabi>l, Juz II
(Beirut: al-Maktab al-Isla>mi>, 1985), h. 219; Muhammad bin ‘Abdillah al-Khat}i>b al-‘Umari> al-Tibri>zi>,
Misyka>t al-Mas}a>bi>h}, Juz I (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Isla>mi>, 1985), h. 112.
12

Muhammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni>, al-Ta‘li>qa>t al-H{isa>n ‘ala> S}ah}i>h} Ibn H{ibba>n, Juz IV
(Cet. I; Jeddah: Da>r Ba> li al-Nasyr wa al-Tauzi>, 2003), h. 235.
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ِ ٍ
ِ ﻚ ِِ ﱠﻦ
ﻚ
َ َﻗ
َ آﺧَﺮ ﻳـَ ْﻮِﻣ
َ ﱠﻬﺎ ِر أ َْرﺑَ َﻊ َرَﻛ َﻌﺎت أَ ْﻛﻔ
َ ﺎل َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ أَﺗَـ ْﻌ َﺠ ُﺰ ﻳَﺎ اﺑْ َﻦ
َ ﺼﻠﱢ َﻰ أَﱠو َل اﻟﻨـ
َ ُآد َم أَ ْن ﺗ

-

c) Abu> al-Darda>:

ٍ  اﺑﻦ آدم َﻻ ﺗَـﻌ ِﺠﺰ ﱠن ِﻣﻦ أَرﺑ ِﻊ رَﻛﻌ:ﻮل
ِ َ  أَ ْﻛ ِﻔ،ﺎت أَﱠو َل اﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر
ُﻚ آﺧَﺮﻩ
َ
َ َ َ ْ ْ ْ ْ َ َ َ ْ ُ إِ ﱠن اﷲَ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ﻳَـ ُﻘ

-

d) Abu> al-Darda> dan Abu> Z|ar

ٍ  اﺑﻦ آدم ارَﻛﻊ ِﱄ أَرﺑﻊ رَﻛﻌ:ﺎل
ِ َ ﺎت ِﻣﻦ أَﱠوِل اﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر أَ ْﻛ ِﻔ
َ َﻋ ِﻦ اﷲِ ﺗَـﺒَ َﺎرَك َوﺗَـ َﻌ
ُﻚ آﺧَﺮﻩ
َ
َ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َﺎﱃ أَﻧﱠﻪُ ﻗ
ْ

-

e) Abu> Uma>mah:

ٍ  ارَﻛﻊ ِﱄ أَرﺑﻊ رَﻛﻌ، ﻳﺎ اﺑﻦ آدم:ﻮل
ِ َ ﺎت ِﻣﻦ أَﱠوِل اﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر أَ ْﻛ ِﻔ
ُﻚ آﺧَﺮﻩ
َ
َ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ  ﻳَـ ُﻘ،إِ ﱠن اﷲَ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ
ْ

-

Jika diperhatikan beberapa redaksi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
memang terdapat beberapa perbedaan, baik perubahan kata ﻻ ﺗﻌﺠﺰ, ﱄ

ﱄ

ﺻﻞ, atau إرﻛﻊ

maupun perbedaan taqdi>m dan ta’khir, semuanya tidak mempengaruhi makna

matan tersebut, sehingga disimpulkan terjadi periwayatan bi al-ma‘na yang tidak
berimplikasi pada perbedaan maksud dan tujuan.
2) Kajian kesahihan matan
Meski tidak secara eksplisit menyebutkan shalat dhuha, namun kandungan
hadis ini mengandung anjuran untuk menjaga dan memelihara shalat dhuha, yang
dalam konteks hadis ini empat raka’at. Al-Muba>rakfu>ri> rahimahullah berkata bahwa
yang dimaksud 'shalat di awal siang adalah shalat dhuha, ada pula yang mengatakan
shalat isyra>q, ada pula yang mengatakan shalat sunnah Subuh dan fardhunya, karena
dia merupakan shalat fardhu pertama di siang hari. Al-Muba>rakfu>ri> kemudian
menggunakan pandangan al-Turmuz\i> dan Abu> Da>wud yang memahami shalat
tersebut sebagai shalat dhuha, karena keduanya memasukkan hadis tersebut dalam
bab ‘Shalat Dhuha’. Sedangkan yang dimaksud menjaga adalah menjaga urusannya
hingga akhir siang. Al-T{i>bi> berkata bahwa maksudnya adalah 'Aku lindungi
kesibukan dan kebutuhanmu serta melindungi engkau dari segala keburukan setelah
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shalatmu hingga akhir siang. Maksudnya adalah berkonsentrasilah beribadah
kepada-Ku di awal siang, maka Aku akan tenangkan pikiranmu hingga akhir siang
dengan memenuhi semua kebutuhanmu.13
Secara umum, shalat dhuha adalah sebuah ibadah sunnah yang disebutkan
dalam banyak hadis-hadis shahih. Misalnya riwayat al-Bukha>ri> dari Abu> Hurairah:

ِِ
ٍ
ﺻ ْﻮِم ﺛَﻼَﺛَِﺔ أَﻳﱠ ٍﺎم ِﻣ ْﻦ
َ َ ﻗ،َُﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة َر ِﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋْﻨﻪ
َ ﺻ ِﺎﱐ َﺧﻠﻴﻠﻲ ﺑِﺜَﻼَث ﻻَ أ ََدﻋُ ُﻬ ﱠﻦ َﺣ ﱠﱴ أ َُﻣ
َ » :ﻮت
َ  أ َْو:ﺎل
14 ٍ ِ
ِ  و،ُﻛ ﱢﻞ َﺷﻬ ٍﺮ
 َوﻧـَ ْﻮٍم َﻋﻠَﻰ وﺗْﺮ،ﱡﺤﻰ
ََ ْ
َ ﺻﻼَة اﻟﻀ
Artinya:
Abu Hurairah berkata bahwa: Kekasihku (Rasululla saw.) telah berwasiat
kepadaku 3 hal agar aku tidak meninggalkannya sampai mati; Puasa 3 hari
setiap bulan, shalat dhuha, dan shalat witir sebelum tidur di malam hari.
Adapun terkait jumlah raka’atnya, hadis-hadis Nabi saw. menunjukkan
bahwa jumlah raka’at shalat dhuha tidak mutlak, namun para ulama berkesimpulan
bahwa raka’at shalat dhuha dari 2-12 raka’at. Adapun yang spesifik menyebutkan 4
raka’at, hadis shahih yang terkait misalnya riwayat Muslim dari ‘A<isyah ra.:

ِ
ِ ُ ﺳﺄَﻟَﺖ ﻋﺎﺋِ َﺸ َﺔ ر ِﺿﻲ اﷲ ﻋْﻨـﻬﺎ َﻛﻢ َﻛﺎ َن رﺳ
ﻀ َﺤﻰ؟
ﺻ َﻼ َة اﻟ ﱡ
َ ْ َ
َ ﺼﻠﱢﻲ
َ ُﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳ
َ ﻮل اﷲ
َُ
ْ ََُ َ َ
15
ٍ  »أَرﺑﻊ رَﻛﻌ:ﻗَﺎﻟَﺖ
ﻳﺪ َﻣﺎ َﺷﺎء
ُ ﺎت َوﻳَِﺰ
َ َ َ َْ ْ
ٍ ِ ﻋﻦ ﺳﻌ،ث
ِ ْ  ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﺧﺎﻟِ ُﺪ ﺑﻦ،اﳊﺎ ِرﺛِﻲ
ٍ َِﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ َْﳛﲕ ﺑْﻦ َﺣﺒ
 أَ ﱠن ُﻣ َﻌﺎ َذ َة،ُ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﻗَـﺘَ َﺎدة،ﻴﺪ
َ ﻴﺐ َْ ﱡ
َ ْ َ اﳊَﺎ ِر
ُْ َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ﱡﺤﻰ
ُ  َﻛﺎ َن َر ُﺳ:ﺖ
ْ َ ﻗَﺎﻟ، َﺣ ﱠﺪﺛـَْﺘـ ُﻬ ْﻢ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َﺸ َﺔ،َاﻟْ َﻌ َﺪ ِوﻳﱠﺔ
َ ُﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳ
َ ﻮل اﷲ
َ ﺼﻠﱢﻲ اﻟﻀ
16
ُ  َوﻳَِﺰ،أ َْرﺑـَ ًﻌﺎ
ُﻳﺪ َﻣﺎ َﺷﺎءَ اﷲ

-

-

13

Muh}ammad ‘Abd al-Rah}ma>n bin ‘Abd al-Rah}i>m al-Muba>rakfu>ri>, Tuh}fah al-Ah}waz\i> bi
Syarh} Ja>mi‘ al-Turmuz\i>, Juz II (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, [t.th]), h. 478.
14

Muhammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz II (Cet. I; [t.t]: Da>r T{u>q al-Naja>t,
1422 H), h. 58.
15

Muslim bin H{ajja>j al-Qusyairi>, S{ah{i>h} Muslim, Juz I (Beirut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\, [t.th]), h.

496.
16

Muslim bin H{ajja>j al-Qusyairi>, S{ah{i>h} Muslim, Juz I, h. 497.
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Berdasarkan hadis-hadis tersebut, Nabi Muhammad saw. sendiri mendirikan
shalat dhuha dengan 4 rakaat sebagai batas minimal, dengan batas maksimal yang
tidak disebutkan batasnya. Ibn H{ajar turut memberikan pandangan bahwa shalat
dhuha dengan 4 raka’at merupakan pilihan yang lebih kuat, dengan argumen bahwa
sahabat yang meriwayatkan hadis dengan 4 raka’at tersebut lebih banyak.17
Berdasarkan penjelasan di atas, matan hadis ini disimpulkan memiliki matan
yang sahih, dengan pertimbangan bahwa kandungannya berkesesuaian dengan hadis
sahih yang lain, dan praktek yang dilakukan oleh Nabi saw. sendiri. Dengan
demikian, hadis shalat dhuha adalah hadis yang terdiri dari hadis fi‘li> sekaligus qauli>,
yang tentu memiliki kekuatan tersendiri.
c.

Kehujjahan hadis
Berdasarkan uraian-uraian di atas, hadis tentang shalat dhuha 4 raka’at

tersebut merupakan hadis sahih baik dari segi sanad dan matannya, dan dengan
demikian dapat dijadikan sebagai hujjah.
II. Menjaga kesempurnaan shalat

 ﻣﻦ:وﺟﻞ ﻳﻘﻮل
ّ  ﻓﺈن رﺑﻜﻢ: ﻗﺎل، اﻟﻠّﻪ ورﺳﻮﻟﻪ أﻋﻠﻢ: ﻗﻠﻨﺎ: ﻗﺎل،أﺗﺪرون ﻣﺎ ﻳﻘﻮل رﺑﻜﻢ ﻋﺰ وﺟﻞ
ّ ﻋﺰ
 وﻣﻦ ﱂ، وﱂ ﻳﻀﻴّﻌﻬﺎ اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﺎ ﲝﻘﻬﺎ ﻓﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﻬﺪ أ ْن أدﺧﻠﻪ اﳉﻨﺔ،ﺻﻠّﻰ اﻟﺼﻼة ﻟﻮﻗﺘﻬﺎ وﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ

 وإن ﺷﺌﺖ، إن ﺷﺌﺖ ﻋ ّﺬﺑﺘﻪ، ﻓﻼ ﻋﻬﺪ ﻟﻪ، وﺿﻴﻌﻬﺎ اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﺎ ﲝ ّﻘﻬﺎ، وﱂ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻳﺼﻠﻬﺎ ﻟﻮﻗﺘﻬﺎ
18
.ﻏﻔﺮت ﻟﻪ

17

Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Fath} al-Ba>ri> Syarh} S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz III
(Beirut: Da>r al-Ma‘rifah, 1379), h. 54.
18

Hadis ini adalah hadis nomor 268 dalam kitab al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah, mewakili hadis
dengan tema yang sama, yang disebutkan 6 kali yaitu hadis nomor 44, 95, 276, 757, dan 761.
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Takhri>j al-h}adi>s\:
Setelah penelusuran terhadap hadis terkait di atas, ditemukan bahwa hadis
tersebut diriwayatkan dalam beberapa kitab, yaitu dalam Sunan Abu> Da>wud, Sunan

Ibn Ma>jah, Sunan al-Da>rimi>, dan Musnad Ah}mad.19 Untuk mempermudah i‘tiba>r alsanad, jalur periwayatan digambarkan pada skema sanad berikut ini:

19

Abu> Da>wud Sulaima>n bin Asy‘As\,Sunan Abi> Da>wud, Juz I, h. 116, Juz I, h. 117; Ibn Ma>jah
Abu> ‘Abdilla>h Muhammad bin Yazi>d al-Quzwaini>, Sunan Ibn Ma>jah, Juz I (Beirut: Da>r Ih}ya> al-Kutub
al-‘Arabiyyah, [t.th]), h. 450; ‘Abdullah bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Da>rimi>, Sunan al-Da>rimi>, Juz II, h.
781; Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal, Musnad Ah}mad, Juz XXX, h. 287, Juz XXX, h. 555.
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Adapun hadis yang diteliti adalah riwayat Ah}mad dari Ka‘ab bin ‘Ujrah.
Hadisnya adalah sebagai berikut:

ِ
ِ
ِ  َﻋ ْﻦ َﻛ ْﻌ،ﱯ
ِ  َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ِﻋﻴﺴﻰ ﺑْﻦ اﻟْﻤﺴﻴﱠ،ﺎﺷﻢ
 ﺑـَْﻴـﻨَ َﻤﺎ أَﻧَﺎ:ﺎل
َ َ ﻗ،َﺐ ﺑْ ِﻦ ﻋُ ْﺠَﺮة
ﱠﻌِ ﱢ
ْ  َﻋ ِﻦ اﻟﺸ،ﺐ اﻟْﺒَ َﺠﻠ ﱡﻲ
ٌ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﻫ
َُ ُ َ
ِِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
َ  ُﻣ ْﺴﻨﺪي ﻇُ ُﻬﻮِرﻧَﺎ إِ َﱃ ﻗْﺒـﻠَﺔ َﻣ ْﺴﺠﺪ َر ُﺳﻮل اﷲ،ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ﺲ ِﰲ َﻣ ْﺴﺠﺪ َر ُﺳﻮل اﷲ
ُﺻﻠﱠﻰ اﷲ
ٌ َﺟﺎﻟ
ِ ُ  إِ ْذ ﺧﺮج إِﻟَﻴـﻨَﺎ رﺳ، وﺛََﻼﺛَﺔٌ ِﻣﻦ ﻋﺮﺑِﻨَﺎ، ﺳﺒـﻌﺔُ رﻫ ٍﻂ أَرﺑـﻌﺔٌ ِﻣﻦ ﻣﻮاﻟِﻴﻨَﺎ،ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ ﻮل اﷲ
ُ َ ْ َ ََ
َ
َ َ ْ َ َْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
ََ ْ
ِ
ِ ﻮل
،َﺼ َﻼة
َ  ﻳَﺎ َر ُﺳ:ﺎﻫﻨَﺎ " ﻗـُ ْﻠﻨَﺎ
َ  ﻓَـ َﻘ،ﺻ َﻼ َة اﻟﻈﱡ ْﻬ ِﺮ َﺣ ﱠﱴ اﻧْـﺘَـ َﻬﻰ إِﻟَْﻴـﻨَﺎ
اﷲ ﻧـَْﻨﺘَ ِﻈ ُﺮ اﻟ ﱠ
ُ  " َﻣﺎ ُْﳚﻠ ُﺴ ُﻜ ْﻢ َﻫ:ﺎل
َ ،َو َﺳﻠﱠ َﻢ
، اﷲُ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪُ أ َْﻋﻠَ ُﻢ: " ﻗـُ ْﻠﻨَﺎ:ﺎل
َ َ ﻗ،ﻮل َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ
ُ  " أَﺗَ ْﺪ ُرو َن َﻣﺎ ﻳـَ ُﻘ:ﺎل
َ  ﻓَـ َﻘ،ُ ﰒُﱠ َرﻓَ َﻊ َرأْ َﺳﻪ، ﻓَﺄ ََرﱠم ﻗَﻠِ ًﻴﻼ:ﺎل
َ َﻗ
ِ  وَﱂ ﻳﻀﻴﱢـﻌﻬﺎ،ﻆ ﻋﻠَﻴـﻬﺎ
ِ ِ  ﻣﻦ ﺻﻠﱠﻰ اﻟ ﱠ:ﻮل
ِ
ﱢﻬﺎ
َ َﻗ
ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َو َﺣﺎﻓ،ﺼ َﻼةَ ﻟ َﻮﻗْﺘ َﻬﺎ
َ اﺳﺘ ْﺨ َﻔﺎﻓًﺎ ﲝَﻘ
َ ْ َ ُ  " ﻓَِﺈ ﱠن َرﺑﱠ ُﻜ ْﻢ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ﻳـَ ُﻘ:ﺎل
ِ  وﺿﻴﱠـﻌﻬﺎ، وَﱂ ُﳛﺎﻓِ ْﻆ ﻋﻠَﻴـﻬﺎ، وﻣﻦ َﱂ ﻳﺼﻠﱢﻬﺎ ﻟِﻮﻗْﺘِﻬﺎ،َاﳉﻨﱠﺔ
ِ
ِ
 ﻓَ َﻼ،ﱢﻬﺎ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ َْ ُﻓَـﻠَﻪُ َﻋﻠَ ﱠﻲ َﻋ ْﻬ ٌﺪ أَ ْن أ ُْدﺧﻠَﻪ
َ اﺳﺘ ْﺨ َﻔﺎﻓًﺎ ﲝَﻘ
20
َﻋ ْﻬ َﺪ
Arti hadis:
Ka‘ab bin ‘Ujrah menceritakan: “Suatu saat kami duduk di masjid Rasul saw.
sambil kami menyandarkan punggung menghadap kiblat masjid. Kami terdiri
dari tujuh orang. Sampai kemudian Nabi saw. keluar shalat duhur dan menemui
kami seraya berkata: Apa yang membuat kalian duduk di sini? Kami menjawab:
Kami menunggu shalat wahai Rasulullah. Beliau tertunduk sejenak kemudian
mengangkat kepala dan berkata: Tidakkah kalian tahu apa yang difirmankan
Allah? Kami menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Rasul berkata:
Allah azza wa jalla berfirman: Barang siapa shalat pada waktunya, dan
menjaganya, serta tidak melalaikan sedikitpun hak-hak shalat maka Aku berjanji
kepadanya untuk memasukkannya ke surga. Namun barang siapa yang shalat
tidak pada waktunya dan tidak menjaganya serta melalaikan hak-hak shalat,
maka tidak ada janji untuknya.
a. Kritik sanad
1) Ah}mad bin H}anbal (164-241 H). Telah dibahas biografinya pada hadis I.21
2) Ha>syim bin Qa>sim. Nama lengkapnya adalah Ha>syim bin Qa>sim bin Muslim
al-Lais\i> al-Khura>sa>ni> (134-207 H), salah seorang dari kalangan t}abaqah ke-9

20

Ahmad bin Muh}ammad bin H{anbal, Musnad Ah}mad, Juz XXX, h. 55.

21

Lihat: h. 89 tesis ini.
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yaitu s}iga>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n. Dinilai s\iqah oleh beberapa ulama, yaitu Ibn
Ma‘i>n, Ibn al-Madi>ni>, Ibn Sa‘ad, dan Abu> H{a>tim. Al-‘Ajli> menambahkan
bahwa ia s\iqah s}a>h}ib al-h{adi>s\, dia pernah tinggal di Bagdad dan dimuliakan
oleh orang Bagdad. Gurunya antara lain adalah Syu‘bah dan ‘Ikrimah bin
‘Amma>r (tidak ditemukan nama ‘I<sa> bin Musayyab), sedangkan muridnya
antara lain Ah}mad bin H{anbal dan ‘Ali> bin al-Madi>ni>.22
3) ‘I<sa> bin al-Musayyab. Dia adalah ‘I<sa> bin al-Musayyab al-Bajali> al-Ku>fi> (w.
152 H atau sesudahnya). Sejumlah ulama hadis mengeritiknya. Ibn Ma‘i>n, alNasa>’i>, Abu> Da>wud dan al-Da>ruqut}ni> menilainya d}a‘i>f. Ibn Ma‘i>n juga
menilainya laisa bi syai>. Abu> H{a>tim dan Abu> Zur‘ah menilainya laisa bi al-

qawi>. Bahkan Ibn H{ibba>n juga termasuk mengomentarinya. Diantara gurunya
adalah al-Sya‘bi>, Abu> Zur‘ah al-Bajali>, dan ‘Adi> bin S|a>bit, sedangkan
muridnya antara lain Waki>‘ dan Abu> al-Nad}r.23
4) Al-Sya‘bi>. Namanya adalah ‘A<mir bin Syara>h}i>l al-Sya‘bi> al-Ku>fi> (28-100 H),
salah seorang dari t}abaqah ke-3 yaitu al-wust}a> min al-ta>bi‘i>n. Ibn Ma‘i>n, Abu>
Zur‘ah, dan banyak ulama lainnya menilainya s\iqah. Tidak ditemukan ulama
yang memberikan kritikan terhadap al-Sya‘bi>, sehingga disimpulkan bahwa
kes\iqahannya disepakati oleh para ulama hadis. Karena dia lahir pada
pemerintahan ‘Umar bin Khat}t}a>b, maka dia sempat bertemu dengan banyak
sahabat. Bahkan al-Sya‘bi> sendiri mengakui bahwa ia bertemu dengan sekitar
500 sahabat. Maka dia berguru kepada banyak sahabat Nabi saw.,
22

Syams al-Di>n al-Z\|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz IX, h. 548; Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n
al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XXX, h. 132.
23

Syams al-Di>n al-Z\|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l, Juz III, h. 323; Syams al-Di>n al-Z\|ahabi>, Ta>ri>kh
al-Isla>m, Juz IV (Cet. I; [t.t]: Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 2003), h. 180; Abu> Ah}mad bin ‘Adi> al-Jurja>ni>, alKa>mil fi> D}u‘afa> al-Rija>l, Juz VI (Beirut: al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 444.
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diantaranya Abu> Hurairah, Anas bin Ma>lik, dan Ka‘ab bin ‘Ujrah. Adapun
muridnya antara lain Ibn ‘Aun, H}amma>d, dan Makh}u>l. Dalam hal ini, nama
‘I<sa bin Musayyab tidak ditemukan dalam daftar nama muridnya.24
5) Ka‘ab bin ‘Ujrah. Ka‘ab bin ‘Ujrah al-Ans}a>ri> al-Madani> (w. 51 H). Seorang
sahabat yang ikut dalam peristiwa Bai‘ah Ridwan. Dialah yang menjadi
sebab turunnya ayat tentang fidyah. Dia meriwayatkan dari Nabi saw., Bila>l,
dan ‘Umar bin Khat}t}a>b, sedangkan muridnya antara lain ‘A<mir al-Sya‘bi>,
Ish}a>q bin Ka‘ab (anaknya), dan ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi> Laila>. Dia sempat
menyampaikan hadis di Kufah dan di Basrah.25
Setelah melakukan kajian terhadap sanad riwayat Ah}mad di atas,
disimpulkan bahwa sanad hadis tersebut berkualitas d}a‘i>f, dengan pertimbangan
berikut:
-

Terkait ketersambungan sanad, terdapat ‘illah dalam sanad tersebut
karena secara kasat mata dianggap bersambung dengan indikasi gurumurid, kurun waktu hidup antara periwayat terdekat. Namun terdapat
sebuah keterangan bahwa al-Sya‘bi> tidak pernah mendengar dari Ka‘ab
bin ‘Ujrah. Dalam riwayat lain, al-Sya‘bi> meriwayatkan hadis muttas}il
dari Ka‘ab bin ‘Ujrah melalui ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi> Laila>. Dengan
demikian riwayat ini mursal.26

24

Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XIV, h. 28; Syams al-Di>n alZ\|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz IV, h. 298.
25

Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, a-Is}a>bah fi> Tamyi>z al-S{ahabah, Juz V, h. 448;
Syams al-Di>n al-Z\|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz III, h. 54.
26

Keterangan tersebut dari Ibn Ma‘i>n ketika ditanya oleh al-Dauri>. Lihat: Yu>suf bin ‘Abd alRah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XIV, h. 30.
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-

Salah seorang periwayatnya adalah periwayat d}a‘i>f, yaitu ‘I<sa> bin
Musayyab yang did}a‘ifkan oleh banyak ulama hadis. Dalam hal ini,
menurut analisis penulis, kecenderungan kritikan para ulama adalah segi
ked}abit}annya. Namun demikian, hadis ini tetap d}a‘i>f dari segi
keterputusan sanadnya.

Hadis ini memiliki syawa>hid yang dianggap dapat mendukung sanad yang

d}a‘i>f di atas, yaitu adanya sya>hid berupa riwayat Abu> Qata>dah diriwayatkan oleh
Ibn Ma>jah dalam al-Sunan, dan Abu> Da>wud dalam al-Sunan, semuanya melalui
Baqiyyah bin Wali>d dari D{uba>rah bin ‘Abdilla>h bin Abi> al-Sali>k dari Duwaid bin
Na>fi‘ dari al-Zuhri> dari Sa‘i>d bin al-Musayyab dari Abu> Qata>dah.27 Riwayat ini
adalah yang dinilai h}asan oleh al-Alba>ni> karena D{uba>rah adalah periwayat yang
diberikan catatan tentang kes\iqahannya, bahwa dia dianggap s\iqah jika periwayat
sebelum dan sesudahnya adalah periwayat s\iqah. Sementara dalam riwayat ini, dua
periwayat terdekat, yaitu Baqiyyah dan Duwaid adalah periwayat s\iqah.28
Berdasarkan uraian di atas, maka hadis yang dikaji di atas akhirnya dapat
disimpulkan sebagai hadis h}asan ligairih dengan adanya sya>hid yang berkualitas
hasan, yaitu riwayat dari Abu> Qata>dah. Hal ini sesuai dengan pandangan al-Alba>ni>,
yang menyatakan bahwa adanya beberapa jalur riwayat terkait hadis tersebut yang
saling mendukung, maka paling rendah kesimpulan terakhir dari semua riwayat
tersebut, hadis ini berderajat h}asan, bahkan bisa mencapai s}ah}i>h}. Catatan al-Alba>ni>

27

Ibn Ma>jah Abu> ‘Abdilla>h Muhammad bin Yazi>d al-Quzwaini>, Sunan Ibn Ma>jah, Juz I, h.
450; Abu> Da>wud Sulaima>n bin Asy‘as\, Sunan Abi> Da>wud, Juz I, h. 117; Sulaima>n bin Ah}mad bin
Ayyu>b bin Mat}i>r al-Lakhmi< Abu> al-Qa>sim al-T{abra>ni>, al-Mu‘jam al-Ausat}, Juz VII (Kairo: Da>r alH{aramain, [t.th]), h. 46.
28

Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz XIII
(Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1980), h. 255.
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adalah bahwa para periwayat yang d}a‘i>f dalam masing-masing sanad tersebut berada
pada level (t}abaqah) yang berbeda.29
b. Kritik matan
1) Kajian redaksi hadis
Dari pemaparan beberapa redaksi hadis di atas, terlihat bahwa terjadi
keragaman redaksi dalam beberapa riwayat tersebut.
a) Riwayat Ah}mad dari Ka‘ab ‘Ujrah

ِ
ِِ ِ ِ
َﻋ ْﻦ َﻛ ْﻌ ِ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢُ ،ﻣ ْﺴﻨِ ِﺪي ﻇُ ُﻬﻮِرﻧَﺎ
ﺐ ﺑْ ِﻦ ﻋُ ْﺠَﺮةَ ،ﻗَ َ
ﺲ ِﰲ َﻣ ْﺴﺠﺪ َر ُﺳﻮل اﷲ َ
ﺎل :ﺑـَْﻴـﻨَ َﻤﺎ أَﻧَﺎ َﺟﺎﻟ ٌ
ِ ِ ِِ ِ ِ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢَ ،ﺳْﺒـ َﻌﺔُ َرْﻫ ٍﻂ أ َْرﺑـَ َﻌﺔٌ ِﻣ ْﻦ َﻣ َﻮاﻟِﻴﻨَﺎَ ،وﺛََﻼﺛَﺔٌ ِﻣ ْﻦ َﻋَﺮﺑِﻨَﺎ ،إِ ْذ َﺧَﺮ َج
إِ َﱃ ﻗْﺒـﻠَﺔ َﻣ ْﺴﺠﺪ َر ُﺳﻮل اﷲ َ
ِ
ِ
إِﻟَﻴـﻨَﺎ رﺳ ُ ِ
ﺎﻫﻨَﺎ " ﻗـُ ْﻠﻨَﺎ:
ﺻ َﻼ َة اﻟﻈﱡ ْﻬ ِﺮ َﺣ ﱠﱴ اﻧْـﺘَـ َﻬﻰ إِﻟَْﻴـﻨَﺎ ،ﻓَـ َﻘ َ
ﺎلَ " :ﻣﺎ ُْﳚﻠ ُﺴ ُﻜ ْﻢ َﻫ ُ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢَ ،
ﻮل اﷲ َ
ْ َُ
ِ
ﻮل َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ،
ﺎل " :أَﺗَ ْﺪ ُرو َن َﻣﺎ ﻳـَ ُﻘ ُ
ﺎل :ﻓَﺄ ََرﱠم ﻗَﻠ ًﻴﻼ ،ﰒُﱠ َرﻓَ َﻊ َرأْ َﺳﻪُ ،ﻓَـ َﻘ َ
ﺼ َﻼةَ ،ﻗَ َ
ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﻮل اﷲِ ﻧـَْﻨﺘَ ِﻈ ُﺮ اﻟ ﱠ
ﺼ َﻼ َة ﻟَِﻮﻗْﺘِ َﻬﺎَ ،و َﺣﺎﻓَ َﻆ
ﺎل " :ﻓَِﺈ ﱠن َرﺑﱠ ُﻜ ْﻢ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ﻳـَ ُﻘ ُ
ﺎل " :ﻗـُ ْﻠﻨَﺎ :اﷲُ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪُ أ َْﻋﻠَ ُﻢ ،ﻗَ َ
ﻗَ َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟ ﱠ
ﻮلَ :ﻣ ْﻦ َ
ﻋﻠَﻴـﻬﺎ ،وَﱂ ﻳﻀﻴﱢـﻌﻬﺎ ِ
ِ
ﺼﻠﱢ َﻬﺎ ﻟَِﻮﻗْﺘِ َﻬﺎَ ،وَﱂْ ُﳛَﺎﻓِ ْﻆ
ﱢﻬﺎ ﻓَـﻠَﻪُ َﻋﻠَ ﱠﻲ َﻋ ْﻬ ٌﺪ أَ ْن أ ُْد ِﺧﻠَﻪُ ْ
َ َْ َ ْ ُ َ َْ ْ
اﳉَﻨﱠﺔََ ،وَﻣ ْﻦ َﱂْ ﻳُ َ
اﺳﺘ ْﺨ َﻔﺎﻓًﺎ ﲝَﻘ َ
ﻋﻠَﻴـﻬﺎ ،وﺿﻴﱠـﻌﻬﺎ ِ
ِ
ﱢﻬﺎ ،ﻓَ َﻼ َﻋ ْﻬ َﺪ
َ ْ َ َ َ ََ ْ
اﺳﺘ ْﺨ َﻔﺎﻓًﺎ ﲝَﻘ َ
b) Riwayat al-Da>rimi> dari Ka‘ab ‘Ujrah

ﺎل :ﺧﺮج ﻋﻠَﻴـﻨَﺎ رﺳ ُ ِ
َﻋ ْﻦ َﻛ ْﻌ ٍ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َوَْﳓ ُﻦ ِﰲ اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ َﺳْﺒـ َﻌﺔٌِ :ﻣﻨﱠﺎ ﺛََﻼﺛَﺔٌ ِﻣ ْﻦ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ
ﺐ ،ﻗَ َ َ َ َ َ ْ َ ُ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َﻋَﺮﺑِﻨَﺎَ ،وأ َْرﺑـَ َﻌﺔٌ ِﻣ ْﻦ َﻣ َﻮاﻟِﻴﻨَﺎ  -أ َْو أ َْرﺑـَ َﻌﺔٌ ِﻣ ْﻦ َﻋَﺮﺑِﻨَﺎ َوﺛََﻼﺛَﺔٌ ِﻣ ْﻦ َﻣ َﻮاﻟِﻴﻨَﺎ  -ﻗَ َ
ﺎل :ﻓَ َﺨَﺮ َج َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ اﻟﻨِ ﱡ
ﱠﱯ َ
ِ
ﱠ ِ
ِِ
ِ
ﺎل:
ﺼ َﻼةِ ،ﻗَ َ
ﺲ إِﻟَْﻴـﻨَﺎ ،ﻓَـ َﻘ َ
ﺎﻫﻨَﺎ؟« ﻗـُ ْﻠﻨَﺎ :اﻧْﺘِﻈَ ُﺎر اﻟ ﱠ
ﺎلَ » :ﻣﺎ ُْﳚﻠ ُﺴ ُﻜ ْﻢ َﻫ ُ
َو َﺳﻠ َﻢ ﻣ ْﻦ ﺑـَ ْﻌﺾ ُﺣ َﺠﺮﻩ َﺣ ﱠﱴ َﺟﻠَ َ
ﺖ ﺑِِﺈ ْ ِ ِ ِ
ِ
ﺎل:
ﻮل َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ؟« ﻗَ َ
ﺎلَ » :ﻫ ْﻞ ﺗَ ْﺪ ُرو َن َﻣﺎ ﻳـَ ُﻘ ُ
ﺎﻋﺔً .ﰒُﱠ َرﻓَ َﻊ إِﻟَْﻴـﻨَﺎ َرأْ َﺳﻪُ ﻓَـ َﻘ َ
ﺲ َﺳ َ
ﻓَـﻨَ َﻜ َ
ﺻﺒَﻌﻪ ﰲ ْاﻷ َْرضَ ،وﻧَ َﻜ َ
ﻮل :ﻣﻦ ﺻﻠﱠﻰ اﻟ ﱠ ِ ِ
ﱠﻫﺎَ ،ﻛﺎ َن ﻟَﻪُ ﺑِِﻪ َﻋﻠَ ﱠﻲ َﻋ ْﻬ ٌﺪ
ﻗـُ ْﻠﻨَﺎ :اﻟﻠﱠﻪُ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪُ أ َْﻋﻠَ ُﻢ .ﻗَ َ
ﺼ َﻼ َة ﻟ َﻮﻗْﺘ َﻬﺎ ﻓَﺄَﻗَ َﺎم َﺣﺪ َ
ﺎل " :إِﻧﱠﻪُ ﻳَـ ُﻘ ُ َ ْ َ
ِِ
ِ
ِ
اﳉﻨﱠﺔَ ،وﻣﻦ َﱂ ﻳﺼ ﱢﻞ اﻟ ﱠ ِ ِ
ِ
ﱠﻫﺎ َﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟَﻪُ ﻋْﻨﺪي َﻋ ْﻬ ٌﺪ ،إِ ْن ﺷْﺌ ُ
ﺼ َﻼةَ ﻟ َﻮﻗْﺘ َﻬﺎَ ،وَﱂْ ﻳُﻘ ْﻢ َﺣﺪ َ
ﺖ أ َْد َﺧ ْﻠﺘُﻪُ
أ ُْدﺧﻠُﻪُ َْ َ َ ْ ْ ُ َ
ِ
اﳉَﻨﱠﺔَ.
ﺖ أ َْد َﺧ ْﻠﺘُﻪُ ْ
ﱠﺎرَ ،وإِ ْن ﺷْﺌ ُ
اﻟﻨ َ
29

Muh}ammad Na>si} r al-Di>n al-Alba>ni>, S}ah}i>h} Abi> Da>wud, Juz II (Cet. I; Kuwait: Muassasah
Garra>s, 2002), h. 312; Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni>, Silsilah al-Ah}ad> i>s\ al-S{ah}i>h}ah, Juz II (Cet.
I; Riya>d}: Maktabah al-Ma‘a>rif, 1995), h. 497-498.
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c) Riwayat Ibn Ma>jah dari Abu> Qata>dah

ٍ
ت ِﻋْﻨ ِﺪي َﻋ ْﻬ ًﺪا أَﻧﱠﻪُ َﻣ ْﻦ َﺣﺎﻓَ َﻆ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ
َ َ
ْ  »اﻓْـﺘَـَﺮ:ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ
َ ِﺖ َﻋﻠَﻰ أُﱠﻣﺘ
ُ  َو َﻋ ِﻬ ْﺪ،ﺻﻠَ َﻮات
ُﺿ
َ ﺲ
َ َْﻚ ﲬ
 َوَﻣ ْﻦ َﱂْ ُﳛَﺎﻓِ ْﻆ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ ﻓَ َﻼ َﻋ ْﻬ َﺪ ﻟَﻪُ ِﻋْﻨ ِﺪي،َاﳉَﻨﱠﺔ
ْ ُﻟَِﻮﻗْﺘِ ِﻬ ﱠﻦ أ َْد َﺧ ْﻠﺘُﻪ
d) Riwayat Abu> Da>wud dari Abu> Qata>dah

ٍ
ﻆ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ
َ َﻗ
ُ ِت ِﻋْﻨ ِﺪي َﻋ ْﻬ ًﺪا أَﻧﱠﻪُ َﻣ ْﻦ َﺟﺎءَ ُﳛَﺎﻓ
َ ﺎل اﻟﻠﱠﻪُ ﺗَـ َﻌ
ْ  »إِ ﱢﱐ ﻓَـَﺮ:ﺎﱃ
َ ِﺖ َﻋﻠَﻰ أُﱠﻣﺘ
ُ ﺻﻠَ َﻮات َو َﻋ ِﻬ ْﺪ
ُﺿ
َ ﺲ
َ َْﻚ ﲬ
اﳉَﻨﱠﺔَ َوَﻣ ْﻦ َﱂْ ُﳛَﺎﻓِ ْﻆ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ ﻓَ َﻼ َﻋ ْﻬ َﺪ ﻟَﻪُ ِﻋْﻨ ِﺪي
ْ ُﻟَِﻮﻗْﺘِ ِﻬ ﱠﻦ أ َْد َﺧ ْﻠﺘُﻪ
Dari perbedaan redaksi matan di atas, dianggap bahwa terjadi tanawwu‘ dari
riwayat

tersebut.

Indikasinya

adalah

perbedaan

periwayat

sahabat

yang

menceritakan perbedaan peristiwa yang melatarinya. Riwayat Ka‘ab menunjukkan
bahwa ada sebuah peristiwa bersama para sahabat, sementara dalam riwayat Abu>
Qata>dah dan ‘Uba>dah menceritakan kedatangan Jibril as. kepada Nabi saw.
berhubungan dengan kewajiban shalat lima waktu. Namun riwayat-riwayat tersebut
tidak menunjukkan perbedaan yang berimplikasi kepada makna dan kandungan
hadis, sehingga terjadi periwayatan bi al-ma’na khususnya pada hadis-hadis yang
kasusnya sama.
2) Kajian matan
Hadis ini berbicara tentang keutamaan menjaga kesempurnaan shalat, baik
dari segi waktunya maupun segala rukun, syarat, dan sunnah-sunnahnya. Tentu hal
demikian adalah perintah yang sangat jelas termaktub dalam banyak ayat al-Qur’an
dan hadis-hadis Nabi saw., baik secara tersurat maupun tersirat. Dalam sebuah ayat
yang masyhur misalnya Allah memerintahkan untuk menjaga dan menyempurnakan
shalat, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2: 238:

ِ ﺣﺎﻓِﻈُﻮا ﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠ
ِِ ِ ِ ُﺼ َﻼةِ اﻟْﻮﺳﻄَﻰ وﻗ
ﲔ
َ
َ ﻮﻣﻮا ﻟﻠﱠﻪ ﻗَﺎﻧﺘ
ُ َ ْ ُ ﺼﻠَ َﻮات َواﻟ ﱠ
َ
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Demikian pula dalam QS. al-An‘a>m/6: 92, al-Ma‘a>rij/70: 23 dan 34, dalam
konteks ayat yang sama. Di samping itu, terdapat hadis yang juga mengandung
anjuran yang sama, yaitu:

ِِ ِ
ٍ
ِ ِ
ﻮد ُﻫ ﱠﻦ
ُ َﺣ َﺴ َﻦ ُو
َ ﺻﻠَ َﻮات اﻓْـﺘَـَﺮ
َ ﻮﻋ ُﻬ ﱠﻦ َو ُﺳ ُﺠ
َ  ﻓَﺄ ََﰎﱠ ُرُﻛ،ﺻ ﱠﻼ ُﻫ ﱠﻦ ﻟ َﻮﻗْﺘ ِﻬ ﱠﻦ
ْ ﺿ ُﻬ ﱠﻦ اﷲُ َﻋﻠَﻰ ﻋﺒَﺎدﻩ َﻣ ْﻦ أ
َ ﺿﻮءَ ُﻫ ﱠﻦ َو
َ ﺲ
ُ َْﲬ
ِ  وﻣﻦ َﱂ ﻳـ ْﻔﻌﻞ ﻓَـﻠَﻴﺲ ﻟَﻪ ِﻋْﻨ َﺪ،اﷲ ﻋﻬ ٌﺪ أَ ْن ﻳـ ْﻐ ِﻔﺮ ﻟَﻪ
ِ ِ
،ُاﷲ َﻋ ْﻬ ٌﺪ إِ ْن َﺷﺎءَ َﻏ َﻔَﺮ ﻟَﻪ
َ َو ُﺧ ُﺸ
ْ َ ﻮﻋ ُﻬ ﱠﻦ َﻛﺎ َن ﻟَﻪُ ﻋْﻨ َﺪ
ُ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ََ ُ َ َ
30 ﱠ
َُوإِ ْن َﺷﺎءَ َﻋﺬﺑَﻪ
Artinya:
Shalat 5 waktu diwajibkan kepada hamba-Nya, barang siapa yang
menyempurnakan wudhunya, menunaikannya pada waktunya, menyempurnakan
ruku’ dan sujudnya, serta menunaikannya dengan khusyu’, maka baginya janji
dari Allah berupa ampunan. Sebaliknya bagi yang tidak menunaikan demikian,
maka tidak ada jaminan dari Allah untuk mengampuninya, bahkan jika Allah
menghendaki Dia akan mengazabnya.
Ayat dan hadis di atas hanya sebagian kecil contoh yang menekankan agar
shalat ditunaikan dengan sempurna dan konsisten. Dengan demikian, hadis yang
dibahas tentu merupakan bagian tak terpisahkan dari ayat-ayat dan hadis sahih dari
Nabi saw.
Selain tinjauan ayat dan hadis di atas, kandungan hadis yang dibahas juga
dapat ditinjau dari beberapa pendekatan lainnya, misalnya tentang pelaksanaan
shalat tepat waktu yang dapat dikaitkan dengan konsep kedisiplinan dan konsistensi
dalam menjalankan berbagai macam aktifitas keseharian yang tentu merupakan
sebuah aspek positif yang senantiasa dibutuhkan menuju kesuksesan setiap aktifitas.
Dari segi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun rohani, para pakar
kesehatan telah memaparkan berbagai macam temuan tentang hal-hal positif yang
dapat ditimbulkan jika shalat ditunaikan seluruh gerakan-gerakannya secara

30

Ah}mad bin Muhammad bin H{anbal, Musnad Ah}mad, Juz XXXVII, h. 377.
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sempurna. Kesehatan secara fisik misalnya, gerakan dari takbi>rat al-ih}ra>m sampai
salam, semuanya memiliki efek kesehatan seperti melancarkan peredaran darah,
meregangkan persendian, melancarkan pencernaan, mencegah impotensi, memacu
kecerdasan, memperbaiki kesuburan wanita dan mempermudah persalinan, dan
banyak manfaat lainnya.31
Adapun dari segi kesehatan rohani, khusyu’ dalam shalat sangat terkait
dengan aspek rohani dan kejiwaan manusia. Menurut seorang pakar psikologi, yaitu
Dr. Thabib al-Asyhar, shalat yang dilakukan dengan khusyu akan dapat
menjernihkan jiwa dan mengangkat tahap kesadaran tertinggi (altered states of
consciousness) dan pengalaman puncak (peak experience), istilah yang sangat
populer dalam psikologi transpersonal. Sehingga, shalat yang dijalankan dengan
khusyu memiliki kemampuan untuk mengurangi kecemasan karena mengandung
lima fungsi di dalamnya, yaitu: Pertama, fungsi meditative melalui doa yang
teratur, minimal lima kali sehari; Kedua, fungsi relaktatif melalui gerakan-gerakan
shalat; Ketiga, hetero atau auto sugesty dalam bacaan shalat; Keempat, fungsi
group-therapy dalam shalat jama'ah atau bahkan dalam shalat sendirian pun
minimal ada aku dan Allah; Dan kelima, hydro-therapy dalam mandi junub atau
wudhu' sebelum shalat.32
Berdasarkan uraian di atas, maka menjaga kesempurnaan shalat, mulai dari
wudhu, menjaga waktu, menjaga gerakan yang sempurna, dan menjaga
kekhusyu’annya, merupakan hal-hal yang dibenarkan tidak hanya tinjauan teks ayat
31

Dikutip dari artikel Redaktur Mi‘raj Islamic News Agency yang berjudul: Wudhu, Shalat
dan Kesehatan. Lihat http://mirajnews.com/id/artikel/opini/wudhu-shalat-dan-kesehatan. Diakses
pada tanggal 16 Agustus 2014.
32

Thabib al-Asyhar, Makalah Islam Peringatan Isra’ Mi’raj: Shalat Khusyu’ Perspektif
Psikologi, ditulis 30 Mei 2014. h. 6.
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dan hadis, tetapi juga dibenarkan berdasarkan tinjauan logika, kesehatan, dan
psikologi.
c. Kehujjahan hadis
Berdasarkan kritik sanad dan matan di atas, hadis ini adalah hadis dengan
sanad yang hasan ligairih, dengan matan yang selaras dengan dalil al-Qur’an dan
hadis-hadis Nabi saw., serta berbagai pendekatan misalnya logika, kesehatan, dan
psikologi. Dengan demikian hadis ini dapat dijadikan sebagai hujjah.
III. Menjaga shalat, puasa, dan mandi junub

ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺪي ﺣﻘﺎ و ﻗﺎل ﻋﻮف و أﰊ ﺣﻘﺎ و ﻣﻦ ﺿﻴﻌﻬﻦ ﻓﻬﻮ ﻋﺪوي ﺣﻘﺎ اﻟﺼﻼة
33

واﻟﺼﻮم و اﳉﻨﺎﺑﺔ ﻳﻌﲏ ﻏﺴﻞ اﳉﻨﺎﺑﺔ و ﻫﺬا ﻣﺮﺳﻞ

Takhri>j al-h}adi>s\:
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi> dalam Syu‘ab al-I<ma>n dan al-T{abra>ni>
dalam al-Mu‘jam al-Ausat}.34 Untuk lebih jelasnya, jalur riwayat digambarkan pada
skema sanad berikut ini:

33

Hadis ini adalah hadis nomor 76 dalam kitab al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah.

34

Ah}mad bin al-H{usain al-Baihaqi>, Syu‘ab al-I<ma>n, Juz III (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al‘Ilmiyyah, 1410 H), h. 19. Sulaima>n bin Ah}mad al-T{abra>ni>, al-Mu‘jam al-Ausat}, Juz IX, h. 8.
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Hadis yang dikaji adalah riwayat al-Baihaqi> dari al-H{asan al-Bas}ri>. Hadisnya
adalah sebagai berikut:

ِ أَﺧﺒـﺮﻧَﺎ أَﺑﻮ ﻋﺒ ِﺪ
ِ  ﺣﺪﺛﻨﺎ َﻋْﺒ ُﺪ اﻟْﻮﱠﻫ،ﺐ
ٍ ِ ﺣﺪﺛﻨﺎ َْﳛﲕ ﺑْﻦ أَِﰊ ﻃَﺎﻟ،َﺻ ﱡﻢ
ِ  ﺣﺪﺛﻨﺎ أَﺑُﻮ اﻟْ َﻌﺒﱠ،ﻆ
ﺎب
ْ اﷲ
ُ ِاﳊَﺎﻓ
َْ ُ َ َ ْ
َ ﺎس ْاﻷ
ُ َ
َ
ٍ
ِ
ِ  و َﺟ ْﻌ َﻔﺮ ﺑْﻦ َﺣﻴﱠﺎ َن أَﺑُﻮ ْاﻷَ ْﺷ َﻬ،َﲨﻴﻠَﺔ
،اﳊَ َﺴ ِﻦ
ْ  َﻋ ِﻦ،ﺻﺒَـْﻴ ٍﺢ
ُ َﺧﺒَـَﺮﻧﺎ َﻋ ْﻮ
ْ  أ،ﺑْ ُﻦ َﻋﻄَﺎء
ُ ﻴﻊ ﺑْ ُﻦ
ُ ِ َواﻟﱠﺮﺑ،ﺐ
ُ ُ َ َ ف ﺑْ ُﻦ أَِﰊ
ِ
ﻆ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ
َ َ َﻋ ْﻦ َرﺑﱢِﻪ ﺗَـﺒَ َﺎرَك َوﺗَـ َﻌ َﺎﱃ أَﻧﱠﻪُ ﻗ،ﻚ
َ ِ " ﺛََﻼﺛﺔٌ َﻣ ْﻦ َﺣﺎﻓ:ﺎل
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ أَﻧﱠﻪُ ﻳـَ ْﺮِوي ذَﻟ
َﻋ ِﻦ اﻟﻨِ ﱢ
َ ﱠﱯ
ِ
ٍ
ﺼ ْﻮُم
ﺼ َﻼةُ َواﻟ ﱠ
ﺿﻴﱠـ َﻌ ُﻬ ﱠﻦ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﻋ ُﺪ ﱢوي َﺣﻘﺎ اﻟ ﱠ
َ  َوَﻣ ْﻦ،-  َووﻟﻴﻲ َﺣﻘﺎ، َز َاد اﺑْ ُﻦ َﻋ ْﻮف- ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﻋْﺒﺪي َﺣﻘﺎ
اﳉَﻨَﺎﺑَِﺔ
ْ  ﻳـَ ْﻌ ِﲏ ﻏُ ْﺴ َﻞ-ُاﳉَﻨَﺎﺑَﺔ
ْ َو
Arti hadis:
Al-H{asan al-Bas}ri> dari Nabi saw. bahwa beliau meriwayatkan dari Rabb-nya
(Allah swt) sesungguhnya Allah berfirman: Ada 3 hal barang siapa yang
menjaganya maka dia adalah hamba-Ku sesungguhnya—Ibn ‘Auf menambahkan
‘dan wali-Ku sesungguhnya’—dan barang siapa menyia-nyiakannya maka dia
adalah musuh-Ku sesungguhnya. Hal itu adalah shalat, puasa, dan mandi junub.
a. Kritik sanad
1) Al-Baihaqi>. Abu> Bakr Ah}mad bin H{usain bin ‘Ali> bin ‘Abdilla>h bin Mu>sa> alBaihaqi> (384-458 H). Seorang fuqaha Sya>fi‘i> yang terkenal sebagai h{a>fiz}. Dia
diklaim menulis sampai ribuan juz kitab, dan salah satu kitabnya yang
masyhur yaitu al-Sunan al-Kabi>r. Dia mulai belajar dan mendengarkan hadis
pada usia 15 tahun. Dia belajar dan mendapatkan hadis di Khurasa>n dan
beberapa tempat lain yang ia sempat datangi yaitu Mekkah, Bagdad, Kufah,
Irak dan Hijaz. Gurunya antara lain Muh}ammad bin H{usain al-‘Alawi>, Abu>
‘Abdilla>h al-H{a>fiz} al-H{a>kim dan murid-murid al-As}am lainnya, sedangkan
muridnya antara lain anaknya Isma>‘i>l dan saudaranya ‘Abd al-H{ami>d.35
2) Abu> ‘Abdilla>h al-H{a>fiz}. Muh}ammad bin ‘Abdulla>h ibn H{amduwaih bin
Na‘i>m al-D{abbi> al-Naisa>bu>ri> (321-405 H) yang dikenal dengan al-H{a>kim.
35

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz XVIII, h. 164; Syams al-Di>n alZ|ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m, Juz X, h. 95.
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Lahir dan wafat di Naisa>bu>r. Dia adalah al-ima>m, al-h{a>fiz}, al-na>qid, al-

‘alla>mah, dan syaikh al-muh}addis\i>n. Dia memulai mendengarkan hadis pada
usia 9 tahun. Dia menulis banyak kitab, diantaranya adalah al-Mustadrak ‘ala

al-S{ah}i>h}ain. Dia juga banyak memberikan kritik kepada periwayat-periwayat
hadis lainnya dan kritikannya diterima karena keluasan ilmunya terkait yang
sahih dan saqi>m. Gurunya antara lain ayahnya sendiri dan Muh}ammad bin
Ya‘qu>b al-As}am, sedangkan muridnya antara lain al-Da>ruqut}ni> dan alBaihaqi>.36
3) Abu> al-‘Abba>s al-As}am (247-277 H) Muh}ammad bin Ya‘qu>b bin Yu>suf bin
Ma‘qal bin Sina>n al-Umawi>. Dia seorang penduduk Naisa>bu>r dan wafat di
sana. Dia melakukan banyak perjalanan ilmu, maka dia mendengar hadis dari
ulama-ulama Mesir, Mekkah, Damaskus, Kufah, dan Bagdad. Perjalanan
hadisnya selama 76 tahun. Dia ditimpa ketulian pada usia tuanya. Ibn al-As\i>r
menilainya s\iqah. Gurunya antara lain Yah}ya> bin Abi> T{a>lib dan ‘Abba>s alDu>ri>, sedangkan muridnya antara lain Abu> ‘Ali> al-Naisa>bu>ri> dan Abu>
‘Abdilla>h al-H{a>kim. Al-Ma‘qili> menceritakan bahwa Abu> al-‘Abba>s seorang
muhaddis terkenal di zamannya dan tidak seorang pun meragukan kejujuran,
kesahihan dan kekuatan pendengarannya.37
4) Yah}ya> bin Abi> T{a>lib. Namanya adalah Ja‘far bin ‘Abdilla>h bin Zibriqa>ni> alBagda>di> (182-275 H). Abu> H{a>tim menilainya mah}alluhu al-s}idq. AlDa>ruqut}ni>

menilai

riwayatnya

sahih,

dan

beberapa

ulama

lain

36

Khair al-Di>n al-Zarkali>, al-A‘la>m, Juz VI, h. 227; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m alNubala>, Juz XVII, h. 163-164; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m, Juz IX, h. 89.
37

Khair al-Di>n al-Zarkali>, al-A‘la>m, Juz VII, h. 145; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-

Nubala>, Juz XV, h. 453-454.
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mendukungnya. Sedangkan al-H{a>kim menilainya tidak kuat. Mu>sa> bin Ha>ru>n
menceritakan bahwa ia pernah menyaksikan ia berdusta, meski yang
dimaksud Mu>sa> adalah kebohongan dalam ucapan biasa bukan dalam konteks
hadis. Namun dari beberapa ungkapan ulama, al-Z|ahabi> menyimpulkan
bahwa pandangan al-Da>ruqut}ni> lebih diperpegangi karena ia dianggap orang
paling tahun tentangnya. Gurunya antara lain ‘Abd al-Wahha>b bin ‘At}a> dan
Abu> Da>wud al-T{aya>lisi>, sedangkan muridnya antara lain Ibn Abi> al-Dunya>
dan Ibn S{a>‘id.38
5) ‘Abd al-Wahha>b bin ‘At}a> al-Khaffa>f (w. 204/206 H). Termasuk t}abaqah ke-9
yaitu s}iga>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n. Yah}ya> bin Ma‘i>n dan al-Da>ruqut}ni> menilainya

s\iqah. Ibn Sa‘ad menilainya s}adu>q. Al-Bukha>ri> menilainya tidak kuat, dan
juga menyatakan bahwa ‘Abd al-Wahha>b melakukan tadli>s berupa riwayatriwayat munkar dari S|aur al-H{ims}i> dan banyak periwayat lainnya. Penilaian

tadli>s juga disampaikan oleh al-Khat}i>b. Ah}mad menyatakan bahwa ia d}a‘i>f
dan mud}t}arib. Abu> H{a>tim menyatakan bahwa hadisnya ditulis. Namun dari
semua pernyataan ulama, al-Z|ahabi> menyimpulkan bahwa hadisnya
berderajat hasan. Gurunya antara lain S}aur al-H{ims}}i>, Kha>lid al-H{az\z\a> dan
Hami>d al-T{awi>l, dan tidak ditemukan dalam keterangan ulama menyebutkan
nama salah seorang pun dari tiga periwayat yang menjadi gurunya dalam
hadis ini.39
38

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz XII, h. 619-620; Syams al-Di>n alZ|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l, Juz IV, h. 387.
39

Muh}ammad bin Sa‘ad, al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VII, h. 240; Ah}mad bin ‘Ali ibn H{ajar alAsqala>ni>, Ta‘ri>f Ahl al-Taqdi>s bi Mara>tib al-Maus}u>fi>n bi al-Tadli>s (Cet. I; ‘Amma>n: Maktabah alMana>r, 1983), h. 41; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz IX, h. 454; S}ala>h} al-Di>n al‘Ala>’i>, Ja>mi‘ al-Tah}s}i>l fi> Ah}ka>m al-Mara>si>l, h. 108; Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b alKama>l, Juz XVIII, h. 509-510.
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6) Ja‘far bin H{ayya>n. Ja‘far bin H{ayya>n al-Sa‘di> Abu> al-Asyhab al-Bas}ri> (70165 H). Termasuk t}abaqah ke-6 yaitu semasa dengan s}iga>r al-ta>bi‘i>n. Dia
dinilai s\iqah oleh Ibn Ma‘i>n, Abu> H{a>tim, dan Ah}mad. Sementara al-Nasa>’i>
menilainya laisa bihi> ba’s. Gurunya antara lain al-H{asan al-Bas}ri> dan ‘Abd
al-Rah}ma>n bin T{arafah, sedangkan muridnya antara lain Ibn al-Muba>rak dan
Yah}ya> al-Qat}t}a>n (dalam hal ini tidak ditemukan nama ‘Abd al-Wahha>b bin
‘At}a>). 40
-

‘Auf bin Abi> Jami>lah. ‘Auf bin Abi> Jami>lah al-‘Abdi> al-Hijri> Abu> Sahl al‘Bas}ri> (60-146 H). Termasuk t}abaqah ke-6 yaitu semasa dengan s}iga>r al-

ta>bi‘i>n. Ah}mad menilainya s\iqah s}a>lih} al-h}adi>s\. Ibn Ma‘i>n menilainya s\iqah.
Al-Nasa>’i> menilainya s\iqah s\abat. Abu> H{a>tim menilainya s}adu>q s}a>lih}. Ibn
Sa‘ad menilainya s\iqah, meski dituduh seorang Syi‘ah. Gurunya antara lain
al-H{asan al-Bas}ri> dan Zara>rah bin Aufa>, sedangkan muridnya antara lain
H}amma>d bin Salamah dan Ibn al-Muba>rak (tidak ditemukan nama ‘Abd alWahha>b bin ‘At}a>).41
-

Al-Rabi>‘ bin S}abi>h.} Al-Rabi>‘ bin S}abi>h} al-Sa‘di> Abu> Bakr al-Bas}ri> (w. 160
H). Termasuk t}abaqah ke-7 yaitu kiba>r al-ta>bi‘i>n. Ibn Ma‘i>n menilainya

s\iqah. Namun di kesempatan lain Ibn Ma‘i>n menilainya d}ai>f bersama alNasa>’i>. Ibn Sa‘ad juga mend}a‘ifkannya dan menceritakan bahwa ‘Affa>n
meninggalkan hadisnya. Ibn al-Madi>ni> menilainya laisa bi al-qawi>. Ah}mad
menilainya la> ba’s bih. Gurunya antara lain al-H{asan al-Bas}ri> dan

40

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz VII, h. 285-286; Syams al-Di>n alZ|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l, Juz I, h. 406.
41

Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XXII, h. 440; Muh}ammad bin
Sa‘ad, al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VII, h. 258.
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Muh}ammad bin Si>ri>n, sedangkan murinya antara lain Waki>‘ dan Ibn Mahdi>
(tidak ditemukan nama ‘Abd al-Wahha>b bin ‘At}a>).42
7) Al-H{asan al-Bas}ri>. Al-H{asan bin al-H{asan Yasa>r al-Bas}ri> (21-110 H) adalah
seorang yang termasuk t}abaqah ke-3 min al-wust}a> min al-ta>bi‘i>n. Gurunya
antara lain Ibn ‘Abba>s, Anas bin Ma>lik, dan sejumlah ta>bi‘i>n. Adapun
muridnya antara lain al-Rabi>‘ bin S{abi>h}, Abu> al-Asyhab. Dia terkenal dengan

irsa>l dan tadli>s. Dia meriwayatkan hadis-hadis secara mursal dari periwayat
seperti ‘Ali>, Ummu Salamah, ‘Abdulla>h bin ‘Umar, Ibn ‘Abba>s,‘Uqbah, Abu>
Bakrah, Ja>bir, dan Abu> Hurairah.43 Pada dasarnya, al-H{asan adalah orang
yang sangat tinggi kedudukannya dalam periwayatan hadis. Al-Qat}t}a>n
menyebutnya dengan berbagai pujian, misalnya dengan gelar ‘a>lim, ‘ali>,

faqi>h, s\iqah, ma’mu>n, dan fas}i>h}. Sehingga menurut al-Qat}t}a>n hadisnya
dianggap musnad, dia meriwayatkan dari orang yang dia dengar, dia adalah
hujjah yang baik. Sementara hadis-hadis yang ia riwayatkan secara mursal,
juga dianggap hujjah.44 Hanya saja, dalam konteks hadis ini, mursal yang
terjadi berbeda halnya dengan mursal yang diceritakan para ulama yaitu

mursal dari para sahabat, karena dalam riwayat ini al-H{asan memursalkannya
dari Nabi saw.
Berdasarkan pemaparan dan pertimbangan di atas, maka hadis ini
disimpulkan sebagai hadis d}a‘i>f dengan periwayatan mursal al-H{asan al-Bas}ri> dari
42

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz VII, h. 288; Muh}ammad bin Sa‘ad,
al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VII, h. 204-205; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l, Juz II, h. 41.
43

S{ala>h} al-Di>n al-‘Ala>’i>, Ja>mi‘ al-Tah{s}i>l fi> Ah}ka>m al-Mara>si>l, h. 162-165; Ah}mad bin ‘Ali>
bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Ta‘ri>f Ahl al-Taqdi>s, h. 29; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>,
Juz IV, h. 566.
44

Muh}ammad bin Sa‘ad, al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VII, h. 157.
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Nabi saw. Adapun riwayat dari al-T{abra>ni> dalam al-Mu‘jam al-Ausat} yang marfu>
melalui Anas bin Ma>lik tidak dapat mendukung sanad al-Baihaqi> karena riwayat
tersebut adalah riwayat yang sangat d}a‘i>f, karena di dalamnya terdapat seorang
periwayat yang matru>k yaitu ‘Adi> bin Fad}l al-Taimi>. ‘Adi> bin Fad}l al-Taimi> (w. 171
H) disepakati ditinggalkan oleh para ulama hadis. Dia dinilai oleh Ibn Ma‘i>n d}a‘i>f
dan laisa bi syai>, serta hadisnya tidak ditulis. Abu> Da>wud juga menyatakan bahwa
dia d}a‘i>f dan hadisnya tidak ditulis. Abu> H{a>tim menyatakan bahwa dia matru>k dan
hadisnya ditinggalkan.45
b. Kehujjahan hadis
Berdasarkan uraian di atas, maka hadis ini disimpulkan sebagai hadis d}a‘i>f
dengan keterputusan sanadnya, dalam hal ini mursal ta>bi‘i>. Sementara riwayat yang
lain juga tidak dapat mendukung hadis ini karena riwayat tersebut juga sangat d}a‘i>f.
Dengan demikian hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.
IV>.> Hadis tentang sebab diterimanya shalat

ﻳﻘﻮل اﷲ إﳕﺎ أﺗﻘﺒﻞ اﻟﺼﻼة ﳑﻦ ﺗﻮاﺿﻊ ﻟﻌﻈﻤﱴ وﱂ ﻳﺘﻜﱪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻰ وﻗﻄﻊ ﺎرﻩ ﺑﺬﻛﺮى وﱂ ﻳﺒﺖ ﻣﺼﺮا
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻴﺌﱴ ﻳﻄﻌﻢ اﳉﺎﺋﻊ وﻳﺆوى اﻟﻐﺮﻳﺐ وﻳﺮﺣﻢ اﻟﺼﻐﲑ وﻳﻮﻗﺮ اﻟﻜﺒﲑ ﻓﺬاك اﻟﺬى ﻳﺴﺄﻟﲎ ﻓﺄﻋﻄﻴﻪ
وﻳﺪﻋﻮﱏ ﻓﺄﺳﺘﺠﻴﺐ ﻟﻪ وﻳﺘﻀﺮع إﱃ ﻓﺄرﲪﻪ ﻓﻤﺜﻠﻪ ﻋﻨﺪى ﻛﻤﺜﻞ اﻟﻔﺮدوس ﰱ اﳉﻨﺎن ﻻ ﻳﺘﺴﲎ ﲦﺎرﻫﺎ وﻻ
46

ﻳﺘﻐﲑ ﺣﺎﳍﺎ

Takhri>j al-h}adi>s\:
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bazza>r dalam al-Musnad47. Untuk lebih
jelasnya periwayatan al-Bazza>r, dapat diperhatikan pada skema sanad berikut ini:
45

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l, Juz III, h. 62.

46

Hadis ini adalah hadis nomor 244 dalam kitab al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah.

47

Abu> Bakr Ah}mad bin ‘Amru al-‘Ataki> al-Bazza>r, Musnad al-Bazza>r, Juz XI (Cet. I: Madinah:
Maktabat al-‘Ulu>m wa al-H{ikam, 1988), h. 105; Juz XI, h. 129.
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Hadis yang dikaji adalah riwayat al-Bazza>r yang merupakan riwayat tunggal
dalam hal ini. Hadisnya adalah sebagai berikut:

ٍِ
ِ
ٍ ﺣﺪﱠﺛﻨﺎ أَﺑﻮ َداوَد ﺳﻠَْﻴﻤﺎ ُن ﺑْﻦ ﺳْﻴ
ِ ْ ﻒ
 َﻋ ِﻦ،ﻃﺎووس
َ
َ ُ َ ُ ُ ُ
ُ  َﻋﻦ،َ َﺣﺪﱠﺛﻨﺎ َﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑْ ُﻦ َواﻗﺪ َﻋ ْﻦ َﺣْﻨﻈَﻠَﺔ: ﻗَﺎل،اﳊَﱠﺮاﱐﱡ
ِ
ٍ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ
ﺎل اﻟﻠﱠﻪُ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ إِ ﱢﱐ ﻻ أَﺗَـ َﻘﺒﱠ ُﻞ
َ َ ﻗ:ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَﻴﻪ َو َﺳﻠﱠﻢ
َ َ ﻗ:ﺎل
َ َ ﻗ، َر ِﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ،ﺎس
َ ﺎل َر ُﺳﻮل اﷲ
ِ
ِ ِ ﺼﻼ َة إﻻﱠ ِﳑﱠﻦ ﺗَـﻮ
ِ
ِ ﺼﺮا ﻋﻠَﻰ ﻣﻌ
ِ
ﺼﻴَِﱵ َوﻗَﻄَ َﻊ ﻧـَ َﻬ َﺎرﻩُ ِﰲ
اﻟ ﱠ
َ َ ْ
ْ ِاﺿ َﻊ َﺎ ﻟ َﻌﻈَ َﻤ ِﱵ َوَﱂْ ﻳَ ْﺴﺘَﻄ ْﻞ َﻋﻠَﻰ َﺧ ْﻠﻘﻲ َوَﱂْ ﻳَﺒ
ْ َ َ ﺖ ُﻣ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ﱠﻤ
ﺲ أَ ْﻛﻠَ ُﺆﻩُ ﺑِﻌِﱠﺰِﰐ
َ ﺎب ذَﻟ
َ ذ ْﻛ ِﺮي َوَرﺣ َﻢ اﻟْﻤ ْﺴﻜ
َ  َواﺑﻦ اﻟ ﱠﺴﺒِ ِﻴﻞ َواﻷ َْرَﻣﻠَﺔَ َوَرﺣ َﻢ اﻟْ ُﻤ،ﲔ
ْ ﻮرﻩُ َﻛﻨُﻮِر اﻟﺸ
َ ﺼ
ُ ُﻚ ﻧ
ِ وأ
ِ
ِ
ِ
اﳉَ َﻬﺎﻟَِﺔ ِﺣ ْﻠ ًﻤﺎ َوَﻣﺜَـﻠُﻪُ ِﰲ َﺧ ْﻠ ِﻘﻲ َﻛ َﻤﺜَ ِﻞ اﻟْ ِﻔ ْﺮَد ْو ِس ِﰲ
ْ ﻮرا َوِﰲ
ْ َﺳﺘَ ْﺤﻔﻈُﻪُ َﻣﻼﺋ َﻜ ِﱵ َوأ
ْ َ
ً َُﺟ َﻌ ُﻞ ﻟَﻪُ ﰲ اﻟﻈﱡْﻠ َﻤﺔ ﻧ
.اﳉَﻨ ِﱠﺔ
ْ
Arti hadis:
Dari Ibn ‘Abba>s ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: Allah swt.
berfirman: Sesungguhnya Aku tidak menerima shalat kecuali dari orang yang
tawa>d}u‘ atas keagungan-Ku, tidak berlama-lama dengan makhluk-Ku, tidak
terjerembab dalam kemaksiatan kepada-Ku, mengakhiri harinya dengan zikir
kepada-Ku, menyayangi orang miskin, ibn sabi>l, dan janda, serta menyayangi
orang yang terkena musibah. Hal demikian memiliki cahaya seperti cahaya
matahari. Aku akan melindunginya dengan keagungan-Ku, menjaganya dengan
malaikat-Ku, Aku ciptakan baginya cahaya dalam kegelapan, dan kelembutan
dalam kebodohan. Perumpamaannya diantara makhluk-Ku adalah seperti surga
firdaus diantara surga lainnya.
a. Kritik sanad
1) Al-Bazza>r. Abu> Bakr Ah}mad bin ‘Amr al-Bas}ri> yang dikenal dengan alBazza>r (215-292 H). Dia telah menulis al-Musnad. Dia telah melakukan
perjalanan ke beberapa tempat seperti Bagdad, Mesir, Makkah, dan
Ramallah. Abu> al-H{asan al-Da>ruqut}ni> menyatakan bahwa ia s\iqah, namun
terkadang salah dalam hafalannya. Abu> Ah}mad al-H{a>kim menilai bahwa ia
terkadang salah dalam sanad dan matan hadis. Dijelaskan lagi bahwa ia
meriwayatkan hadis di Mesir dengan hafalannya, lalu disesuaikan dengan
kitab periwayat lain, sementara ia tidak memiliki kitab, maka ia banyak

118

melakukan kesalahan dalam meriwayatkan. Al-Nasa>’i> turut menjarah}nya.48
Di dalam daftar nama gurunya tidak ditemukan nama Sulaima>n bin Saif.
2) Sulaima>n bin Saif bin Yah}ya> al-H{arra>ni> (w. 272 H). Termasuk t}abaqah ke-11
yaitu ausa>t al-a>khiz\i>n ‘an tab‘i al-atba>‘. Diantara gurunya adalah Yazi>d bin
Ha>ru>n dan ‘Abdullah bin Wa>qid, sedangkan muridnya antara lain al-Nasa>’i>
(yang paling banyak meriwayatkan darinya), namun tidak ditemukan nama
al-Bazza>r. Tidak ditemukan keterangan ulama tentang dia melainkan alNasa>’i> yang menilainya s\iqah.49
3) ‘Abdullah bin Wa>qid, Abu> Qata>dah al-H{arra>ni> (w. 210 H). Termasuk t}abaqah
ke-9 yaitu s}iga>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n. Diantara gurunya adalah H{anz}alah bin Abi>
Sufya>n, dan muridnya antara lain Abu> Da>wud Sulaima>n bin Saif. Ibn Ma‘i>n
menilainya laisa bi syai>’, yang didukung oleh al-Nasa>’i>. Ibn Abi> H{a>tim ketika
bertanya kepada Abu> Zur‘ah tentang ‘Abdullah, Abu> Zur‘ah menjawab dia

d}a‘i>f dan tidak diriwayatkan dan tidak dibacakan hadis darinya. Ibn Abi>
H{a>tim juga menceritakan keterangan bahwa ayahnya menilai ‘Abdullah
sebagai munkar al-h}adi>s\, z\ahaba h}adi>s\uhu>. Al-Bukha>ri> menambahkan bahwa
dia munkar al-h}adi>s\ dan hadisnya ditinggalkan. Al-Ju>zaja>ni> menilainya

matru>k al-h}adi>s\. Ibn H{ajar menyatakan bahwa para ulama sepakat akan
ked}a‘ifannya, dan Ah}mad menyifatinya sebagai al-mudallis. Ibn H{ibba>n
menjelaskan bahwa dia banyak terjebak dalam periwayatan hadis-hadis

munkar, dan tidak boleh dijadikan hujjah riwayatnya.50
48

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz XIII, h. 56.

49

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz XIII, h. 147; Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n
bin Yu>suf al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XXXIII, h. 291.
50

Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XVI, h. 263; Abu> Ah}mad bin
‘Adi> al-Jurja>ni>, al-Ka>mil fi> D{u‘afa> al-Rija>l, Juz V, h. 322; Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>,
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4) H{anz}alah. H{anz}alah bin Abi> Sufya>n bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Safwa>nbin
Umayyah al-Makki> (w. 151 H). Diantara gurunya adalah T{a>wu>s bin Ki>sa>n
dan ‘At}a> bin Abi> Raba>h}, sedangkan muridnya antara lain ‘Abdulla>h bin
Wa>qid dan ‘Abdulla>h bin Muba>rak. Ah}mad menilainya s\iqah s\iqah. Ibn
Ma‘i>n menilainya s\iqah h}ujjah. Abu> Zur‘ah, Abu> Da>wud, dan al-Nasa>’i> juga
sepakat menilainya s\iqah. Ibn Sa‘ad menyatakan bahwa ia s\iqah dan banyak
hadisnya. Berdasarkan gambaran tersebut, maka periwayat ini dinilai s\iqah.
5) T{a>wu>s. T{a>wu>s bin Ki>sa>n al-Yama>ni> atau dikenal dengan kunyahnya ‘Abu
‘Abd al-Rah{ma>n al-H{umairi> (w. 106 H). Termasuk t{abaqah ke-3 atau min al-

wasati{> min al-ta>bi‘i>n. Gurunya antara lain Abu> Hurairah dan Ibn ‘Abba>s,
sedangkan muridnya antara lain H{anz{alah bin Abi> Sufya>n dan al-Zuhri. Ish{aq>
bin Mans{u>r, Ibn Ma‘i>n dan Abu> Zur‘ah menilainya s\iqah. Ibn H{ibba>n
menyatakan ia termasuk ta>bi‘i>n yang memiliki keutamaan besar. Ibn Abi>
Syaibah berkata: “Hadisnya dari ‘Umar dan ‘Ali> mursal”. Abu> H{a>tim
menambahkan: “Demikian juga dari ‘Us\ma>n”. Ibn H{ajar berkata: “S|iqah

faqi>h fa>d{il”. Mayoritas ulama memuji dan menilai T{a>wu>s s\iqah. Karena itu,
hubungan periwayatan antara T{a>wu>s dan Ibn ‘Abba>s yang dilambangkan
dengan kata ‘an dapat dipercaya, hingga bisa dikatakan antara keduanya
sanadnya bersambung.51
6) Ibn ‘Abba>s. ‘Abdulla>h bin ‘Abba>s bin ‘Abd al-Mut{a>lib bin Ha>syim bin ‘Abd
Mana>f al-Qursyi> al-Ha>syimi> (-30 H-68 H di T}a>if). Beliau masih merupakan
Ta‘ri>f Ahl al-Taqdi>s bi Mara>tib al-Maus}u>fi>n bi al-Tadli>s, h. 55; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n alI‘tida>l, Juz II, h. 517.
51

Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz I, h. 281; Yu>suf bin ‘Abd alRah}man al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XIII, h. 358-359; Abu> H{a>tim al-Ra>zi>, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l,
Juz IV, h. 500; Muh}ammad Ibn H{ibba>n, al-S|iqa>t, Juz IV, h. 391.
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sepupu Rasulullah saw. Ibn ‘Abba>s digelari al-h}abr (cendekiawan) atau al-

bah}r (laut) karena keluasan ilmunya, selain itu beliau dikenal dengan
turjuma>n Al-Qur’a>n sebab kedalaman wawasan dan pemahamannya terhadap
l-Qur’an. Ibn ‘Umar dalam komentarnya menyebutkan bahwa Ibn ‘Abba>s di
antara umat Muh{ammad yang paling mengetahui dan paling paham mengenai
al-Qur’an. Tidak hanya itu, Ibn ‘Abba>s juga merupakan salah seorang sahabat
yang banyak meriwayatkan hadis serta termasuk salah satu dari al-‘aba>dalah

min fuqaha>’ al-s{aha>bah. Beliau meriwayatkan langsung dari Nabi saw., dan
sahabat-sahabat yang lain diantaranya Usa>mah bin Zai>d, dan Ubay bin
Ka’ab. Adapun muridnya antara lain T{a>wu>s bin Ki>sa>n dan ‘Amru bin Di>na>r.52
Berdasarkan pemaparan di atas, sanad hadis ini disimpulkan berkualitas d}a‘i>f

jiddan, dengan pertimbangan bahwa salah seorang periwayatnya yaitu ‘Abdulla>h bin
Wa>qid merupakan periwayat yang disepakati oleh mayoritas ulama akan
ked}a‘ifannya. Para ulama mengkritisinya dengan berbagai ungkapan yang
menunjukkan bahwa ia sangat d}a‘i>f, dan puncaknya adalah ungkapan bahwa
hadisnya tidak dibacakan dan tidak diriwayatkan, hadisnya ditinggalkan, dan tidak
dijadikan hujjah.
b. Kehujjahan hadis
Berdasarkan uraian sanad yang menunjukkan bahwa hadis ini d}a‘i>f jiddan,
maka hadis ini juga dinyatakan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Meski terkait

52

‘Izz al-Di>n Ibn al-As\i>r, Usd al-Ga>bah, Juz I (Beirut: Da>r al-Fikr, 1989), h. 630; Muh{ammad
bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, al-Ta>ri>kh al-Kabi>r, Juz III (Beirut: Da>r al-Fikr, [t.th.]), h. 5; Syams al-Di>n alZ|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz III, h. 331. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Taz\kirah al-H}uffa>z{, Juz I, h.
40; Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz V, h. 242; Yu>suf bin ‘Abd alRah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XV, h. 154.
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fadhilah amal, ked}a‘i>fan hadis ini termasuk ked}a‘i>fan yang parah dan tidak
memungkinkan untuk digunakan sebagai hujjah.
V. Hadis tentang Pelebur Dosa (hadis 328 dan 610)

أﻣﺎ إﱏ ﺳﺄﺣﺪﺛﻜﻢ ﻣﺎ ﺣﺒﺴﲎ ﻋﻨﻜﻢ اﻟﻐﺪاة إﱏ ﻗﻤﺖ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﺘﻮﺿﺄت وﺻﻠﻴﺖ ﻣﺎ ﻗﺪر ﱃ

-

.ﻓﻨﻌﺴﺖ ﰱ ﺻﻼﺗﻰ ﺣﱴ اﺳﺘﺜﻘﻠﺖ ﻓﺈذا أﻧﺎ ﺑﺮﰉ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ﰱ أﺣﺴﻦ ﺻﻮرة ﻓﻘﺎل ﻳﺎ ﳏﻤﺪ
 ﻗﺎﳍﺎ ﺛﻼﺛﺎ ﻗﺎل ﻓﺮأﻳﺘﻪ وﺿﻊ ﻛﻔﻪ. ﻗﺎل ﻓﻴﻢ ﳜﺘﺼﻢ اﳌﻸ اﻷﻋﻠﻰ ﻗﻠﺖ ﻻ أدرى.ﻗﻠﺖ ﻟﺒﻴﻚ رب
 ﻗﻠﺖ.ﺑﲔ ﻛﺘﻔﻰ ﺣﱴ وﺟﺪت ﺑﺮد أﻧﺎﻣﻠﻪ ﺑﲔ ﺛﺪﱙ ﻓﺘﺠﻠﻰ ﱃ ﻛﻞ ﺷﻰء وﻋﺮﻓﺖ ﻓﻘﺎل ﻳﺎ ﳏﻤﺪ
ﻟﺒﻴﻚ رب ﻗﺎل ﻓﻴﻢ ﳜﺘﺼﻢ اﳌﻸ اﻷﻋﻠﻰ ﻗﻠﺖ ﰱ اﻟﻜﻔﺎرات ﻗﺎل ﻣﺎ ﻫﻦ ﻗﻠﺖ ﻣﺸﻰ اﻷﻗﺪام إﱃ
 ﻗﺎل ﻓﻴﻢ ﻗﻠﺖ.اﳉﻤﺎﻋﺎت واﳉﻠﻮس ﰱ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻠﻮات وإﺳﺒﺎغ اﻟﻮﺿﻮء ﰱ اﳌﻜﺮوﻫﺎت
 ﻗﻠﺖ اﻟﻠﻬﻢ إﱏ أﺳﺄﻟﻚ ﻓﻌﻞ. ﻗﺎل ﺳﻞ.إﻃﻌﺎم اﻟﻄﻌﺎم وﻟﲔ اﻟﻜﻼم واﻟﺼﻼة ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﺎس ﻧﻴﺎم
اﳋﲑات وﺗﺮك اﳌﻨﻜﺮات وﺣﺐ اﳌﺴﺎﻛﲔ وأن ﺗﻐﻔﺮ ﱃ وﺗﺮﲪﲎ وإذا أردت ﻓﺘﻨﺔ ﻗﻮم ﻓﺘﻮﻓﲎ ﻏﲑ
53

ﻣﻔﺘﻮن أﺳﺄﻟﻚ ﺣﺒﻚ وﺣﺐ ﻣﻦ ﳛﺒﻚ وﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﺮب إﱃ ﺣﺒﻚ

Takhri>j al-h}adi>s\:
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Turmuz\i> dalam al-Sunan dan Ah}mad dalam

al-Musnad.54 Untuk memperjelas perbandingan riwayat, dapat diperhatikan pada
gambar skema sanad berikut ini:

53

Hadis ini adalah hadis nomor 328 dalam kitab al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah. Hadis ini mewakili
hadis dengan tema yang sama, yaitu hadis nomor 610.
54

Muh}ammad bin ‘I<sa> al-Turmuz\\i>, Sunan al-Turmuz\i>, Juz V, h. 219, Juz V, h. 220; Juz V, h.
221; Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal, Musnad Ah}mad, Juz V, h. 437-438, Juz XXVII, h. 171; Juz
XXXVIII, h. 422-423; Juz XXXVIII, h. 256-257.
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Hadis yang dikaji adalah riwayat Ah}mad dari Mu‘a>z\ bin Jabal. Hadisnya
adalah sebagai berikut:

ٍِ
ِ
ﻀ ٌﻢ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ اﻟْﻴَ َﻤ ِﺎﻣ ﱠﻲَ ،ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َْﳛ َﲕ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ اﺑْ َﻦ أَِﰊ َﻛﺜِ ٍﲑَ ،ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ
َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ أَﺑُﻮ َﺳﻌﻴﺪ َﻣ ْﻮَﱃ ﺑَِﲏ َﻫﺎﺷ ٍﻢَ ،ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﺟ ْﻬ َ
َزﻳْ ٌﺪ ﻳـَ ْﻌ ِﲏ اﺑْ َﻦ أَِﰊ َﺳ ﱠﻼٍمَ ،ﻋ ْﻦ أَِﰊ َﺳ ﱠﻼٍم َوُﻫ َﻮ َزﻳْ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﺳ ﱠﻼِم ﺑْ ِﻦ أَِﰊ َﺳ ﱠﻼٍم ﻧَ َﺴﺒُﻪُ إِ َﱃ َﺟﺪﱢﻩِ ،أَﻧﱠﻪُ َﺣ ﱠﺪﺛَﻪُ َﻋْﺒ ُﺪ
ﺎل :اﺣﺘَﺒﺲ ﻋﻠَﻴـﻨَﺎ رﺳ ُ ِ
ِ
اﳊ ْ ِ
ِِ
اﻟﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﺑْ ُﻦ َﻋﺎﺋِ ٍ
ﺻﻠﱠﻰ
ﻮل اﷲ َ
ﺶ َْ
ﻀَﺮﻣ ﱡﻲَ ،ﻋ ْﻦ َﻣﺎﻟﻚ ﺑْ ِﻦ َﳜَﺎﻣَﺮ ،أَ ﱠن ُﻣ َﻌﺎذَ ﺑْ َﻦ َﺟﺒَ ٍﻞ ﻗَ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ
ٍ
ﺲ ،ﻓَﺨﺮج رﺳ ُ ِ
ِ
ِ
ﺻ َﻼةِ اﻟ ﱡ
اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ذَ َ
ﻮل اﷲ َ
ات َﻏ َﺪاة َﻋ ْﻦ َ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ
ﺼْﺒ ِﺢ َﺣ ﱠﱴ ﻛ ْﺪﻧَﺎ ﻧـَﺘَـَﺮاءَى ﻗَـ ْﺮ َن اﻟﺸ ْ
ﱠﻤ ِ َ َ َ َ ُ
ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﺳ ِﺮﻳﻌﺎ ،ﻓَـﺜـ ﱢﻮب ﺑِﺎﻟ ﱠ ِ
ﺼﺎﻓﱢ ُﻜ ْﻢ
ﺻ َﻼﺗِِﻪ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﺳﻠﱠ َﻢ .ﻗَ َ
ﺎلَ " :ﻛ َﻤﺎ أَﻧْـﺘُ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َﻣ َ
ﺻﻠﱠﻰ َوَﲡَ ﱠﻮَز ِﰲ َ
ﺼ َﻼة َو َ
َْ ََ َ َ ً ُ َ
ﺎل " :إِ ﱢﱐ ﺳﺄُﺣ ﱢﺪﺛُ ُﻜﻢ ﻣﺎ ﺣﺒﺴ ِﲏ ﻋْﻨ ُﻜﻢ اﻟْﻐَ َﺪاةَ إِ ﱢﱐ ﻗُﻤ ِ
ﺖ
َﻛ َﻤﺎ أَﻧْـﺘُ ْﻢ" .ﰒُﱠ أَﻗْـﺒَ َﻞ إِﻟَْﻴـﻨَﺎ .ﻓَـ َﻘ َ
ﺼﻠﱠْﻴ ُ
ْ ُ
ﺖ ﻣ َﻦ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ،ﻓَ َ
َ َ ْ َ ََ َ َ ُ
ﺎل :ﻳَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ أَﺗَ ْﺪ ِري
ﻮرةٍ .ﻓَـ َﻘ َ
اﺳﺘَـْﻴـ َﻘﻈْ ُ
ﱢر ِﱄ ﻓَـﻨَـ َﻌ ْﺴ ُ
ﺖ ،ﻓَِﺈذَا أَﻧَﺎ ﺑَِﺮﱢﰊ ِﰲ أ ْ
ﺻ َﻼِﰐ َﺣ ﱠﱴ ْ
َﺣ َﺴ ِﻦ ُ
ﺖ ِﰲ َ
ﺻَ
َﻣﺎ ﻗُﺪ َ
ﺎل :ﻳﺎ ُﳏ ﱠﻤ ُﺪ ﻓِﻴﻢ َﳜْﺘَ ِ
ﻓِﻴﻢ َﳜْﺘَ ِ
ﺖَ :ﻻ
ﺖَ :ﻻ أ َْد ِري ﻳَﺎ َر ﱢ
ﺼ ُﻢ اﻟْ َﻤ َﻸُ ْاﻷ ْ
ﺼ ُﻢ اﻟْ َﻤ َﻸُ ْاﻷ ْ
ب .ﻗَ َ َ َ
َﻋﻠَﻰ؟ ﻗـُ ْﻠ ُ
َﻋﻠَﻰ؟ ﻗـُ ْﻠ ُ
َ
َ
ِ
ﺎل :ﻳﺎ ُﳏ ﱠﻤ ُﺪ ﻓﻴﻢ َﳜْﺘَ ِ
ﲔ َﻛﺘِ َﻔ ﱠﻲ
ﺖَ :ﻻ أ َْد ِري ﻳﺎ َر ﱢ
أ َْد ِري َر ﱢ
ﺼ ُﻢ اﻟْ َﻤ َﻸُ ْاﻷ ْ
ب ،ﻓَـَﺮأَﻳْـﺘُﻪُ َو َ
ب ،ﻗَ َ َ َ
ﺿ َﻊ َﻛﻔﱠﻪُ ﺑـَ ْ َ
َﻋﻠَﻰ؟ ﻗـُ ْﻠ ُ
َ
ٍ
ِ ِِ
ﺎل :ﻳﺎ ُﳏ ﱠﻤ ُﺪ ﻓِﻴﻢ َﳜْﺘَ ِ
ﺼ ُﻢ اﻟْ َﻤ َﻸُ
ﺖ ﻓَـ َﻘ َ َ َ
ت ﺑـَ ْﺮَد أَﻧَﺎﻣﻠﻪ ﺑـَ ْ َ
َﺣ ﱠﱴ َو َﺟ ْﺪ ُ
ﺻ ْﺪ ِري ﻓَـﺘَ َﺠﻠﱠﻰ ِﱄ ُﻛ ﱡﻞ َﺷ ْﻲء َو َﻋَﺮﻓْ ُ
ﲔ َ
َ
ﺎل :وﻣﺎ اﻟْ َﻜﻔﱠﺎرات؟ ﻗـُ ْﻠﺖ :ﻧـَ ْﻘﻞ ْاﻷَﻗْ َﺪ ِام إِ َﱃ ْ ِ
ْاﻷَﻋﻠَﻰ؟ ﻗـُ ْﻠﺖِ :ﰲ اﻟْ َﻜﻔ ِ
ﻮس ِﰲ
ْ
َ ُ
ُ
ُ
ﱠﺎرات .ﻗَ َ َ َ
اﳉُ ُﻤ َﻌﺎتَ ،و ُﺟﻠُ ٌ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ات ،وإِﺳﺒﺎغُ اﻟْﻮﺿﻮء ِﻋْﻨ َﺪ اﻟْ َﻜ ِﺮﻳﻬ ِ
اﻟْﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑـﻌ َﺪ اﻟ ﱠ ِ
ﺎم اﻟﻄﱠ َﻌ ِﺎم،
ﺎت .ﻗَ َ
ﺼﻠَﻮ َ ْ َ ُ ُ
ﱠر َﺟ ُ
ﺎت؟ ﻗـُ ْﻠ ُ
َْ
ﺖ :إِﻃْ َﻌ ُ
َ
ﺎلَ :وَﻣﺎ اﻟﺪ َ
ََ
ِ
ِ
ات وﺗَـﺮَك اﻟْﻤْﻨ َﻜﺮ ِ
ﺎل :ﺳﻞ .ﻗـُ ْﻠﺖ :اﻟﻠﻬ ﱠﻢ إِ ﱢﱐ أَﺳﺄَﻟُﻚ ﻓﻌﻞ ْ ِ
ﺼ َﻼةُ واﻟﻨ ِ
ِ
ات،
َوﻟ ُ
ﱠﺎس ﻧﻴَ ٌ
ﺎم .ﻗَ َ َ ْ ُ ُ
اﳋَْﻴـَﺮ َ ْ ُ َ
ﲔ اﻟْ َﻜ َﻼمَ ،واﻟ ﱠ َ ُ
ْ َ َْ
ٍ
ﲔ ،وأَ ْن ﺗَـ ْﻐ ِﻔﺮ ِﱄ وﺗَـﺮ َﲪ ِﲏ ،وإِذَا أَرد ِ
ٍ
ِِ
ﻚ
َو ُﺣ ﱠ
ﻚ ُﺣﺒﱠ َ
َﺳﺄَﻟُ َ
َ َ ْ َ َ َْ َ
ت ﻓْﺘـﻨَﺔً ِﰲ ﻗَـ ْﻮم ﻓَـﺘَـ َﻮﻓﱠِﲏ َﻏْﻴـَﺮ َﻣ ْﻔﺘُﻮنَ ،وأ ْ
ﺐ اﻟْ َﻤ َﺴﺎﻛ َ
ﺎل رﺳ ُ ِ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ " :إِﻧـ َﱠﻬﺎ َﺣ ﱞﻖ
ﻚ َو ُﺣ ﱠ
َو ُﺣ ﱠ
ﺐ َﻋ َﻤ ٍﻞ ﻳـُ َﻘﱢﺮﺑُِﲏ إِ َﱃ ُﺣﺒﱢ َ
ﺐ َﻣ ْﻦ ُِﳛﺒﱡ َ
ﻮل اﷲ َ
ﻚ "َ .وﻗَ َ َ ُ
ﻮﻫﺎ
ﻮﻫﺎ َوﺗَـ َﻌﻠﱠ ُﻤ َ
ﻓَ ْﺎد ُر ُﺳ َ
Arti hadis:
Mu‘a>z\ bin Jabal berkata: “Pada suatu pagi Rasulullah saw. tidak keluar untuk
shalat subuh hingga hamper saja kami tidak melihat tanduk matahari, kemudian
Rasulullah saw. keluar dengan cepat dan langsung shalat. Beliau shalat dan
shalat dengan cepat. Saat salam beliau bersabda: ‘Tetaplah berada di barisan
kalian’. Rasulullah pun pergi lalu datang dan bersabda: ‘Sesungguhnya aku akan
memberitahukan kenapa aku tidak datang pagi ini. Sesungguhnya aku bangun
malam kemudian shalat semampuku, aku mengantuk saat shalat hingga aku
terbangun, tiba-tiba aku berada di hadapan Rabb-ku dalam wujud yang paling
indah. Ia berfirman: ‘Hai Muhammad, tahukah kamu apa yang diperdebatkan
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para malaikat tertinggi?’ Aku menjawab: ‘Aku tidak tahu ya Rabb’. Ia
berfirman: ‘Hai Muhammad, tahukah kamu apa yang diperdebatkan para
malaikat tertinggi?’ Aku menjawab: ‘Aku tidak tahu ya Rabb’. Lalu aku
melihat-Nya meletakkan tangan-Nya di atas pundakku hingga aku rasakan jarijemari-Nya di dadaku hingga segala sesuatu terlihat olehku dan aku mengetahui.
Ia berfirman: ‘Hai Muhammad, tahukah kamu apa yang diperdebatkan para
malaikat tertinggi?’ Aku menjawab: ‘Tentang penghapus-penghapus dosa. Ia
berfirman: ‘Penghapus-penghapus dosa apa?’ Aku berkata: ‘Langkah kaki
menuju shalat Jum’at, duduk di mesjid setelah shalat, menyempurnakan wudhu
saat-saat tidak disukai’. Ia berfirman: ‘Apa itu derajat?’. Aku menjawab:
‘Memberikan makan, tutur kata yang lembut, shalat saat orang-orang tidur’. Ia
berfirman: ‘Memintalah’. Aku berkata: ‘Ya Allah! Aku memintamu perbuatanperbuatan baik, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang miskin,
mengampuniku, merahmatiku, bila Kau hendak menyiksa suatu kaum, maka
wafatkanlah aku tanpa terkena siksaan, aku meminta cinta-Mu, cinta orang yang
mencintai-Mu, cinta amalan yang mendekatkanku pada cinta-Mu. Kemudian
Rasulullah bersabda: ‘Sesungguhnya itu adalah hak, maka pelajarilah’.
a. Kritik sanad
1) Ah}mad bin H{anbal. Biografinya telah dibahas pada hadis pertama.55 Dan
salah seorang muridnya adalah Abu> Sa‘i>d maula> Bani> Ha>syim.
2) Abu> Sa‘i>d maula>

Bani> Ha>syim. Namanya adalah ‘Abd al-Rah}ma>n bin

‘Abdilla>h bin ‘Ubaid al-Bas}ri> (w. 197 H). Termasuk t}abaqah ke-9 yaitu s}iga>r

atba>‘ al-ta>bi‘i>n. Ah}mad bin H{anbal meridhainya dan menyatakan ma> ka>na
bihi> ba’s. Ibn Ma‘i>n, al-T{abra>ni>, dan al-Da>ruqut}ni> menilainya s\iqah. Gurunya
antara lain H{amma>d bin Salamah dan Syu‘bah bin H{ajja>j (tidak ditemukan
nama Jahd}am). Sedangkan muridnya diantaranya Ah}mad bin H{anbal. 56
3) Jahd}am bin ‘Abdilla>h. Jahd}am bin ‘Abdilla>h bin Abi> al-Tufail al-Yama>mi>.
Termasuk t}abaqah ke-8 yaitu al-wust}a> min atba>‘ al-ta>bi‘i>n. Ibn Ma‘i>n dan
Abu> H{a>tim menyatakan bahwa ia s\iqah, meski sering meriwayatkan dari

55

Lihat: h. 89 tesis ini.

56

Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XVII, h. 217.
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orang majhu>l. Ibn H{ibba>n mencantumkan namanya dalam al-S|iqa>t. AlBukha>ri> menceritakan bahwa berasal dari Khura>sa>n, kemudian berpindah ke
Yama>mah, dan penduduk Yama>mah meriwayatkan darinya. Salah seorang
gurunya adalah Yah}ya> bin Abi> Kas\i>r, dan muridnya antara lain Abu> Sa‘i>d

maula Bani> Ha>syim dan Mu‘a>z\ bin Ha>ni’.57
4) Yah}ya> bin Abi> Kas\i>r. Yah}ya> bin Abi> Kas\i>r al-T{a>’i>, Abu> Nas}r al-Yama>mi> (w.
132 H) Dikatakan bahwa nama ayahnya ada beberapa versi yaitu S}a>lih} bin
Mutawakkil, Yasa>r, atau Nasyi>t{, atau Di>na>r bin Mutawakkil. Termasuk

t}abaqah ke-5 yaitu ta>bi‘i>n junior. Sufya>n bin ‘Uyainah dan Ah}mad bin
H{anbal meriwayatkan pernyataan Ayyu>b al-Sakhtiya>ni>: “Aku tidak melihat
seorang yang paling mengetahui hadis di Madinah setelah al-Zuhri> selain
Yah}ya> bin Abi> Kas\i>r. Bahkan dalam penilaian Syu‘bah Yah}ya> lebih baik dari
al-Zuhri>. Abu> H{a>tim menyatakan bahwa ia kalangan tabi‘i>n kecil yang tidak
pernah bertemu dengan seorang sahabat pun, kecuali Anas yang ternyata
hanya ditemuinya dalam mimpi. Maka Ibn H{ibba>n menyatakan jika ada
riwayatnya yang berasal dari Anas atau sahabat lainnya berarti ia
mentadliskan riwayat tersebut. Dia memang terkenal banyak melakukan

tadli>s dan irsa>l. Yah}ya> bin Kas\i>r menyatakan bahwa semua riwayat yang
berasal dari Zaid bin Salla>m ia peroleh melalui kitab. Diantara gurunya
adalah Zaid bin Abi> Salla>m dan Anas bin Ma>lik, sedangkan muridnya antara
lain Jahd}am bin ‘Abdillah dan ‘Ikrimah bin ‘Amma>r.58

57

Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz V, h. 157.

58

S}ala>h} al-Di>n al-‘Ala>’i>, Ja>mi‘ al-Tah}s}i>l, Juz I, h. 299; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-

Nubala>, Juz VI, h. 28.
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5) Zaid bin Salla>m. Zaid bin Salla>m bin Abi> Salla>m, Mamt}ur> al-H{abasyi> alDimasyqi>. Termasuk t}abaqah ke-6 yaitu semasa dengan ta>bi‘i>n kecil. Para
ulama seperti Abu> Zur‘ah al-Dimasyqi>, Ya‘qu>b bin Syaibah, al-Nasa>’i>, dan
al-Da>ruqut}ni> sepakat menilainya s\iqah. ‘Abba>s al-Dauri> meriwayatkan dari
Yah}ya> bin Ma‘i>n yang menyatakan bahwa Yah}ya> bin Abi> Kas\i>r jarang sekali
bertemu dengan Zaid, dan ketika Yah}ya> bin Kas\ir bertemu saudaranya
Mu‘a>wiyah bin Salla>m, dari sanalah ia meminta kitab hadis Zaid bin Salla>m.
Hal ini dibenarkan keterangan Mu‘a>wiyah yang diceritakan Yah}ya> bin H{isa>n
al-Tuni>si> bahwa Yah}ya> bin Abi> Kas\i>r mengambil darinya kitab saudaranya
Zaid. Guru-gurunya adalah kakeknya Abu> Salla>m al-Aswad dan ‘Abdulla>h
bin Faru>kh. Adapun muridnya adalah Mu‘a>wiyah bin Salla>m, dan Yah}}ya> bin
Abi> Kas\i>r.59
6) Abu> Salla>m. Mamt}u>r al-Aswad al-H{abasyi> Abu> Salla>m al-Dimasyqi> al-A‘raj.
Termasuk t}abaqah ke-3 yaitu tabi‘i>n pertengahan. Selain al-H{abasyi> juga
disebut al-Nu>bi> atau al-Ba>hili>. Dikatakan bahwa penisbatan al-H{abasyi>
bukan karena ia orang H{abasyah, karena menurut Muhammad bin Sa‘ad ia
adalah orang Sya>m, dan termasuk t}abaqah pertama penduduk Sya>m. Al-‘Ajli>
menyatakan ia seorang tabi‘i>n s\iqah. Yah}ya> bin Abi> Kas\i>r semua riwayat
dari Abu> Salla>m diperoleh dalam bentuk kitab. Guru-gurunya diantaranya:
S|auba>n, al-H{a>ris\ bin H{a>ris\, H{uz\aifah bin Yama>n, ‘Ali> bin Abi> T{a>lib, ‘Abd alRah}ma>n bin ‘A<isy. Dan yang mengambil riwayatnya diantaranya: Zaid bin
Salla>m bin Abi> Salla>m dan ‘Ali> bin H{ausyab.60
59

Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XXX, h. 77-82.
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Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz IV, h. 355; S}ala>h} al-Di>n al-‘Ala>’i>, Ja>mi‘

al-Tah}s}i>l, Juz I, h. 286.
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7) ‘Abd al-Rah}ma>n bin ‘A<isy al-H{ad}rami>. Dia seorang Syam. Tidak diperoleh
informasi tentang kelahiran dan wafatnya. Sehingga persoalan posisinya
sebagai seorang sahabat yang diperdebatkan ulama tidak dapat dikonfirmasi
lebih lanjut. Ada yang menganggapnya sahabat, namun adapula yang
menyatakan tidak demikian. Ibn H{ibba>n mendukung anggapan bahwa ia
sahabat, sebagaimana dinyatakan al-Bukha>ri>. Abu> H{a>tim al-Ra>zi menyatakan
bahwa ia seorang ta>bi‘i>n dan salah orang yang menganggapnya sahabat. Abu>
Zur‘ah al-Ra>zi> bahkan menyatakan bahwa ia tidak dikenal. Al-Bukha>ri>
menyatakan bahwa ia hanya meriwayatkan satu hadis saja, dan hadis tersebut
dipertentangkan matannya, sehingga hadis tersebut dianggap hadis yang aneh
dan menyendiri. Namun Ah}mad bin ‘Abd al-Rah}i>m al-Barqi> menyatakan ia
meriwayatkan dua hadis. Dan satu hadis yang dimaksud diriwayatkannya
adalah hadis qudsi yang sedang dibahas pada bagian ini. Dia—dalam
keterangan al-Mizzi>—mengambil hadis dari Nabi saw., seorang sahabat
(mubham), dan Ma>lik bin Yukha>mir. Terkait ia periwayatannya dari Nabi
saw., disangsikan adanya, apalagi jika menggunakan lafal ‘sami‘tu’.
Sedangkan periwayatannya dari Ma>lik bin Yukha>mir dari Mu‘a>z\ adalah
periwayatan yang dianggap sahih oleh al-Turmuz\i>. Murid-muridnya dalam
keterangan al-Mizzi> tidak lebih dari tiga orang, yaitu: Kha>lid bin al-Lajla>j,
Rabi>‘ah bin Yazi>d, Abu> Salla>m al-Aswad.61
8) Ma>lik bin Yukha>mir al-Saksaki>. Ma>lik bin Yukha>mir al-Saksaki> al-Alha>ni> alH{ams}i> (w. 70 H). Termasuk t}abaqah ke-2 yaitu ta>bi‘i>n senior. Ibn H{ajar
61

S}ala>h} al-Di>n al-‘Ala>’i>, Ja>mi‘ al-Tah}s}i>l, Juz I, h. 223; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n alI‘tida>l, Juz II, h. 571; Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XVII, h. 202-206;
Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, al-Is}a>bah fi> Tamyi>z al-S}ah}ab
> ah, Juz IV, h. 270.
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menganggapnya seorang mukhad}ram, bahkan dikutipnya pendapat bahwa ia
seorang sahabat. Pendapat ini senada dengan pernyataan al-Z|ahabi>. Al-‘Ajli>
menyatakan bahwa ia ta>bi‘i>n Sya>m yang s\iqah. Penilaian s\iqah juga
diberikan Ibn Sa‘ad. Ibn H{ibba>n mencantumkan namanya dalam al-S|iqa>t.
Guru-gurunya adalah para sahabat yang jumlahnya terbatas, salah satunya
adalah Mu‘az\ bin Jabal. Bahkan dia adalah sahabat terbesar dari Mu‘a>z\.
Murid-muridnya diantaranya adalah Sulaima>n bin Mu>sa>, dan ‘Abd alRah}ma>n bin ‘A<isy al-H{ad}rami>.62
9) Mu‘a>z\ bin Jabal. Mu‘a>z\ bin Jabal bin ‘Amar bin Aus al-Ans}a>ri> al-Khazraji>
Abu> ‘Abd al-Rah{ma>n. Ulama berbeda tentang usianya. Sebagian berpendapat
bahwa dia Lahir pada tahun 20 sebelum hijriyah dan wafat pada tahun 18 H.
dalam usia 38 tahun, sebagian lagi berpendapat bahwa dia berusia 34 tahun.
Dia menghadiri seluruh perang bersama Rasulullah saw., diantaranya perang
Badar. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi saw. yang paling mengerti
tentang halal dan haram. Dia meriwayatkan dari Rasulullah saw., dan yang
meriwayatkan darinya antara lain adalah ‘At}a>’ bin Yasa>r, Anas bin Ma>lik,
Ma>lik bin Yukha>mir .63
Berdasarkan uraian di atas, maka hadis ini disimpulkan sebagai hadis yang

d}a‘i>>f, dengan pertimbangan sebagai berikut:
62

S}ala>h} al-Di>n al-‘Ala>’i>, Ja>mi‘ al-Tah}s}i>l, Juz I, h. 273; Muhammad bin Sa‘ad, al-T{abaqa>t alKubra>, Juz VII, h. 441; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m, Juz II, h. 705; Ah}mad bin ‘Ali> bin
H{ajar al-‘Asqala>ni>, al-Is}a>bah fi> Tamyi>z al-S}ah}a>bah, Juz V, h. 563.
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Muh}ammad bin H{ibba>n, Masya>hi>r ‘Ulama> al-Ams}a>r, Juz I (Cet. I; al-Mans}u>rah, 1991), h. 50.
Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XXVIII, h. 105. Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar
al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz X (Cet. I; Hind: Da>r al-Ma‘a>rif al-Niz}a>miyyah, 1326 H), h. 169.
Muh}ammad bin H{ibba>n, al-S|iqa>t, Juz III, h. 368. Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, al-Is}a>bah fi>
Tamyi>z al-S}ah}a>bah, Juz VI, h. 136. Muh}ammad bin Sa‘ad, al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VII, h. 387.
Khair al-Di>n al-Zarkali>, al-A‘la>m, Juz VII (Cet. XV; Beirut: Da>r al-‘Ilm al-Mala>yi>n, 2002), h. 258.
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Salah seorang periwayatnya bermasalah, yaitu ‘Abd al-Rah}ma>n bin ‘A<isy

-

yang dianggap majhu>l dan hanya meriwayatkan satu atau dua hadis yang
dianggap mud}t}arib. Meski hal ini ditanggapi dengan pernyataan alTurmuz\i> yang mensahihkan riwayatnya dari Ma>lik bin Yukha<mir dari
Mu‘a>z\ bin Jabal, namun al-Bukha>ri> menjelaskan bahwa riwayatnya hanya
satu dan dipertentangkan matannya karena dianggap aneh dan
menyendiri. Maka dia dianggap cacat ked}abit}annya.
b. Kritik matan
Matan hadis yang ditampilkan al-Madani> dalam al-Ittih}a>fa>t pada dasarnya
adalah penggalan matan yang tidak menyertakan bagian awal dan bagian akhir dari
matan yang lengkap. Adapun matan yang lengkap sebagaimana dalam riwayat
Ahmad dan al-Turmuz\i> melalui sanad yang dibahas di atas adalah sebagai berikut:

ِ
ٍ ِ
ِ
اﺣﺘُﺒِﺲ ﻋﻨﱠﺎ رﺳ ُ ِ
ﲔ
ﺻ َﻼ ِة اﻟ ﱡ
ﺼْﺒ ِﺢ َﺣ ﱠﱴ ﻛ ْﺪﻧَﺎ ﻧـَﺘَـَﺮاءَى َﻋ ْ َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ذَ َ
ات َﻏ َﺪاة ﻣ ْﻦ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ
ْ َ َ َُ
ِ
ﺼ َﻼةِ ،ﻓَﺼﻠﱠﻰ رﺳ ُ ِ
ﱠﻤ ِ
ﺻ َﻼﺗِِﻪ ،ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ
ب ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َوَﲡَ ﱠﻮَز ِﰲ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ
ﺲ ،ﻓَ َﺨَﺮ َج َﺳ ِﺮ ًﻳﻌﺎ ﻓَـﺜـُ ﱢﻮ َ
اﻟﺸ ْ
َ َُ
ِ
ِ
ُﺣ ﱢﺪﺛُ ُﻜ ْﻢ َﻣﺎ
ﺼﺎﻓﱢ ُﻜ ْﻢ َﻛ َﻤﺎ أَﻧْـﺘُ ْﻢ« ﰒُﱠ اﻧْـ َﻔﺘَ َﻞ إِﻟَْﻴـﻨَﺎ ﻓَـ َﻘ َ
ﺼ ْﻮﺗِِﻪ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ﻟَﻨَﺎَ » :ﻋﻠَﻰ َﻣ َ
َﺳﻠﱠ َﻢ َد َﻋﺎ ﺑ َ
ﺎل " :أ ََﻣﺎ إ ﱢﱐ َﺳﺄ َ
ﺖ،
ﺖ ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ﻓَـﺘَـ َﻮ ﱠ
َﺣﺒَ َﺴ ِﲏ َﻋْﻨ ُﻜ ُﻢ اﻟﻐَ َﺪاةَ :أ ﱢ
ﺿﺄْ ُ
ﺎﺳﺘَﺜْـ َﻘ ْﻠ ُ
ﱢر ِﱄ ﻓَـﻨَـ َﻌ ْﺴ ُ
ﺼﻠﱠْﻴ ُ
َﱐ ﻗُ ْﻤ ُ
ﺻ َﻼِﰐ ﻓَ ْ
ﺖ ِﰲ َ
ت ﻓَ َ
ﺖ َﻣﺎ ﻗُﺪ َ
ﺎل :ﻓِﻴﻢ َﳜْﺘَ ِ
ﺎل :ﻳَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﻗـُ ْﻠ
ﺻ
َﺣ َﺴ ِﻦ
ﻓَِﺈذَا أَﻧَﺎ ﺑَِﺮﱢﰊ ﺗَـﺒَ َﺎرَك َوﺗَـ َﻌ َﺎﱃ ِﰲ أ
ﺼ ُﻢ اﳌ َﻸُ
ب ،ﻗَ َ
ﻮرةٍ ،ﻓَـ َﻘ َ
ﻚ َر ﱢ
ﺖ :ﻟَﺒﱠـْﻴ َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ﺎل " :ﻓَـﺮأَﻳـﺘُﻪ وﺿﻊ َﻛﻔﱠﻪ ﺑـ ِ
ت ﺑـَ ْﺮَد أَﻧَ ِﺎﻣﻠِ ِﻪ
ب ،ﻗَﺎ َﳍَﺎ ﺛََﻼﺛًﺎ " ﻗَ َ
ﺖَ :ﻻ أ َْد ِري َر ﱢ
اﻷ ْ
ﲔ َﻛﺘ َﻔ ﱠﻲ َﺣ ﱠﱴ َو َﺟ ْﺪ ُ
َ ْ ُ َ َ َ ُ َْ َ
َﻋﻠَﻰ؟ ﻗـُ ْﻠ ُ
ﺎل :ﻓِﻴﻢ َﳜْﺘَ ِ
ﺎل :ﻳَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ،ﻗـُ ْﻠ
ﺼ ُﻢ اﳌ َﻸُ
ب ،ﻗَ َ
ﺖ ،ﻓَـ َﻘ َ
ﻚ َر ﱢ
ﲔ ﺛَ ْﺪﻳَ ﱠﻲ ،ﻓَـﺘَ َﺠﻠﱠﻰ ِﱄ ُﻛ ﱡﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َو َﻋَﺮﻓْ
ﺖ :ﻟَﺒﱠـْﻴ َ
ﺑـَ ْ َ
ُ
ُ
َ
َ
ﺎت ،واﳉﻠُﻮس ِﰲ اﳌﺴ ِ
ﺎل :ﻣﺎ ﻫ ﱠﻦ؟ ﻗـُ ْﻠﺖ :ﻣ ْﺸﻲ اﻷَﻗْ َﺪ ِام إِ َﱃ اﳉﻤ ِ
اﻷَﻋﻠَﻰ؟ ﻗـُ ْﻠﺖِ :ﰲ اﻟ َﻜﻔ ِ
ﺎﺟ ِﺪ
ْ
ََ َ
ُ
ﱠﺎرات ،ﻗَ َ َ ُ
َ
ﺎﻋ َ ُ ُ
ََ
ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ات ،وإِﺳﺒﺎغُ اﻟﻮﺿﻮء ِﰲ اﳌﻜْﺮوﻫ ِ
ﺑـﻌ َﺪ اﻟ ﱠ ِ
ﲔ اﻟ َﻜ َﻼِم،
ﺎت ،ﻗَ َ
ﺼﻠَ َﻮ َ ْ َ ُ ُ
ﺎم اﻟﻄﱠ َﻌ ِﺎمَ ،وﻟ ُ
ﻴﻢ؟ ﻗـُ ْﻠ ُ
َْ
ََُ
ﺖ :إِﻃْ َﻌ ُ
ﺎل :ﰒُﱠ ﻓ َ
ِ
ات ،وﺗَـﺮَك اﳌْﻨ َﻜﺮ ِ
ِ
ﺼ َﻼةُ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻴ ِﻞ واﻟﻨ ِ
ﺐ
ﺎم .ﻗَ َ
َواﻟ ﱠ
اتَ ،و ُﺣ ﱠ
َﺳﺄَﻟُ َ
ﺎلَ :ﺳ ْﻞ .ﻗـُ ْﻠ ُ
ﱠﺎس ﻧﻴَ ٌ
ﺖ :اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِ ﱢﱐ أ ْ
ﻚ ﻓ ْﻌ َﻞ اﳋَْﻴـَﺮ َ ْ ُ َ
ْ َ ُ
ٍ
ﲔ ،وأَ ْن ﺗَـ ْﻐ ِﻔﺮ ِﱄ وﺗَـﺮ َﲪ ِﲏ ،وإِذَا أَرد ِ
ٍ
ِِ
ﺐ َﻣ ْﻦ
ﻚ َو ُﺣ ﱠ
ﻚ ُﺣﺒﱠ َ
َﺳﺄَﻟُ َ
َ َ ْ َ َ َْ َ
ت ﻓْﺘـﻨَﺔً ِﰲ ﻗَـ ْﻮم ﻓَـﺘَـ َﻮﻓﱠِﲏ َﻏْﻴـَﺮ َﻣ ْﻔﺘُﻮنَ ،وأ ْ
اﳌَ َﺴﺎﻛ َ

130

ِ
ِ ُ ﺎل رﺳ
ﻮﻫﺎ ﰒُﱠ
 َو ُﺣ ﱠ،ﻚ
َ ب إِ َﱃ ُﺣﺒﱢ
َ ُِﳛﺒﱡ
َ  »إِﻧـ َﱠﻬﺎ َﺣ ﱞﻖ ﻓَ ْﺎد ُر ُﺳ:ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُ ﺐ َﻋ َﻤ ٍﻞ ﻳـُ َﻘﱢﺮ
ُ َ َ َ ﻗ،" ﻚ
.«ﻮﻫﺎ
َ ﺗَـ َﻌﻠﱠ ُﻤ
Jika dicermati, dalam matan hadis ini terdapat keterangan bahwa Nabi saw.
menyatakan bahwa beliau didatangi oleh Allah swt. dalam bentuk terbaik, yaitu
ungkapan

ﻮرٍة
ْ  َوأَﺗَ ِﺎﱐ َرﱢﰊ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ اﻟﻠﱠْﻴـﻠَﺔَ ِﰲ أ.
ُ َﺣ َﺴ ِﻦ
َﺻ

Bahkan ditambahkan bahwa Allah

meletakkan kedua tangannya di pundak Nabi saw. Hal ini dianggap bertentangan
dengan logika dan dalil yang sah bahwa Nabi saw. tidak pernah melihat dan bertemu
dengan Allah apalagi pertemuan yang detail seperti disebutkan dalam hadis ini.
c. Kehujjahan hadis
Berdasarkan uraian di atas, hadis tersebut dinilai memiliki sanad yang
berkualitas d{a‘i>f dan matan yang maud}u>‘. Dengan demikian, hadis ini disimpulkan
sebagai hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.
VI. Keutamaan Muazzin

ِ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ر
ِ غ ﻣﻦ
ِ إذا أﺧ َﺬ اﳌﺆذ ُن ﰱ
اﻷذان وإﻧﻪ ﻟﻴﻐﻔﺮ ﻟﻪ
اﻷذان وﺿﻊ ﱡ
َ أﺳ ِﻪ ﻓﻼ ﻳﺰال ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﻔﺮ
َ اﻟﺮب
64 ِ
وﺷﻬﺪت ﺷﻬﺎد َة اﳊ ﱢﻖ ﻓﺄَﺑْﺸ ْﺮ
ﺻﺪﻗﺖ ﻋﺒﺪى
اﻟﺮب
ﻣ ﱠﺪ ﺻﻮﺗِِﻪ ﻓﺈذا ﻓﺮغ ﻗﺎل ﱡ
َ
َ
Takhri>j al-h}adi>s\:
Setelah ditelusuri, hadis ini ditemukan dalam kitab Firdaus al-Akhba>r karya
Syi>rawaih bin Syahrada>r bin Syi>rawaih al-Dailami>, yaitu kitab yang mencakup kitab

Musnad al-Firdaus karya anaknya sendiri yaitu Abu> Mans}u>r Syahrada>r bin
Syi>rawaih al-Dailami>. Hadis tersebut dituliskan tanpa sanad, melainkan hanya
disebutkan periwayat pada tingkatan sahabat, yaitu Ibn ‘Umar dan Anas.65 Namun
64

Hadis ini adalah hadis nomor 281 dalam kitab al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah.

65

Lihat: Syi>rawaih bin Syahrada>r bin Syi>rawaih al-Dailami>, Firdaus al-Akhba>r bi Ma’s\u>r alKhit}a>b al-Mukharraj ‘ala> Kita>b al-Syiha>b, ditahqiq oleh Fawwa>z Ah}mad al-Zamirli>, Juz I (Cet. I;
Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 1987), h. 389.
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penulis menemukan hadis ini dibahas al-Alba>ni> dalam kitab Silsilah Ah}a>dis\ al-

D{a‘i>fah dan D{a‘i>f al-Ja>mi‘ al-S{agi>r wa Ziya>dah, dan penulis menemukan sanadnya
disebutkan oleh al-Alba>ni>. Khusus dalam kitab D{a‘i>f al-Ja>mi‘ al-S{agi>r, al-Alba>ni>
hanya menyebutkan status hadis ini sebagai hadis maud}u>‘.66 Berbeda halnya dalam
kitab Silsilah Ah}ad> is\ al-D{a‘i>fah, al-Alba>ni> menyebutkan jalur sanadnya sekaligus
menjelaskan alasan menyimpulkan hadis tersebut sebagai hadis maud}u>‘, yaitu karena
terdapat periwayat pemalsu yaitu ‘Umar bin S{abah}, dan d{a‘i>fnya Zaid al-‘Ammi>.67
Penulis kemudian menelusuri secara langsung biografi para periwayat sanad
tersebut untuk mengetahui secara langsung kualitas sanad tersebut, sekaligus
menguji keterangan al-Alba>ni> di atas.
Hadis yang disebutkan al-Alba>ni> sama dengan hadis yang dibahas di atas,
dengan redaksi sebagai berikut:

ِ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ر
ِ غ ﻣﻦ
ِ إذا أﺧ َﺬ اﳌﺆذ ُن ﰱ
اﻷذان وإﻧﻪ ﻟﻴﻐﻔﺮ ﻟﻪ
اﻷذان وﺿﻊ ﱡ
َ أﺳ ِﻪ ﻓﻼ ﻳﺰال ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﻔﺮ
َ اﻟﺮب
وﺷﻬﺪت ﺷﻬﺎد َة اﳊ ﱢﻖ ﻓﺄَﺑْ ِﺸ ْﺮ
ﺻﺪﻗﺖ ﻋﺒﺪى
اﻟﺮب
ﻣ ﱠﺪ ﺻﻮﺗِِﻪ ﻓﺈذا ﻓﺮغ ﻗﺎل ﱡ
َ
َ
Arti hadis:
Jika mu‘azzin memulai azannya, maka Allah meletakkan tangan-Nya di atas
kepalanya. Hal demikian berlangsung sampai selesainya azan. Sesungguhnya
Allah mengampuninya sepanjang suaranya, dan ketika selesai Allah menyatakan
bahwa “sungguh benar engkau wahai hamba-Ku dan engkau telah bersaksi
dengan kesaksian yang benar, maka Aku berikan kabar gembira”.
a.

Kritik sanad
1. Muh}ammad bin Ya‘la>. Muh}ammad bin Ya‘la> al-Salmi> (w. 200 H). Termasuk

t}abaqah ke-9 yaitu s}iga>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n. Gurunya antara lain ‘Umar bin
66

Lihat: Muhammad Na>si} r al-Di>n al-Alba>ni>, D{a‘i>f al-Ja>mi‘ al-S}agi>r wa Ziya>dah, Juz I, h. 44.

67

Lihat: Muhammad Na>si} r al-Di>n al-Alba>ni>, Silsilah Ah}a>di>s\ al-D{a‘i>fah, Juz V, h. 240.
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S{aba>h} dan al-H{asan bin Di>na>r, sedangkan muridnya antara lain Ish}a>q bin
Ra>hawaih. Al-Bukha>ri> mengomentarinya dan menilainya z\a>hib al-h{adi>s\. Abu>
H{a>tim menilainya matru>k al-h{adi>s\. Al-Nasa>’i> menilainya laisa bi s\iqah. Al‘Uqaili> dan al-Sa>ji> mend}a‘ifkannya, seraya berkata bahwa ia munkar al-

h}adi>s\ dan dikritik para ulama. Ibn ‘Adi> menyatakan hadisnya tidak diikuti.
Al-‘Ijli> menyatakan hadisnya ditulis namun tidak diikuti.68
2. ‘Umar bin S{abah}. ‘Umar bin S{abah} bin ‘Imra>n al-Tami>mi> al-Khurasa>ni>.
Termasuk t}abaqah ke-7 yaitu kiba>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n. Gurunya antara lain
Muqa>til, sedangkan muridnya antara lain Muh}ammad bin Ya‘la>. Abu> H{a>tim
al-Ra>zi> dan al-Da>ruqut}ni> menilainya matru>k al-h{adi>s\. Ish}a>q bin Ra>hawaih
menyatakan bahwa ia termasuk orang yang sangat sarat dengan bid‘ah dan
kebohongan. Al-Bukha>ri> menceritakan pernyataan ‘Umar sendiri bahwa ia
pernah memalsukan khutbah Nabi saw. Abu> al-Fath} al-Azadi> memvonisnya

kaz\z\a>b. Senada dengan itu, Ibn H{ibba>n menilainya seorang pemalsu hadis.
Maka Abu> H{a>tim bin H{ibba>n menyatakan bahwa tidak halal meriwayatkan
hadisnya.69
3. Muqa>til bin H{ayya>n. Muqa>til bin H{ayya>n al-Nabat}i> (w. 150 H). Dia
termasuk t}abaqah ke-6 yaitu semasa dengan s}iga>r al-ta>bi‘i>n. Gurunya antara
lain al-H{asan al-Bas}ri> dan tidak ditemukan nama Zaid al-‘Ammi> diataranya,
sedangkan muridnya antara lain ‘Umar bin S{abah}. Ibn Ma‘i>n dan Abu>
Da>wud menilainya s\iqah. Al-Nasa>’i> menilainya laisa bihi> ba’s. al-Da>ruqut}ni>
68

Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XXVII, h. 45-48; Abu> Ah}mad bin
‘Adi> al-Jurja>ni>, al-Ka>mil fi> D{u‘afa> al-Rija>l, Juz VII, h. 520; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m,
Juz V, h. 191.
69

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l, Juz III, h. 206; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Ta>ri>kh al-

Isla>m, Juz IV, h. 163.
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menilainya s}a>lih}. Namun Abu> al-Fath} al-Azadi> mend}a‘ifkannya, dan Ibn
Khuzaimah menyatakan menolak riwayatnya.70
4. Zaid al-‘Ammi>. Zaid bin al-H{awa>ri> al-‘Ammi> al-Bas}ri>. Dia termasuk

t{abaqah ke-5 yaitu s}iga>r al-ta>bi‘i>n. Tidak ditemukan nama Anas bin Ma>lik
dalam daftar nama gurunya, dan juga nama Muqa>til dalam nama muridnya.
Ibn Sa‘ad dan al-Nasa>’i> menilainya d{a‘i>f fi> al-h{adi>s\. Ibn Ma‘i>n menilainya

d}a‘i>f dan la> syai>’. Abu> Zur‘ah menilainya laisa bi qawi>, wa>hi> al-h{adis\, dan
d{a‘i>f. Abu> H{a>tim menilainya d{a‘i>f al-h{adi>s\, hadisnya tidak dipuji, dan
hadisnya ditulis namun tidak dijadikan hujjah. Al-‘Ijli> menilainya d{a‘i>f al-

h{adi>s\ laisa bi syai>’. Namun di sisi lain, al-H{asan bin Sufya>n menilainya
s\iqah, dan al-Da>ruqut}ni> menilainya s}a>lih}, sebagaimana Ibn Ma‘i>n juga
pernah menilainya demikian.71
Berdasarkan keterangan di atas, maka keterangan yang menjarah}
diunggulkan karena jumlahnya lebih banyak. Keterangan tersebut lebih
mengarah

kepada

periwayatannya

dari

aspek

ked{abit}an.

Muqa>til

tidak

Selain

itu,

ditemukan

ketersambungan
keterangan

yang

menjelaskannya.
5. Anas bin Ma>lik. Anas bin Ma>lik bin al-Nad}ar bin al-D}amd{am al-Najja>ri> alKhazraji> al-Ans}a>ri>. (lahir -10 H-93 H) Dia adalah sahabat sekaligus pelayan
Nabi saw. selama 10 tahun. Ibunya bernama Sulaim binti Malh}a>n. Diantara

70

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz VI, h. 340-341; Yu>suf bin ‘Abd alRah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XXVIII, h. 340-343.
71

Muh}ammad bin Sa‘ad, al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VII, h. 178; Abu> Ah}mad bin ‘Adi> al-Jurja>ni>,
al-Ka>mil fi> D{u‘afa> al-Rija>l, Juz IV, h. 147.
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gurunya adalah Rasululla>h saw., Abu> Bakar al-S}iddi>q, dan ‘Umar bin alKhat}t}a>b, sedangkan antara lain Zaid al-‘Ammi> dan al-Zuhri>.72
Berdasarkan pemaparan di atas, hadis ini disimpulkan sebagai hadis maud}u>‘,
dengan pertimbangan bahwa terdapat seorang periwayat yang divonis pemalsu hadis
yaitu ‘Umar bin S{abah}, dan periwayat bermasalah lainnya yaitu Muh}ammad bin
Ya‘la> yang juga dinilai munkar al-h}adi>s\, dan Zaid al-‘Ammi> seorang d{a‘i>f al-h{adi>s\.
Disamping terdapat periwayat pemalsu dan d}a‘i>f, ketersambungan sanad antara
Muqa>til dan Zaid al-‘Ammi> juga tidak diperoleh keterangannya dari para ulama.
Dengan kesimpulan demikian, hasil penelitian penulis sejalan dengan
pemaparan al-Alba>ni> yang menilai hadis ini maud}u>‘. Hanya saja al-Alba>ni> sebatas
menyebutkan dua periwayat bermasalah, sedangkan peneliti menemukan bahwa
Muh}ammad bin Ya‘la> juga turut sebagai periwayat yang bermasalah sebagai munkar

al-h{adi>s\.
b.

Kehujjahan hadis
Berdasarkan uraian di atas, maka hadis ini jelas sebagai hadis maud}u>‘ yang

otomatis dinyatakan sebagai hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.
VII. Keutamaan waktu fajar dan ashar

ﲡﺘﻤﻊ ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر ﻋﻨﺪ ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ وﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ﻓﺈذا ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﻨﻬﺎر ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ
73

وﺟﻞ ﻣﻦ أﻳﻦ ﺟﺌﺘﻢ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﺟﺌﻨﺎك ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺎدك أﺗﻴﻨﺎﻫﻢ وﻫﻢ ﻳﺼﻠﻮن وﺟﺌﻨﺎك وﻫﻢ ﻳﺼﻠﻮن

72

Khair al-Di>n al-Zarkali>, al-A‘la>m, Juz II, h. 24; Muh}ammad bin Sa‘ad, al-T{abaqa>t alKubra>, Juz VII, h. 17. Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, al-Is{a>bah fi> Tamyi>z al-S}ah}a>bah, Juz I,
h. 126.
73

Hadis ini adalah hadis nomor 582 dalam kitab al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah.
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Takhri>j al-h}adi>s\:
Peneliti menemukan bahwa redaksi yang dicantumkan al-Madani> adalah penggalan
dari redaksi hadis riwayat Ahmad. Adapun hadis riwayat Ahmad sebagai berikut:

ِ َﳚﺘ ِﻤﻊ ﻣ َﻼﺋِ َﻜﺔُ اﻟﻠﱠﻴ ِﻞ وﻣ َﻼﺋِ َﻜﺔُ اﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر ِﻋْﻨ َﺪ ﺻ َﻼ ِة اﻟْ َﻔﺠ ِﺮ و
ِ
ﺎل
َ َ ﻗ،ﱠﻬﺎ ِر
ْ  ﻓَِﺈذَا َﻋَﺮ َﺟ،ﺼ ِﺮ
ْ ﺻ َﻼة اﻟْ َﻌ
َ ﺖ َﻣ َﻼﺋ َﻜﺔُ اﻟﻨـ
ََ ْ
َ
َ
ََ ْ
َ ُ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ﺎك
َ َ َوﺟْﺌـﻨ،ﺼﻠﱡﻮ َن
َ َ ﺟْﺌـﻨ: ِﻣ ْﻦ أَﻳْ َﻦ ﺟْﺌﺘُ ْﻢ؟ ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن:اﷲُ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ َﳍُ ْﻢ
َ َﺎك ِﻣ ْﻦ ِﻋْﻨﺪ ِﻋﺒَﺎد ﻟ
ُ َ أَﺗَـْﻴـﻨ،ﻚ
َ ُﺎﻫ ْﻢ َوُﻫ ْﻢ ﻳ
ﺎك ِﻣ ْﻦ ِﻋْﻨ ِﺪ
َ َ ﻗ،ﺖ َﻣ َﻼﺋِ َﻜﺔُ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ
َ َ ِﺟْﺌـﻨ: ِﻣ ْﻦ أَﻳْ َﻦ ِﺟْﺌﺘُ ْﻢ؟ ﻗَﺎﻟُﻮا:ﺎل اﷲُ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ َﳍُ ْﻢ
ْ  ﻓَِﺈذَا َﻋَﺮ َﺟ،ﺼﻠﱡﻮ َن
َ َُوُﻫ ْﻢ ﻳ
74 ﱡ
ٍ
ﺼﻠﻮ َن
َ َ َوِﺟْﺌـﻨ،ﺼﻠﱡﻮ َن
َ َِﻋﺒَﺎد ﻟ
ُ َ أَﺗَـْﻴـﻨ،ﻚ
َ ُﺎك َوُﻫ ْﻢ ﻳ
َ ُﺎﻫ ْﻢ َوُﻫ ْﻢ ﻳ
Dari proses takhri>j selanjutnya, ditemukan bahwa hadis yang semakna
ditemukan diriwayatkan oleh beberapa mukharrij yang lain, yaitu al-Bukha>ri>,
Muslim, al-Nasa>’i>, dan Ibn H{ibba>n.75 Untuk mempermudah perbandingan sanad,
jalur periwayatan digambarkan pada skema sanad berikut ini:

74

Ahmad bin Muh}ammad bin H{anbal, Musnad Ah}mad, Juz XV, h. 75-76.

75

Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz I, h. 115; Juz IV, h. 113; Juz IX,
h. 126, h. 142; Muslim bin al-H{ajja>j, S{ah}i>h} Muslim, Juz I, h. 439; Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal,
Musnad Ah}mad, Juz XII, h. 460; Juz XV, h. 75-76; Ah}mad bin Syu‘aib al-Nasa>’i>, al-Sunan al-Kubra>,
Juz I (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 2001), h. 257; Muh}ammad bin Ish}a>q bin Khuzaimah,
S}ah}i>h} Ibn Khuzaimah, Juz I (Beirut: al-Maktabah al-Isla>mi>, [t.th]), h. 165; Muh}ammad bin H{ibba>n,
S}ah}i>h} Ibn H{ibba>n, Juz V (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1988), h. 28-29, Juz V, h. 410.
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Hadis yang dikaji adalah hadis riwayat Ah}mad dari Abu> Hurairah. Adapun
hadisnya adalah sebagai berikut:

ِ َ  أَ ﱠن رﺳ، ﻋﻦ أَِﰊ ﻫﺮﻳـﺮَة، ﻋﻦ أَِﰊ راﻓِ ٍﻊ، أَﺧﺒـﺮﻧَﺎ ﺛَﺎﺑِﺖ،ﺎد
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ ﻮل اﷲ
َْ َ َْ ٌ
َُ
ََْ ُ
َ َ ْ ٌ  َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﲪﱠ،َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﻋﻔﱠﺎ ُن
ِ  " َﳚﺘ ِﻤﻊ ﻣ َﻼﺋِ َﻜﺔُ اﻟﻠﱠﻴ ِﻞ وﻣ َﻼﺋِ َﻜﺔُ اﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر ِﻋْﻨ َﺪ ﺻ َﻼةِ اﻟْ َﻔﺠ ِﺮ و:ﺎل
ﺖ
َ َ ﻗ،َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ْ  ﻓَِﺈ َذا َﻋَﺮ َﺟ،ﺼ ِﺮ
ْ ﺻ َﻼة اﻟْ َﻌ
ََ ْ
َ
َ
ََ ْ
َ ُ َْ
ٍ ِ
ِ
ﺎﻫ ْﻢ َوُﻫ ْﻢ
َ َ ﻗ،ﱠﻬﺎ ِر
َ َ ِﺟْﺌـﻨ: ِﻣ ْﻦ أَﻳْ َﻦ ِﺟْﺌﺘُ ْﻢ؟ ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن:ﺎل اﷲُ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ َﳍُ ْﻢ
َ َﺎك ِﻣ ْﻦ ِﻋْﻨﺪ ِﻋﺒَﺎد ﻟ
ُ َ أَﺗَـْﻴـﻨ،ﻚ
َ َﻣ َﻼﺋ َﻜﺔُ اﻟﻨـ
: ِﻣ ْﻦ أَﻳْ َﻦ ِﺟْﺌﺘُ ْﻢ؟ ﻗَﺎﻟُﻮا:ﺎل اﷲُ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ َﳍُ ْﻢ
َ َ ﻗ،ﺖ َﻣ َﻼﺋِ َﻜﺔُ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ
َ َ َوِﺟْﺌـﻨ،ﺼﻠﱡﻮ َن
ْ  ﻓَِﺈ َذا َﻋَﺮ َﺟ،ﺼﻠﱡﻮ َن
َ ُﺎك َوُﻫ ْﻢ ﻳ
َ ُﻳ
ٍ ِ
ﺼﻠﱡﻮ َن
َ َ َوِﺟْﺌـﻨ،ﺼﻠﱡﻮ َن
َ َِﺟْﺌـﻨ
َ َﺎك ِﻣ ْﻦ ِﻋْﻨﺪ ِﻋﺒَﺎد ﻟ
ُ َ أَﺗَـْﻴـﻨ،ﻚ
َ ُﺎك َوُﻫ ْﻢ ﻳ
َ ُﺎﻫ ْﻢ َوُﻫ ْﻢ ﻳ
Arti hadis:
Abu> Hurairah menceritakan bahwa Nabi saw. bersabda: “Malaikat malam dan
Malaikat siang berkumpul pada shalat fajar dan ashar. Ketika malaikat siang
kembali, Allah bertanya kepada mereka: Dari mana kalian? Mereka menjawab:
Kami datang kepada-Mu dari hamba-Mu yang kami datangi dalam keadaan
shalat, dan kami tinggalkan dalam keadaan shalat. Dan ketika malaikat malam
kembali, Allah juga bertanya: Dari mana kalian? Mareka menjawab: Kami
datang kepada-Mu dari hamba-Mu yang kami datangi dalam keadaan shalat, dan
kami tinggalkan dalam keadaan shalat.
a. Kritik sanad
1) Ahmad bin H{anbal (164-241 H). Biografinya telah dibahas pada hadis
pertama.76 Diantara gurunya adalah ‘Affa>n bin Muslim.
2) ‘Affa>n. ‘Affa>n bin Muslim bin ‘Abdilla>h al-Ba>hili> (w. 219 H di Bagdad).
Termasuk t}abaqah ke-10 yaitu kiba>r al-a>khiz\i>n ‘an tab‘i al-atba>‘. Abu> H{a>tim
menilainya s\iqah mutqin mati>n. Al-‘Ijli> juga demikian menilainya s\iqah

s\abat, s}a>hi} b sunnah. Demikian pula Ibn Sa‘ad yang menilainya s\iqah s\abat
kas\i>r al-h}adi>s\. Ibn Ma‘i>n menyatakan bahwa jika terjadi perbedaan antara
Abu> al-Wali>d dan ‘Affa>n terkait riwayat dari H{amma>d, maka riwayat yang
76

Lihat: h. 89 tesis ini.
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diperpegangi adalah riwayat ‘Affa>n, meski Abu> al-Wali>d s\iqah s\abat, namun
‘Affan lebih kuat. Diantara gurunya adalah H{amma>d bin Salamah dan
Syu‘bah. Sedangkan muridnya diantaranya Ah}mad bin H{anbal dan alMadi>ni>.77
3) H{amma>d. H{amma>d bin Salamah bin Di>na>r al-Bas}ri> (w. 167 H). Termasuk

t}abaqah ke-8 yaitu al-wust}a> min atba>‘ al-ta>bi‘i>n. Ibn Ma‘i>n menilainya s\iqah.
Gurunya antara lain S|a>bit bin al-Buna>ni> dan Qata>dah bin Di‘a>mah,
sedangkan muridnya antara lain ‘Affa>n bin Muslim dan Yah}ya> al-Qat}t}a>n.
Terkait riwayatnya dari S|a>bit, Ah}mad menyatakan bahwa H{amma>d adalah
orang yang paling tahu dan kuat riwayatnya dari S|a>bit al-Buna>ni>. Hal ini
turut dibenarkan Ibn al-Madi>ni> dan Ibn Ma‘i>n. Adapun terkait ‘Affa>n, ‘Affa>n
sendiri pernah menceritakan bahwa ia meriwayatkan hadis dari H{amma>d
sebanyak 10.000-an hadis. Ibn Ma‘i>n menilainya s\iqah, al-Zarkali> menilainya

h}a>fiz} s\iqah ma’mu>n hanya saja hafalannya terganggu pada saat menginjak
usia senja. Abu> Salamah menilainya muh}addis\ h{a>fiz} faqi>h. Al-Z|ahabi>
menilainya s\iqah s}adu>q kadang melakukan kesalahan. Al-Baihaqi> menilainya
sebagai ah}ad aimmah al-muslimi>n sebelum terganggu hafalannya. Ibn alMadi>ni> mengatakan siapa yang meragukan H{ammad berarti dia telah
mencurigai agama. Al-Sa>ji> menilainya h{a>fiz{ s\iqah ma’mu>n. Ibn Sa‘ad
menilainya s\iqah kas\i>r al-h{adi>s\ tetapi terkadang meriwayatkan hadis munkar.
Al-‘Ijli> menilainya s\iqah rajul s}a>lih{ h{asan al-h{adi>s\. Al-Nasa>i< menilainya

s\iqah.78
77

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz X, h. 242-245; Muh}ammad bin Sa‘ad,
al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VII, h. 298.
78

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz VII, h. 445-448; Yu>suf bin ‘Abd alRah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz VII, h. 253; Kahir al-Di>n al-Zarkali>, al-A‘la>m, Juz II, h. 272.
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4) S|a>bit bin Aslam. S|a>bit bin Aslam al-Buna>ni> Abu> Muh}ammad al-Bas}ri> (w.
120 H). Termasuk t}abaqah ke-4 yaitu tali> al-wust}a> min al-ta>bi‘i>n. Al-‘Ijli> dan
al-Nasa>’i> dan Ah}mad menilainya s\iqah. Ah}mad bin H{anbal menyatakan dia
termasuk s\iqa>t al-mu’mini>n. Ibn ‘Adi> menyatakan dia seorang Basrah, za>hid
dan muh}addis\. Ibn ‘Adi> melanjutkan bahwa riwayat H{amma>d pada dasarnya
adalah riwayat-riwayat yang kuat, maka tidak akan terjadi kesalahan dalam
riwayatnya melainkan orang-orang d}a‘i>f yang meriwayatkan darinya.
Gurunya antara lain Abu> Ra>fi‘ al-S}a>’ig dan Anas bin Ma>lik, sedangkan
muridnya antara lain H{amma>d bin Salamah dan H{amma>d bin Zaid.79
5) Abu> Ra>fi‘. Abu> Ra>fi‘ al-S}a>’ig al-Madani>, namanya adalah Nufai>‘. Termasuk

t}abaqah ke-2 yaitu kiba>r al-ta>bi‘i>n. Dia asli Madinah, namun pindah ke
Bas}rah pada usia muda, sehingga penduduk Madinah tidak seorangpun
meriwayatkan darinya. Ibn Sa‘ad, al-T{abra>ni> dan al-‘Ijli> mens\iqahkannya.
Abu> H{a>tim menilainya la> ba’sa bih. Dia meriwayatkan antara lain dari Abu>
Hurairah dan ‘Umar bin al-Khat}t}a>b. Dan muridnya antara lain S|a>bit alBuna>ni> dan Qata>dah.80
6) Abu> Hurairah. Abu> Hurairah al-Du>si> al-Yama>ni> (w. 58 atau 59 H). Namun
nama dan nama ayahnya diperselisihkan oleh para ulama. Ia adalah salah satu

Muh}ammad bin H{ibba>n, al-S|iqa>t, Juz VI, h. 216. Ibn Abi> H{a>tim al-Ra>zi>, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, Juz III,
h. 140. Ibn ‘Adi>, al-Jurja>ni>, al-Ka>mil fi> D{u‘afa> al-Rija>l, Juz II, h. 253. Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz III, h. 11. Muh}ammad bin H{ibba>n, Masya>hi>r ‘Ulama> al-Ams}a>r, Juz I,
h. 157.
79

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz V, h. 220-221; Syams al-Di>n alZ|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l, Juz I, h. 362; Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz IV,
h. 347.
80

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz IV, h. 414-416; Muh}ammad bin Sa‘ad,
al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VII, h. 88; Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, al-Is}a>bah fi> Tamyi>z alS}ah}a>bah, Juz VII, h. 124.
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sahabat Nabi saw. yang paling h}a>fiz} dan paling banyak meriwayatkan hadis.
Dia meriwayatkan antara lain dari Nabi saw., Ubay bin Ka’ab, Usa>mah bin
Zaid. Murid-muridnya antara lain Abu> Ra>fi‘ al-S}a>’ig dan Abu> Salamah.81
Setelah melakukan kajian terhadap sanad riwayat Ah}mad di atas,
disimpulkan bahwa sanad hadis tersebut berkualitas s}ah}i>h}, dengan pertimbangan
berikut:
1) Seluruh periwayatnya adalah periwayat s\iqah. Adapun H{amma>d yang
mendapat beberapa catatan dari ulama, hal tersebut tidak berlaku dalam
kaitan periwayatannya dengan ‘Affa>n dan S|a>bit, karena riwayat ‘Affa>n
dari H{amma>d dan riwayat H{amma>d dari S|a>bit secara spesifik dijelaskan
ketersambungan dan kualitasnya oleh para ulama.
2) Sanadnya marfu>‘ dari Nabi saw. sampai mukharrij. Dengan indikator
guru-murid, t}abaqah dan kurun waktu hidup, dan tempat domisili serta
perjalanan ilmu masing-masing periwayat memungkinkan pertemuan
antara periwayat terdekat. Dalam periwayatan, s}igah sima>>‘an digunakan
oleh Ah}mad dari ‘Affa>n, ‘Affa>n dari H{amma>d, dan H{amma>d dari S|a>bit,
dan s}igah mu‘an‘anah digunakan oleh S|a>bit dari Abu> Ra>fi>‘ dan dari Abu>
Hurairah. Namun mu‘an’anah tersebut tidak mempengarugi kualitas
periwayatan dalam dua tingkatan periwayat tersebut, karena masingmasing periwayat adalah periwayat yang diakui kes\iqahannya oleh ulama
dan tidak terindikasi tadli>s.

81

Khair al-Di>n al-Zarkasyi>, al-Ka>mil fi> D{u‘afa> al-Rija>l, h. 308; Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz XII, h. 288. Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\ib al-Kama>l,
Juz XXXIV, h. 366.
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Terdapat beberapa riwayat lain yang merupakan muta>bi‘ dari riwayat Ah}mad
tersebut, yaitu riwayat Mu>sa> bin Yassa>r, al-A‘raj, Abu> S}a>lih}, Hamma>m bin
Munabbih, yang diriwayatkan al-Bukha>ri, Muslim, Ah}mad, al-Nasa>’i>, Ibn
Khuzaimah, dan Ibn H{ibba>n. Riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat sahih yang
turut menguatkan kesahihan hadis yang dibahas di atas.
a. Kritik matan
>Hadis ini pada dasarnya diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja yaitu Abu
Hurairah. Sehingga beberapa riwayat lainnya merupakan muta>bi‘ bagi riwayat
Ah}mad dari Abu> Ra>fi‘ yang dikaji di atas. Untuk perbandingan matan hadis tersebut,
berikut matan hadis masing-masing ta>bi‘i>n yang meriwayatkan dari Abu> Hurairah:
1) Abu> Ra>fi‘:

َﳚﺘ ِﻤﻊ ﻣ َﻼﺋِ َﻜﺔُ اﻟﻠﱠﻴ ِﻞ وﻣ َﻼﺋِ َﻜﺔُ اﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر ِﻋْﻨ َﺪ ﺻ َﻼ ِة اﻟْ َﻔﺠ ِﺮ و ِ
ِ
ﺎل
ﱠﻬﺎ ِر ،ﻗَ َ
ﺼ ِﺮ ،ﻓَِﺈذَا َﻋَﺮ َﺟ ْ
ﺻ َﻼة اﻟْ َﻌ ْ
ﺖ َﻣ َﻼﺋ َﻜﺔُ اﻟﻨـ َ
ْ ََ
َ
َ
ْ ََ
َْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ﺎك
ﺼﻠﱡﻮ َنَ ،وﺟْﺌـﻨَ َ
اﷲُ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ َﳍُ ْﻢِ :ﻣ ْﻦ أَﻳْ َﻦ ﺟْﺌﺘُ ْﻢ؟ ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن :ﺟْﺌـﻨَ َ
ﺎك ِﻣ ْﻦ ِﻋْﻨﺪ ِﻋﺒَﺎد ﻟَ َ
ﻚ ،أَﺗَـْﻴـﻨَ ُ
ﺎﻫ ْﻢ َوُﻫ ْﻢ ﻳُ َ
ﺎك ِﻣ ْﻦ ِﻋْﻨ ِﺪ
ﺖ َﻣ َﻼﺋِ َﻜﺔُ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ،ﻗَ َ
ﺎل اﷲُ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ َﳍُ ْﻢِ :ﻣ ْﻦ أَﻳْ َﻦ ِﺟْﺌﺘُ ْﻢ؟ ﻗَﺎﻟُﻮاِ :ﺟْﺌـﻨَ َ
ﺼﻠﱡﻮ َن ،ﻓَِﺈذَا َﻋَﺮ َﺟ ْ
َوُﻫ ْﻢ ﻳُ َ
ٍ
ﺼﻠﱡﻮ َن
ﺼﻠﱡﻮ َنَ ،وِﺟْﺌـﻨَ َ
ِﻋﺒَﺎد ﻟَ َ
ﻚ ،أَﺗَـْﻴـﻨَ ُ
ﺎك َوُﻫ ْﻢ ﻳُ َ
ﺎﻫ ْﻢ َوُﻫ ْﻢ ﻳُ َ
2) Abu> S}a>lih}:

ﲡﺘﻤﻊ ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر ﰲ ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ وﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ﻗﺎل ﻓﻴﺠﺘﻤﻌﻮن ﰲ ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ ﻗﺎل ﻓﺘﺼﻌﺪ
ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﻠﻴﻞ وﺗﺜﺒﺖ ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﻨﻬﺎر ﻗﺎل وﳚﺘﻤﻌﻮن ﰲ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ﻗﺎل ﻓﻴﺼﻌﺪ ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﻨﻬﺎر وﺗﺜﺒﺖ
ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﻠﻴﻞ ﻗﺎل ﻓﻴﺴﺄﳍﻢ ر ﻢ ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻛﺘﻢ ﻋﺒﺎدي ﻗﺎل ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن أﺗﻴﻨﺎﻫﻢ وﻫﻢ ﻳﺼﻠﻮن وﺗﺮﻛﻨﺎﻫﻢ وﻫﻢ
ﻳﺼﻠﻮن ﻗﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن وﻻ أﻋﻠﻤﻪ اﻻ ﻗﺪ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﳍﻢ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ
3) Mu>sa> bin Yassa>r:

إِ ﱠن ﻟِﻠﱠ ِﻪ ﻣ َﻼﺋِ َﻜﺔً ﻳـﺘـﻌﺎﻗَـﺒﻮ َن ،ﻣ َﻼﺋِ َﻜﺔَ اﻟﻠﱠﻴ ِﻞ ،وﻣ َﻼﺋِ َﻜﺔَ اﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر ،ﻓَـﻴﺠﺘ ِﻤﻌﻮ َن ِﰲ ﺻ َﻼةِ اﻟْ َﻔﺠ ِﺮ و ِ
ﺼ ِﺮ ،ﰒُﱠ
ﺻ َﻼة اﻟْ َﻌ ْ
ْ ََ
َ
َ َ َْ ُ
ْ ََ
ََ َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ﻳـَ ْﻌﺮ ِ ِ ﱠ
ﺎﻫ ْﻢ
ﻳﻦ َﻛﺎﻧُﻮا ﻓﻴ ُﻜ ْﻢ ،ﻓَـﻴَ ْﺴﺄَ ُﳍُ ْﻢَ -وُﻫ َﻮ أ َْﻋﻠَ ُﻢ-ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﻮلَ :ﻛْﻴ َ
ﻒ ﺗَـَﺮْﻛﺘُ ْﻢ ﻋﺒَﺎدي؟ ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن :ﺗَـَﺮْﻛﻨَ ُ
ُُ
ج إﻟَْﻴﻪ اﻟﺬ َ
ﺼﻠﱡﻮ َن
ﺼﻠﱡﻮ َنَ ،وأَﺗَـْﻴـﻨَ ُ
ﺎﻫ ْﻢ ﻳُ َ
ﻳُ َ
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4) Al-A‘raj:

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
،ﺻﻼَةِ اﻟ َﻔ ْﺠ ِﺮ
ْ اﻟﻌ
َ ﺼ ِﺮ َو
َ ﺻﻼَة
َ  َوَْﳚﺘَﻤﻌُﻮ َن ِﰲ،ﱠﻬﺎ ِر
َ ﻳـَﺘَـ َﻌﺎﻗَـﺒُﻮ َن ﻓﻴ ُﻜ ْﻢ َﻣﻼَﺋ َﻜﺔٌ ﺑﺎﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ َوَﻣﻼَﺋ َﻜﺔٌ ﺑﺎﻟﻨـ
ِ
ِﱠ
ِ ِ
ِِ
ﺎﻫ ْﻢ َوُﻫ ْﻢ
َ  َﻛْﻴ: ﻓَـﻴَ ْﺴﺄَ ُﳍُ ْﻢ َوُﻫ َﻮ أ َْﻋﻠَ ُﻢ ْﻢ،ﻳﻦ ﺑَﺎﺗُﻮا ﻓﻴ ُﻜ ْﻢ
ُ َ ﺗَـَﺮْﻛﻨ:ﻒ ﺗَـَﺮْﻛﺘُ ْﻢ ﻋﺒَﺎدي؟ ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن
َ اﻟﺬ
ﺼﻠﱡﻮ َن
ُ ََوأَﺗَـْﻴـﻨ
َ ُﺎﻫ ْﻢ َوُﻫ ْﻢ ﻳ

ﰒُﱠ ﻳـَ ْﻌ ُﺮ ُج
،ﺼﻠﱡﻮ َن
َ ُﻳ

5) Hamma>m bin Munabbih:

ِ  ﻓَـﻴﺠﺘ ِﻤﻌﻮ َن ِﰲ ﺻ َﻼ ِة اﻟْ َﻔﺠ ِﺮ و،ﻳـﺘـﻌﺎﻗَـﺒﻮ َن ﻓِﻴ ُﻜﻢ ﻣ َﻼﺋِ َﻜﺔٌ اﻟﻠﱠﻴ ِﻞ وﻣ َﻼﺋِ َﻜﺔُ اﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر
ج إِﻟَْﻴ ِﻪ
ْ ﺻ َﻼة اﻟْ َﻌ
ََ ْ
َ
ُ َْ َ َ
ََ ْ
َْ
ُ َ ََ
ُ  ﰒُﱠ ﻳَـ ْﻌ ُﺮ،ﺼ ِﺮ
ِ
ِﱠ
ِ ِ
ِِ
،ﺼﻠﱡﻮ َن
َ  َﻛْﻴ: ﻓَـﻴَ ْﺴﺄَ ُﳍُ ْﻢ َرﺑـﱡ ُﻬ ْﻢ َوُﻫ َﻮ أ َْﻋﻠَ ُﻢ ْﻢ،ﻳﻦ ﺑَﺎﺗُﻮا ﻓﻴ ُﻜ ْﻢ
ُ َ ﺗَـَﺮْﻛﻨ:ﻒ ﺗَـَﺮْﻛﺘُ ْﻢ ﻋﺒَﺎدي؟ ﻗَﺎﻟُﻮا
َ ُﺎﻫ ْﻢ َوُﻫ ْﻢ ﻳ
َ اﻟﺬ
«ﺼﻠﱡﻮ َن
ُ ََوأَﺗَـْﻴـﻨ
َ ُﺎﻫ ْﻢ َوُﻫ ْﻢ ﻳ
Dari uraian di atas, hadis-hadis tersebut memiliki makna yang sama dan
tidak terjadi pertentangan makna, namun ada indikasi terjadinya tanawwu‘. Karena
terjadi perbedaan mencolok dalam dua kelompok riwayat, yaitu antara riwayat Abu>
Ra>fi‘ dan Abu> S}a>lih} adalah satu riwayat yang sama dan terjadi periwayatan bi al-

ma‘na>, yang berbeda dengan kelompok hadis lain, yaitu Mu>sa> bin Yassa>r, al-A‘raj,
dan Hamma>m bin Munabbih yang merupakan satu hadis yang sama. Namun
demikian, hal ini tidak menunjukkan terjadinya sya>z\ pada hadis riwayat Ah}mad yang
sementara dibahas ini.
Keutamaan shalat fajar dan ashar dijelaskan oleh banyak hadis-hadis sahih
dari Nabi saw. lainnya. Misalnya dalam beberapa riwayat Muslim berikut ini:

، َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ، َﻋ ْﻦ أَِﰊ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ، َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ أَﺑُﻮ ﲨََْﺮَة اﻟﻀﱡﺒَﻌِ ﱡﻲ، َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﳘﱠ ُﺎم ﺑْ ُﻦ َْﳛ َﲕ،ي
ﱠاب ﺑْ ُﻦ َﺧﺎﻟِ ٍﺪ ْاﻷ َْزِد ﱡ
ُ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﻫﺪ
82
ِ َ أَ ﱠن رﺳ
اﳉَﻨﱠﺔ
ْ ﺻﻠﱠﻰ اﻟْﺒَـ ْﺮَدﻳْ ِﻦ َد َﺧ َﻞ
َ َ ﻗ،ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ  َﻣ ْﻦ:ﺎل
َ ﻮل اﷲ
َُ
Artinya:
Abu> Jamrah al-D{uba‘i> dari Abu> Bakr dari Ayahnya, bahwa Rasulullah saw.
bersabda: Barang siapa shalat pada kedua waktu dingin (ashar dan subuh), maka
ia akan masuk surga.

82

Muslim bin H{ajja>j, S{ah}i>h} Muslim, Juz I, h. 440.
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ٍِ ِ
ِ ِ
ٍ ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ُزَﻫْﻴـﺮ ﺑْﻦ ﺣﺮ
ﺲ ﺑْ ُﻦ
 َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﻣ ْﺮَوا ُن ﺑْ ُﻦ ُﻣ َﻌﺎ ِوﻳَﺔَ اﻟْ َﻔَﺰا ِر ﱡ،ب
ْ  أ،ي
َ
َْ ُ ُ
ُ َﺧﺒَـَﺮﻧَﺎ إ ْﲰَﺎﻋ
ُ  َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﻗَـْﻴ،ﻴﻞ ﺑْ ُﻦ أَﰊ َﺧﺎﻟﺪ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ ُ ُﻛﻨﱠﺎ ﺟﻠ:ﻮل
ِ َ َ ﻗ،أَِﰊ ﺣﺎ ِزم
،ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ُ  َوُﻫ َﻮ ﻳـَ ُﻘ،ِﺖ َﺟ ِﺮ َﻳﺮ ﺑْ َﻦ َﻋْﺒﺪ اﷲ
ُ  َﲰ ْﻌ:ﺎل
َ ﻮﺳﺎ ﻋْﻨ َﺪ َر ُﺳﻮل اﷲ
َ
ً ُ
ﻀﺎ ﱡﻣﻮ َن ِﰲ
َ  ﻓَـ َﻘ،إِ ْذ ﻧَﻈََﺮ إِ َﱃ اﻟْ َﻘ َﻤ ِﺮ ﻟَْﻴـﻠَﺔَ اﻟْﺒَ ْﺪ ِر
َ ُ َﻻ ﺗ، »أ ََﻣﺎ إِﻧﱠ ُﻜ ْﻢ َﺳﺘَـَﺮْو َن َرﺑﱠ ُﻜ ْﻢ َﻛ َﻤﺎ ﺗَـَﺮْو َن َﻫ َﺬا اﻟْ َﻘ َﻤَﺮ:ﺎل
ِ
ِ ِِ
ِ ﱠﻤ
ﺼَﺮ َواﻟْ َﻔ ْﺠَﺮ
ِ ُﺻ َﻼ ٍة ﻗَـْﺒ َﻞ ﻃُﻠ
ْ  ﻳـَ ْﻌ ِﲏ اﻟْ َﻌ- « َوﻗَـْﺒ َﻞ ﻏُ ُﺮو َﺎ،ﺲ
ْ  ﻓَِﺈن،ُرْؤﻳَﺘﻪ
َ اﺳﺘَﻄَ ْﻌﺘُ ْﻢ أَ ْن َﻻ ﺗـُ ْﻐﻠَﺒُﻮا َﻋﻠَﻰ
ْ ﻮع اﻟﺸ
83
ِ
ِ ﱠﻤ
{ﺲ َوﻗَـْﺒ َﻞ ﻏُ ُﺮوِ َﺎ
ِ ُﻚ ﻗَـْﺒ َﻞ ﻃُﻠ
َ  ﰒُﱠ ﻗَـَﺮأَ َﺟ ِﺮ ٌﻳﺮ } َو َﺳﺒﱢ ْﺢ ِﲝَ ْﻤﺪ َرﺑﱢ،ْ ﻮع اﻟﺸ
Artinya:
Jari>r bin ‘Abdulla>h berkata, Kami pernah duduk-duduk di sisi Rasulullah saw.,
tiba-tiba beliau melihat bulan di malam purnama dan bekata: Ketahuilah, kalian
akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, kalian tidak
kesulitan melihatnya, sekiranya kalian mampu untuk tidak keberatan
mendirikan shalat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya,
maksudnya shalat ashar dan shubuh (fajar). Kemudian Jari>r membacakan ayat
“Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan
sebelum terbenamnya”(QS.Toha 130)
b. Kehujjahan hadis
Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa hadis tentang kemuliaan
waktu subuh dan ashar hadis sahih, baik dari sanad maupun matannya. Sehingga
hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah.
VIII. Shalat dan puasa pada 15 Sya‘ba>n (hadis 308)

إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن ﻓﻘﻮﻣﻮا ﻟﻴﻠﻬﺎ وﺻﻮﻣﻮا ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻓﺈن اﷲ ﻳﻨﺰل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﺮوب اﻟﺸﻤﺲ إﱃ
ﲰﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻴﻘﻮل أﻻ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻐﻔﺮ ﻓﺄﻏﻔﺮ ﻟﻪ أﻻ ﻣﺴﱰزق ﻓﺄرزﻗﻪ أﻻ ﻣﺒﺘﻠﻰ ﻓﺄﻋﺎﻓﻴﻪ أﻻ ﻛﺬا أﻻ ﻛﺬا ﺣﱴ
84

ﻳﻄﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ

Takhri>j al-h}adi>s\:
Hadis ini diriwayatkan Ibn Ma>jah dalam al-Sunan dari ‘Ali bin Abi> T{a>lib.85
Untuk jelasnya, jalur periwayatan digambarkan pada skema sanad berikut ini:
83

Muslim bin H{ajja>j, S{ah}i>h} Muslim, Juz I, h. 439.

84

Hadis ini adalah hadis nomor 308 dalam kitab al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah.

85

Ibn Ma>jah Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Yazi>d al-Quzwaini>, Sunan Ibn Ma>jah, Juz I, h. 444;
Ah}mad bin al-H{usain Abu> Bakr al-Baihaqi>, Syu‘ab al-I<ma>n, Juz V, h. 354.
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Hadis yang diteliti tentunya adalah riwayat Ibn Ma>jah yang merupakan jalur
satu-satunya dalam hal ini. Hadisnya adalah sebagai berikut:

ِ ِ
ِ  ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﻋﺒ ُﺪ اﻟﱠﺮز:ﺎل
،ﻴﻢ ﺑْ ِﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ
ْ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ
ْ اﳊَ َﺴ ُﻦ ﺑْ ُﻦ َﻋﻠِ ﱟﻲ
َ َﱠاق ﻗ
َْ
َ َ َاﳋَﱠﻼ ُل ﻗ
َ  َﻋ ْﻦ إﺑْـَﺮاﻫ، أَﻧْـﺒَﺄَﻧَﺎ اﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﺳْﺒـَﺮَة:ﺎل
ِ ُ ﺎل رﺳ
ٍ ِ َﻋ ْﻦ َﻋﻠِ ﱢﻲ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ ﻃَﺎﻟ، َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ،َﻋ ْﻦ ُﻣ َﻌﺎ ِوﻳَﺔَ ﺑْ ِﻦ َﻋْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ َﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ
َ َ ﻗ،ﺐ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُﺻﻠﱠﻰ اﷲ
ُ َ َ َ ﻗ:ﺎل
ِ ِ  " إِ َذا َﻛﺎﻧَﺖ ﻟَﻴـﻠَﺔُ اﻟﻨ:ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ
 ﻓَِﺈ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻳـَْﻨ ِﺰُل ﻓِ َﻴﻬﺎ،ﻮﻣﻮا ﻧـَ َﻬ َﺎرَﻫﺎ
ْ
ْ ْ
ُ ﻮﻣﻮا ﻟَْﻴـﻠَ َﻬﺎ َو
ُﺻ
ُ  ﻓَـ ُﻘ،ﱢﺼﻒ ﻣ ْﻦ َﺷ ْﻌﺒَﺎ َن
َ ََ َْ
ِ ِ
ِ ﱠﻤ
 أََﻻ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔ ٍﺮ ِﱄ ﻓَﺄَ ْﻏ ِﻔَﺮ ﻟَﻪُ أََﻻ ُﻣ ْﺴﺘَـ ْﺮِز ٌق ﻓَﺄ َْرُزﻗَﻪُ أََﻻ ُﻣْﺒﺘَـﻠًﻰ:ﻮل
ُ  ﻓَـﻴَـ ُﻘ،ﺲ إِ َﱃ َﲰَ ِﺎء اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ
ْ ﻟﻐُُﺮوب اﻟﺸ
 َﺣ ﱠﱴ ﻳَﻄْﻠُ َﻊ اﻟْ َﻔ ْﺠ ُﺮ،ُﻋﺎﻓِﻴَﻪُ أََﻻ َﻛ َﺬا أََﻻ َﻛ َﺬا
َ ﻓَﺄ
Arti hadis:
Pada malam pertengahan bulan Sya‘ba>n, dirikanlah shalat pada malamnya dan
berpuasalah pada siangnya. Karena Allah turun pada malam itu ketika matahari
terbenam ke langit bumi, seraya berkata: Adakah orang yang meminta ampun
pada-Ku sehingga Kuampuni, adakah yang meminta rezeki sehingga Kuberi
rezeki, adakah orang yang akan Kuberi ampunan, adakah yang meminta begini
dan begini, sampai terbit fajar.
a.

Kritik sanad
1) Ibn Ma>jah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yazi>d Abu ‘Abdillah
bin Ma>jah al-Qazwi>ni> (209-273 H). Abu Ya‘la> al-Khali>li> berkata,
Muhammad bin Yazi>d s\i>qah kabi>r, muttafaq ‘alaih, dia adalah hujjah, dikenal
dengan hadis dan hafalanya. Dia melakukan perjalanan ke Irak, Mekkah,
Syam, dan Mesir untuk mencatat hadis. Gurunya antara lain Al-H{asan bin
‘Ali> al-Khalla>l dan Ah}mad bin Sina>n.86
2) Al-H{asan bin ‘Ali> al-Khalla>l. Al-H{ulwa>ni> Abu> Muh}ammad al-H{asan bin ‘Ali>
bin Muh}ammad al-Huz\ali> al-Khalla>l (w. 242 H). Ya‘qu>b bin Syaibah
menilainya s\iqah s\abt mutqin. Diantara gurunya adalah ‘Abd al-Razza>q bin
86

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz XIII, h. 277-281.
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Hamma>m dan Mu‘a>z\ bin Hisya>m, sedangkan muridnya antara lain imam
enam selain al-Nasa>’i>, maka termasuk di dalamnya Ibn Ma>jah.87
3) ‘Abd al-Razza>q. ‘Abd al-Razza>q bin Hamma>m bin Na>fi‘ al-H{imyari>, Abu>
Bakr al-S{an‘a>ni> (126-211 H), termasuk t}abaqah ke-9 min s}iga>r atba>‘ al-

ta>bi‘i>n. Abu> Zur‘ah menyatakan bahwa ia salah seorang s\abat. Al-Da>ruqut}ni>
menilainya s\iqah, meski ada kesalahan riwayatnya dari Ma‘mar. ‘Ali> bin
Madi>ni> mengutip pernyataan Hisya>m bin Yu>suf bahwa ‘Abd al-Razza>q

a‘lamuna> wa ah}faz}una>, dan dia dinilai s\iqah s\abat. Hanya saja dijelaskan
Ah}mad bin H{anbal bahwa ia mengalami kebutaan setelah tahun 200 H, maka
siapa yang mendengarkan setelah itu maka dianggap lemah. Oleh karena itu
menurut Ah}mad, periwayatan melalui kitabnya lebih dianggap kuat. Ibn ‘Adi>
menjelaskan bahwa ia meriwayatkan hadis yang memuliakan Syi‘ah, berupa
hadis-hadis munkar yang tidak disepakati oleh seorang pun ulama lainnya. 88
4) Ibn Abi> Sabrah. Abu> Bakr bin ‘Abdilla>h bin Muh}ammad bin Abi> Sabrah bin
Abi> Ruhm al-Qurasyi> (w. 162 H), termasuk t}abaqah ke-7 min kiba>r atba>‘ al-

ta>bi‘i>n. Al-Bukha>ri> dan Yah}ya> bin Ma‘i>n menganggapnya d{a‘i>f. Al-Nasa>’i>
menilainya matru>k. Ah}mad bin H{anbal menyatakan bahwa dia memalsukan
hadis. Ah}mad melanjutkan riwayatnya dari H{ajja>j bahwa Ibn Abi> Sibrah
menyatakan bahwa ia memiliki 70.000 hadis tentang halal dan haram, namun
Ah}mad menanggapi bahwa hadis-hadisnya laisa bi syai’ karena Ibn Abi>
Sabrah memalsukan hadis dan berbohong. Gurunya antara lain al-A‘raj dan

87

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz XI, h. 399; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>,

Ta>ri>kh al-Isla>m, Juz V, h. 1119.
88

Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XVIII, h. 57; Syams al-Di>n alZ|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l, Juz II, h. 610.
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Zaid bin Aslam, sedangkan muridnya antara lain ‘Abd al-Razza>q dan Ibn
Juraij.89
5) Ibra>hi>m bin Muhammad. Ibra>hi>m bin Muhammad bin ‘Ali> bin ‘Abdilla>h bin
Ja‘far. Dia termasuk t}abaqah ke-6 yaitu semasa dengan s}iga>r al-ta>bi‘i>n.
Gurunya adalah Mu‘a>wiyah, dan muridnya adalah Ibn Abi> Sabrah. Dia
termasuk orang yang kurang meriwayatkan hadis. Dan tidak banyak
keterangan yang dipaparkan oleh ulama, kecuali Ibn H{ibba> yang
mencantumkan namanya dalam al-S|iqa>t. 90
6) Mu‘a>wiyah bin ‘Abdulla>h. Mu‘a>wiyah bin ‘Abdulla>h bin Ja‘far bin Abi> T{a>lib
al-Qurasyi> al-Ha>syimi. Termasuk t}abaqah ke-4 yaitu tali> al-wust}a> min al-

ta>bi‘i>n. Dia adalah anak dari ‘Abdulla>h yang merupakan gurunya dalam
riwayat ini. Adapun murinya antara lain Ibra>hi>m bin Muh}ammad dan Ibra>hi>m
bin Mas‘u>d. Ibn H{ibba>n dan al-‘Ijli> menilainya s\iqah. Al-Nasa>’i> dan Ibn
Ma>jah meriwayatkan darinya dan menyatakan bahwa hadisnya bagus.91
7) ‘Abdulla>h bin Ja‘far. ‘Abdulla>h bin Ja‘far bin Abi> T{a>lib al-Qurasyi> alHa>syimi> (w. 80 H). Dia juga adalah seorang sahabat (sahabat kecil) yaitu
cucu dari ‘Ali> yang merupakan gurunya dalam sanad ini. Adapun muridnya
antara lain Mu‘a>wiyah bin ‘Abdulla>h (anaknya sendiri) dan ‘Urwah bin
Zubair. ‘Abdulla>h sendiri menyatakan bahwa dia mulai menghafal hadis

89

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l, Juz IV, h. 503-504; Abu> Ah}mad bin ‘Adi> alJurja>ni>, al-Ka>mil fi> D{u‘afa> al-Rija>l, Juz IX, h. 197-198.
90

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m, Juz III, h. 609.

91

Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XXVIII, h. 196-198; Syams alDi>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz III, h. 168.
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ketika Nabi saw. sering mendatangi orang tuanya dan memegang kepalanya
seraya mendoakan ‘Abdulla>h.92
8) ‘Ali> bin Abi> T{a>lib. ‘Ali bin Abi> T}a>lib bin ‘Abd Mana>f bin ‘Aba al-Mut}t}alib
bin Ha>syim bin ‘Abd Mana>f Abu> al-H{asan al-Ha>syimi> Ami>r al-Mu’mini>n.
Rasulullah saw. Memanggilnya dengan nama Abu> al-Tura>b. Dia lahir pada 23
tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 40 H. Dia adalah salah menantu
Rasulullah saw. yang menikah dengan Fa>t}imah.93
Berdasarkan pemaparan di atas, maka hadis ini disimpulkan sebagai hadis

maud}u>‘ karena terdapat seorang periwayat yang dinilai matru>k dan pemalsu yaitu
Ibn Abi> Sabrah. Hadis ini tidak memiliki jalur riwayat lain baik sebagai sya>hid
maupun muta>bi‘, sehingga hadis di atas tidak dapat meningkatkan derajat hadis
tersebut, yang disimpulkan berstatus maud}u>. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian
al-Alba>ni> yang diungkap dalam S}ah}i>h} wa D{a‘i>f Sunan Ibn Ma>jah yang menyatakan
bahwa hadis tersebut adalah hadis maud}u>‘. 94
a. Kehujjahan hadis
Berdasarkan uraian di atas, hadis tersebut disimpulkan sebagai hadis maud}u>‘,
yang disebabkan oleh seorang periwayat yang dinilai munkar, bahkan pernah
berbohong dan memalsukan hadis. Dengan demikian, hadis tentang perintah shalat
dan berpuasa dalam rangka nis}fu Sya‘ba>n di atas tidak dapat dijadikan hujjah.
Pada dasarnya, terdapat beberapa hadis yang mengemukakan keutamaan
malam nis}fu> Sya‘ba>n, namun riwayat-riwayat tersebut tidak mengemukakan secara
92

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz III, h. 456.

93

Khair al-Di>n al-Zarkali>, al-‘Ala>m, Juz IV, h. 295; Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>,
al-Is}a>bah fi> Tamyi>z al-S{ah}a>bah, Juz IV, h. 564; Ibn Abi> H{a>tim al-Ra>zi>, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, Juz VI, h.
191; Muh}ammad bin H{ibba>n, Masya>hi>r ‘Ulama> al-Ams}a>r, Juz I, h. 6.
94

Muhammad Na>si} r al-Di>n al-Alba>ni>,S}ah}i>h} wa D{a‘i>f Sunan Ibn Ma>jah, Juz III, h. 388.
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spesifik perintah untuk berpuasa dan shalat, melainkan hanya tentang ampunan
Allah di malam tersebut. Hadis yang dimaksud diantaranya riwayat Ibn H{ibba>n yang
turut disahihkan oleh al-Alba>ni>:

ِ
ِ
ِِ
ِ ﱢﺼ
ﻒ ِﻣ ْﻦ
َ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗ
 َﻋ ِﻦ اﻟﻨِ ﱢ،َﻋ ْﻦ ُﻣ َﻌﺎذ ﺑْ ِﻦ َﺟﺒَ ٍﻞ
ْ  »ﻳَﻄْﻠُ ُﻊ اﻟﻠﱠﻪُ إِ َﱃ َﺧ ْﻠﻘﻪ ِﰲ ﻟَْﻴـﻠَﺔ اﻟﻨ:ﺎل
َ ﱠﱯ
95 ِ
َﺷ ْﻌﺒَﺎ َن ﻓَـﻴَـ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ِﳉَ ِﻤﻴ ِﻊ َﺧ ْﻠ ِﻘ ِﻪ إِﱠﻻ ﻟِ ُﻤ ْﺸ ِﺮ ٍك أ َْو ُﻣ َﺸﺎﺣ ٍﻦ
IX. Shalat dengan baik dalam segala keadaan

إن اﻟﻌﺒﺪ إذا ﺻﻠﻰ ﰱ اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻓﺄﺣﺴﻦ وﺻﻠﻰ ﰱ اﻟﺴﺮ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻫﺬا ﻋﺒﺪى
96

-

ﺣﻘﺎ

Takhri>j al-h}adi>s\:
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Ma>jah dalam al-Sunan dari Abu> Hurairah.97
Untuk lebih jelasnya, jalur periwayatan digambarkan dalam skema sanad berikut ini:

95

Muh}ammad bin H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, Juz XII, h. 481; Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n alAlba>ni>, Silsilah al-Ah}ad> i>s\ al-S{ah}i>h}ah, Juz III, h. 135.
96

Hadis ini adalah hadis nomor 439 dalam kitab al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah.

97

Muh}ammad bin Yazi>d Abu> ‘Abdillah al-Quzwaini>, Sunan Ibn Ma>jah, Juz II, h. 1405.
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Hadis yang diteliti adalah riwayat Ibn Ma>jah yang merupakan jalur tunggal
periwayatan hadis ini. Adapun hadisnya adalah sebagai berikut:

ٍ
ِ
ِ اﳊِﻤ
 َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﻋْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ُﻦ ذَ ْﻛ َﻮا َن أَﺑُﻮ:ﺎل
َ َ َﻋ ْﻦ َوْرﻗَﺎءَ ﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤَﺮ ﻗ،ُ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﺑَِﻘﻴﱠﺔ:ﺎل
َ َﺼ ﱡﻲ ﻗ
ْ ْ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﻛﺜﲑُ ﺑْ ُﻦ ﻋُﺒَـْﻴﺪ
ِ
ِ
ِ ُ ﺎل رﺳ
ﺻﻠﱠﻰ ِﰲ
َ َ ﻗ،َ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮة،َﻋَﺮِج
ْ  َﻋ ِﻦ ْاﻷ،اﻟﱢﺰﻧَﺎد
َ  " إِ ﱠن اﻟْ َﻌْﺒ َﺪ إِذَا:ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُ َ َ َ ﻗ:ﺎل
ِِ
 َﻫ َﺬا َﻋْﺒ ِﺪي َﺣﻘﺎ:ﺎل اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ
َ َ ﻗ،َﺣ َﺴ َﻦ
ْ  ﻓَﺄ،ﺻﻠﱠﻰ ِﰲ اﻟ ﱢﺴﱢﺮ
ْ  ﻓَﺄ،اﻟْ َﻌ َﻼﻧﻴَﺔ
َ  َو،َﺣ َﺴ َﻦ
Arti hadis:
Abu> Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya hamba
yang melaksanakan shalat dengan baik dalam keadaan ramai, dan shalat dengan
baik dalam keadaan sendiri, maka Allah swt. berfirman: Ini adalah hamba-Ku
sesungguhnya.
a. Kritik sanad
1) Ibn Ma>jah. Telah dipaparkan biografinya.98 Salah satu gurunya adalah Kas\i>r
bin ‘Ubaid.
2) Kas\i>r bin ‘Ubaid al-H{ims}i>. Kas\i>r bin ‘Ubaid bin Numair al-Maz\h}aji> Abu> alH{asan al-H{ims}i> al-H{iz\a>’i al-Muqri’i> (w. 250 H), termasuk t}abaqah ke-10
yaitu kiba>r al-Akhiz\i>n ‘an tab‘i> al-atba>‘. Dia seorang imam besar di H{ims}
selama 60 tahun dan tidak pernah lalai dari shalatnya. Dia seorang sayyid,
alim, dan takut serta patuh kepada Allah Dia dis\iqahkan oleh Abu> H{a>tim dan
selainnya. Diantara gurunya adalah Baqiyyah bin Wali>d dan Sufya>n bin
‘Uyainah, sedangkan muridnya antara lain Abu> Da>wud, al-Nasa>’i>, dan Ibn
Ma>jah.99
3) Baqiyyah. Baqiyyah bin Wali>d bin S{a>’id bin Ka‘ab bin H{ari>z al-Kila>‘i> Abu>
Yah}mad al-H{ims}i> (110-197 H), termasuk t}abaqah ke-8 yaitu al-wust}a> min

98

Lihat: h. 146 tesis ini.

99

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m wa Wafaya>t al-Masya>hi>r wa al-A‘la>m, Juz V, h.

1208.
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atba>‘ al-ta>bi‘i>n. Ibn H{ajar dan Ibn al-‘Ira>qi> menyatakan bahwa ia seorang
yang terkenal sebagai mudallis dari orang-orang d}a‘i>f. Ditambakan oleh al‘Ira>qi> bahwa tadli>s oleh Baqiyyah adalah tadli>s yang paling buruk karena

tadli>snya adalah tadli>s al-taswiyyah. Namun, ada catatan al-Nasa>’i> bahwa
jika ia meriwayatkan dengan ungkapan h}addas\ana> atau akhbarana>, maka
riwayat tersebut dapat diterima. Sebaliknya, jika ia meriwayatkan dengan
ungkapan ‘an, maka riwayat tersebut ditolak. Pernyataan al-Nasa>’i> tersebut
didukung oleh al-Z|ahabi>. Ibn Sa‘ad menyatakan bahwa ia s\iqah jika
riwayatnya dari orang s\iqah dan ia d}a‘i>f jika riwayatnya dari orang d}a‘i>f.
Pendapat ini senada dengan pernyataan Ah}mad bin H{anbal yang menukil
pendapat ayahnya bahwa periwayatan Baqiyyah dari orang yang dikenal bisa
diterima namun jika diriwayatkan dari orang tidak terkenal maka ditolak.
Ah{mad bin Zuhair menukil jawaban Yah}ya bin Ma‘i>n bahwa Baqiyyah
seorang s}a>lih}, dengan catatan bahwa riwayatnya diterima jika berasal dari
orang s\iqah, dan jika tidak maka riwayatnya ditolak, apalagi jika sampai ia
hanya menyebutkan kunyah gurunya atau bahkan tidak memperjelas nama
gurunya. Padahal menurut Ibn Ma‘i>n ia telah meriwayatkan seratusan hadis
dari orang-orang d}a‘i>f sebelum ia meriwayatkan dari orang-orang s\iqah.
Demikian pula pernyataan Ya‘qu>b bin Abi> Syaibah bahwa ia s\iqah h}usn al-

h}adi>s\ jika riwayatnya dari orang s\iqah. Gurunya antara lain Warqa> bin ‘Umar
dan Yazi>d bin Ha>ru>n, sedangkan muridnya antara lain Kas\i>r bin ‘Ubaid dan
H{amma>d bin Zaid.100

100

Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Ta‘ri>f Ahl al-Taqdi>s bi Mara>tib al-Maus}u>fi>n bi alTadli>s, Juz I, h. 49; Ah}mad bin ‘Abd al-Rah}i>m bin al-H{usain Abu> Zur‘ah Ibn al-‘Ira>qi>, al-Mudallisi>n
(Cet. I; [t.t.]: Da>r al-Wafa>, 1995), h. 37; Muh}ammad bin Sa‘ad, al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VII, h. 326;
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4) Warqa> bin ‘Umar. Warqa> bin ‘Umar bin Kali>b al-Yasykuri>, termasuk t}abaqah
ke-7 yaitu kiba>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n. Abu> Da>wud menukil pernyataan Ah}mad
bahwa Warqa> adalah seorang s\iqah s}a>hi} b al-h}adi>s\. Demikian pula penilaian

s\iqah yang diberikan oleh Yah}ya> bin Ma‘i>n sebagaimana dinukil Ibn Abi>
Yah}ya>. Ibn Ma‘i>n ketika ditanya tentang Warqa> oleh Ish}a>q bin Mans}u>r ia
menjawab bahwa Warqa seorang s}a>lih}. Abu> H{a>tim menilainya s}ah> }ib al-

sunnah. Secara spesifik, periwayatannya dari Abu> al-Zina>d bahkan
diperintahkan penulisannya oleh Syu‘bah kepada Syaba>bah. Yang menjadi
sisi penilaian negatifnya adalah dia dianggap seorang Murji‘ah oleh Abu>
Da>wud, dan anggapan bahwa periwayatannya dari Mans}u>r diragukan oleh
para ulama sebagaimana diungkap al-‘Uqaili>. Namun demikian kedua
penilaian negatif tersebut tidak mempengaruhi riwayat ini, karena hadis ini
tidak bersangkut paut dengan salah satu dari hal tersebut. Gurunya antara
lain Abu> al-Zina>d dan Zaid bin Aslam, sedangkan muridnya antara lain
Baqiyyah bin Wali>d dan Syu‘bah bin H{ajja>j.101
5) ‘Abdulla>h bin Z|akwa>n al-Qurasyi>, yang lebih dikenal dengan Abu> al-Zina>d
(65-130 H). Termasuk t}abaqah ke-5 min s}iga>r al-ta>bi‘i>n\. Disepakati ulama
kes\iqahannya. Ah}mad, al-‘Ijli> dan Ibn Ma‘i>n menilainya s\iqah h}ujjah. Sufya>n
bahkan menyebutnya ami>r al-mu’mini>n fi al-h}adi>s\. Muhammad bin Sa‘ad
menyematkan kepada berbagai penilaian yaitu s\iqah, kas\i>r al-h}adi>s\, fas}i>h}an,

‘a>liman, dan ‘a<qilan. Gurunya antara lain ‘Abd al-Rah}ma>n bin Harmuz alYu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz IV, h. 197; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar
A‘la>m al-Nubala>, Juz VIII, h. 521.
101

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz VII, h. 419-421; Yu>suf bin ‘Abd alRah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XXX, h. 436; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l fi>
Naqd al-Rija>l, Juz IV, h. 332.
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A‘raj dan Sa‘id bin Musayyib, sedangkan muridnya antara lain Warqa> bin
‘Umar dan Sufya>n bin ‘Uyainah.102
6) ‘Abd al-Rah}ma>n bin Harmuz al-A‘raj, Abu> Da>wud al-Madani> (w. 117).
Termasuk t}abaqah ke-3 min al-wust}a> min al-ta>bi‘i>n. Al-Z|ahabi> menukil
bahwa ia seorang s\iqah s\abat. Ibn Sa‘ad menyatakan bahwa ia seorang s\iqah

kas\i>r al-h}adi>s\. Al-Zarkali> menyatakan bahwa ia penduduk Madinah yang
h}a>fiz} dan qa>ri>’. Gurunya antara lain Abu> Hurairah dan Abu> Sa‘i>d al-Khudri>,
sedangkan muridnya antara lain Abu> al-Zina>d dan al-A‘masy.103
7) Abu> Hurairah (21-59 H) adalah seorang sahabat yang paling banyak
meriwayatkan hadis. Disebutkan bahwa as}ah} al-asa>ni>d bagi riwayat Abu>
Hurairah adalah periwayatan dari ‘Abdulla>h bin Z|akwa>n dari al-A‘raj dari
Abu> Hurairah.104
Setelah penelitian terhadap para periwayat tersebut, sanad hadis ini dinilai
sebagai sanad yang s}ah}i>h}, dengan pertimbangan sebagai berikut:
-

Periwayat-periwayatnya adalah periwayat s\iqah. Keterangan negatif terkait
Baqiyyah yang dianggap mudallis dan d}a‘i>f jika terkait orang d}a‘i>f, tidak
menjadikannya d}a‘i>f dalam hal ini karena dalam riwayat ini dia
meriwayatkan dari orang s\iqah yaitu Warqa>’ bin ‘Umar. Demikian pula
Warqa> yang dianggap murji‘ah dan riwayatnya yang bermasalah berasal dari
Mans}u>r, juga tidak mempengaruhi riwayat ini.

102

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz V, h. 445-448.

103

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m, Juz III, h. 273; Muh}ammad bin Sa‘ad, alT{abaqa>t al-Kubra>, Juz V, h. 283; Khair al-Di>n bin Mah}mu>d al-Zarkali>, al-A‘la>m, Juz III, h. 340.
104

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz V, h. 446.
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-

Riwayat ini juga dinilai bersambung, dengan mencermati t}abaqah masingmasing, masa hidupnya yang memungkinkan pertemuan, dan dalam daftar
guru murid ditemukan keterkaitan guru dan murid yang dimaksud.

b. Kritik matan
Matan hadis ini memiliki makna yang secara universal berkaitan dengan
perintah-perintah syariat yang lain, yaitu untuk menjalankan ibadah dengan ikhlas
tanpa riya yang ditunjukkan dengan menjalankan ibadah dengan sebaik mungkin
dalam berbagai keadaan, baik dilakukan sendiri maupun jika disaksikan/diketahui
orang banyak. Sebaliknya, ancaman bagi orang yang riya’ dalam shalat, misalnya
jelas ditunjukkan oleh Allah dalam QS. al-Ma>‘u>n/107: 4-7. Maka mafhu>m

mukha>lafah dari ayat tersebut berkenaan dengan makna hadis yang dibahas di atas,
yaitu anjuran untuk melaksanakan shalat tanpa riya’.
Orang yang menjalankan shalat dengan sempurna dalam segala keadaan,
tanpa ada kecenderungan membedakan ibadahnya ketika dinilai orang atau tidak
dinilai orang adalah tanda-tanda keikhlasan, yang merupakan lawan dari riya>.
Sementara keikhlasan adalah salah satu puncak dari inti segala ibadah, termasuk
shalat. Perintah dan keutamaan ibadah dengan ikhlas ditunjukkan oleh banyak ayat
al-Qur’an, misalnya QS. al-A‘ra>f/7: 29 dan QS. al-Bayyinah/98: 5.
Dengan gambaran di atas, maka sangat logis jika Allah swt. menyebut orangorang yang menyembahnya dengan ikhlas, yang salah satu tandanya adalah shalat
dengan sempurna dalam segala keadaan, baik sepi maupun ramai akan manusia,
sebagai hamba yang sesungguhnya. Karena orang-orang yang demikian dianggap
betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah, bukan kepada sesama makhluk
lainnya.
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c. Kehujjahan hadis
Berdasarkan uraian-uraian di atas, hadis qudsi tentang pelaksanaan shalat
dengan sempurna dalam segala keadaan adalah hadis yang sahih, baik dari segi sanad
maupun matannya. Dengan demikian, hadis ini disimpulkan sebagai hadis yang
dapat dijadikan sebagai hujjah.
X. Urgensi shalat ibadah sunnah

أول ﻣﺎ ﳛﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻟﻌﺒﺪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺻﻼﺗﻪ ﻓﺈن أﻛﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻟﻪ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ أﻛﻤﻠﻬﺎ ﻗﺎل

-

اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﳌﻼﺋﻜﺘﻪ اﻧﻈﺮوا ﻫﻞ ﲡﺪون ﻟﻌﺒﺪى ﻣﻦ ﺗﻄﻮع ﻓﺄﻛﻤﻠﻮا ﺎ ﻣﺎ ﺿﻴﻊ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻀﺘﻪ ﰒ ﺗﺆﺧﺬ
105

اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ذﻟﻚ

Takhri>j al-h{adi>s\:
Setelah ditelusuri, hadis di atas ditemukan sebanyak 12 riwayat dari 6

mukharrij.106 Untuk mempermudah perbandingan sanad, maka digambarkan seluruh
jalur riwayat dalam skema sanad berikut ini:

105

Hadis ini adalah hadis nomor 556 dalam kitab al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah. Hadis dengan tema
yang sama disebutkan sebanyak 4 kali yaitu hadis nomor 472, 473, 557, dan 562.
106

Abu> Da>wud Sulaima>n bin Asy‘as\\, Sunan Abi> Da>wud, Juz I, h. 229; Muh}ammad bin Yazi>d
Abu> ‘Abdillah al-Quzwaini>, Sunan Ibn Ma>jah, Juz I, h. 458; Muh}ammad bin ‘I<sa> al-Turmuz\i>, Sunan
al-Turmuz\i>, Juz I, h. 535; Ah}mad bin Syu‘aib al-Nasa>’i>, al-Sunan al-Kubra>, Juz I, h. 205; Juz I, h.
206; ‘Abdullah bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Da>rimi>, Sunan al-Da>rimi>, Juz II, h. 854; Ah}mad bin
Muh}ammad bin H{anbal, Musnad Ah}mad, Juz XV, h. 299; Juz XXVII, h. 160; Juz XXVIII, h. 149; Juz
XXVIII, h. 152; Juz XXXIV, h. 293; Juz XXXVIII, h. 252.
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Adapun hadis yang dipilih untuk diteliti langsung riwayat al-Da>rimi> dari
Tami>m al-Da>ri>. Hadisnya adalah sebagai berikut:

ٍ َﺧﺒـﺮﻧَﺎ ﺳﻠَْﻴﻤﺎ ُن ﺑْﻦ ﺣﺮ
 َﻋ ْﻦ َﲤِﻴ ٍﻢ، َﻋ ْﻦ ُزَر َارةَ ﺑْ ِﻦ أ َْو َﰱ، َﻋ ْﻦ َد ُاوَد ﺑْ ِﻦ أَِﰊ ِﻫْﻨ ٍﺪ،َﺎد ﺑْ ُﻦ َﺳﻠَ َﻤﺔ
ُ  َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﲪﱠ،ب
ْ َ ُ َ ُ ََ ْ أ
ِ
ِ ُ ﺎل رﺳ
ِ
 ﻓَِﺈ ْن َو َﺟ َﺪ،ُﺼ َﻼة
َ َ ﻗ،ي
ﺐ ﺑِِﻪ اﻟْ َﻌْﺒ ُﺪ اﻟ ﱠ
اﻟﺪﱠا ِر ﱢ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َ َ " إ ﱠن أَﱠو َل َﻣﺎ ُﳛ:ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ُ َ َ َ ﻗ:ﺎل
ُ ﺎﺳ
ِ
ِ
ِ
ِ
 َﻫ ْﻞ ﻟِ َﻌْﺒ ِﺪي، اﻧْﻈُُﺮوا:ﺎﱃ ﻟﻠِ َﻤ َﻼﺋِ ِﻜ ِﻪ
َ َ ﻗ،ﺼﺎ ٌن
َ ﺎل اﻟﻠﱠﻪُ ﺗَـ َﻌ
ْ َ ُﻛﺘﺒ،ًﺻ َﻼﺗَﻪُ َﻛﺎﻣﻠَﺔ
َ  َوإِ ْن َﻛﺎ َن ﻓ َﻴﻬﺎ ﻧـُ ْﻘ،ًﺖ ﻟَﻪُ َﻛﺎﻣﻠَﺔ
َ
ِ
ِ ِﻣﻦ ﺗَﻄَﱡﻮٍع ﻓَﺄَ ْﻛ ِﻤﻠُﻮا ﻟَﻪ ﻣﺎ ﻧـَ َﻘ
ِ ﺎل َﻋﻠَﻰ َﺣﺴ
ﻚ
ُ َﻋ َﻤ
َ ﺐ ذَﻟ
ْ  ﰒُﱠ ْاﻷ،ُ ﰒُﱠ اﻟﱠﺰَﻛﺎة،ﻳﻀﺘِ ِﻪ
َ ﺺ ﻣ ْﻦ ﻓَ ِﺮ
َُ
ْ
َ
َ
Arti hadis:
Tami>m al-Da>ri> berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya amalan
hamba yang pertama dihisab adalah shalat. Jika shalatnya sempurna, maka
ditetapkan bagi kesempurnaan amal, namun jika terdapat kekurangan, maka
Allah berfirman kepada Malaikat: Perhatikanlah apakah hamba-Ku memiliki
amalan sunnah yang dapat menutupi kekurangan amalan wajibnya. Lalu setelah
itu baru diperiksa zakatnya dan amalan-amalan lainnya sebagaimana halnya
shalat.
a. Kritik sanad
1) Al-Da>rimi>. Nama lengkapnya adalah ‘Abdulla>h bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin alFad}l bin Bahram bin ‘Abd al-S}amad al-Da>rimi> al-Tami>mi>, Abu> Muhammad
al-Samarkandi> (181-255 H). Gurunya antara lain Sulaima>n bin H{arb. AlDa>rimi> adalah periwayat hadis yang berkualitas s\iqat. Hal ini dipahami dari
pernyataan kritikus hadis tentang dirinya. Ahmad bin Hanbal menyatakan
bahwa al-Da>rimi> seorang ima>m. Muhammad bin Basysya>r (w.252 H)
menyatakan bahwa ada empat orang penghafal di dunia, yaitu Abu> Zur‘ah di
Ray, Muslim di Naisa>bu>r, ‘Abdulla>h bin ‘Abd al-Rah}ma>n di Samarkand, dan
Muhammad bin Isma>‘i>l di Bukhara. Ibn al-Syarqi> menyatakan Khurasan
mencetak lima pakar hadis, diantaranya ‘Abdullah bin ‘Abd al-Rah}ma>n.
Ahmad bin Sayyar (w.268 H) menilai al-Da>rimi> adalah orang yang
berpengetahuan luas, dia penyusun al-Musnad dan al-Tafsir. Al-Khat}i>b al-
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Bagda>di> (w. 463 H) menceritakan bahwa dia senang mengembara mencari
hadis Nabi saw., mengumpulkan, dan menghafalnya, dia siqat, sidq, wara`,
dan zuhud.107
Tidak seorangpun kritikus hadis yang mencela pribadi al-Da>rimi>. Sebaliknya,
pujian-pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang berperingkat
tinggi. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa ia menerima hadis dari
Sulaima>n bin H{arb dengan lambang akhbarana, dapat dipercaya. Itu berarti,
sanad anatara keduanya muttasil (bersambung).
2) Sulaima>n bin H{arb. Sulaima>n bin H{arb bin Baji>l al-Azadi> al-Wa>hi} syi>, Abu>
Ayyu>b al-Bas}ri> (144-244 H). Termasuk t}abaqah ke-9 yaitu s}iga>r atba>‘ al-

ta>bi‘i>n. Dia adalah penduduk Makkah dan salah seorang qa>di} > di sana, namun
sempat ke Bagdad dan meriwayatkan hadis di sana. Diantara gurunya adalah
Syu‘bah dan H{amma>d bin Salamah, sedangkan muridnya antara lain alBukha>ri>, Abu> Da>wud, dan al-Da>rimi>.
Abu> H{a>tim menyebutnya sebagai ima>m min al-aimmah, tidak pernah
melakukan tadli>s,

hafalannya sangat bagus, karena dia memiliki sekitar

sepuluh ribu hadis, namun tidak pernah membawa kitab, setiap kali ia
ditanya tentang hadis ia jawab dengan hafalannya. Dia termasuk periwayat
terbaik dari H{amma>d bin Salamah. Abu> H{a>tim juga menceritakan bahwa ia
pernah menghadiri pengajian Sulaima>n di Bagdad, dan selama di Bagdad
total ia menghadapi sekitar 40 ribu orang. Al-Zarkali> menilainya sebagai
seorang s\iqah. Ibn Qa>ni’ menilainya s\iqah ma’mu>n. Ibn ‘Adi> menyatakan dia
107

Ibn Abi> H{a>tim al-Razi, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, Juz V, h. 99; Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar alAsqalani>, Tahz\ib al-Tahz\i>b, Juz V, h. 258-259; Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b alKama>l, Juz X, h. 283-287; Syams al-Di>n al-Zahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz XII, h.225-229.
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seorang yang baik dan mulia. Al-Bukha>ri> sempat meriwayatkan darinya
sebanyak 127 hadis.108
3) H{amma>d bin Salamah (w. 167 H). Telah dibahas biografinya pada hadis 8.
Diantara gurunya adalah Da>wud bin Abi> Hind dan al-Azraq bin Qais,
sedangkan muridnya antara lain Sulaima>n bin H{arb dan Ru>h} bin ‘Uba>dah.
4) Da>wud bin Abi> Hind. Da>wud bin Abi> Hind Di>na>r bin ‘Uz\a>fir al-Khura>sa>ni>
(w. 140 H). Dia adalah orang Khura>sa>n dan pernah tinggal di Bagdad.
Termasuk t}abaqah ke-5 yaitu s}iga>r al-ta>bi‘i>n. Diantara gurunya adalah Sa‘i>d
bin Musayyab dan Zura>rah bin Abi> Aufa>, sedangkan muridnya antara lain
H{amma>d bin Salamah dan Syu‘bah. Al-Nasa>’i>, Abu> H}a>tim, dan Ibn Ma‘i>n
menilainya s\iqah. H{amma>d bin Zaid menyatakan bahwa ia tidak melihat
orang yang lebih dalam ilmunya dari Da>wud. Ah}mad bin H{anbal menilainya

s\iqah s\iqah. Al-‘Ijli> menilainya s}al> ih} s\iqah. Ibn Sa‘ad menilainya s\iqah kas\i>r
al-h}adi>s\. Ibn al-Muba>rak menyatakan bahwa dia termasuk h}uffa>z} alBas}riyyi>n. Ibn Syaibah menilainya s\iqah s\abat.109
5) Zura>rah bin Aufa>. Zura>rah bin Aufa> al-‘A<miri> al-H{arsyi> (w. 93 H). Termasuk

t}abaqah ke-3 yaitu al-wust}a> min al-ta>bi‘i>n. Dia adalah qa>di} > di Basrah.
Diantara gurunya adalah Abu> Hurairah dan Tami>m al-Da>ri>, sedangkan
muridnya antara lain Qata>dah dan Da>wud bin Abi> Hind. Al-Z|ahabi>
menyebutnya sebagai ulama dan seorang salih di Basrah. Al-Nasa>’i>

108

Muhammad bin Sa‘ad, al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz I, h. 48; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Juz X,
h. 330-332; Khair al-Di>n al-Zarkali>, al-A‘la>m, Juz III, h. 123; Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>,
Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz IV, h. 178-180.
109

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz VI, h. 376-378; Muhammad bin
Sa‘ad, al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VII, h. 189; Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l,
Juz VIII, h. 461.
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menilainya s\iqah. Ibn Sa‘ad menilainya s\iqah kas\i>r al-h}adi>s\. Ibn H{ibba>n
menyebut namanya dalam al-S|iqa>t.110 Terdapat catatan penting dalam
periwayatan antara Zurarah dan Tami>m al-Da>ri>, bahwa Ah}mad bin H{anbal
menyatakan bahwa ia tidak membenarkan jika Zura>rah pernah berguru
kepada Tami>m, karena Tami>m menetap di Syam sementara Zura>rah menetap
di Basrah. Bahkan Ah}mad secara langsung menunjukkan bahwa hadis yang
dicurigai periwayatannya adalah hadis shalat yang dibahas dalam bagian
ini.111
6) Tami>m al-Da>ri>. Tami>m bin Aus bin Kha>rijah bin Su>d, Abu> Ruqayyah al-Da>ri>
(w. 40 H di Syam). Dia adalah seorang sahabat yang awalnya adalah Nasrani
kemudian masuk Islam pada tahun 9 H. Pertama kali ia meriwayatkan hadis
tentang Dajja>l. Setelah itu dia meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi saw.,
dan terkenal rajin mengkaji al-Qur’an. Adapun yang meriwayatkan darinya
antara lain Ibn ‘Abba>s, Anas bin Ma>lik, dan Zura>rah bin Aufa>. Tami>m
awalnya tinggal di Madinah, kemudian pindah ke Syam setelah pembunuhan
‘Us\ma>n bin ‘Affa>n.112
Setelah melakukan kajian terhadap sanad riwayat Ah}mad di atas,
disimpulkan bahwa sanad hadis tersebut berkualitas d}a‘i>f, dengan pertimbangan
bahwa terdapat ‘illah dalam ketersambungan sanad hadis ini. Sebagaimana terlihat,
bahwa dalam daftar guru dan murid kedua periwayat tersebut semestinya ada
110

Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz IX, h. 339-341; Syams al-Di>n
al-Z|ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m, Juz II, h. 1096.
111

S}ala>h} al-Di>n al-‘Ala>’i>, Ja>mi‘ al-Tah}s}i>l, h. 176.

112

Yu>suf bin ‘Abdillah al-Numari> al-Qurt}ubi>, al-Isti>‘a>b fi> Ma‘rifah al-As}h}ab> , Juz I (Cet. I;
Beirut: Da>r al-Ji>l, 1992), h. 193-194; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz II, h. 442443.
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hubungan periwayatan, namun dijelaskan Ah}mad secara spesifik bahwa Zura>rah
tidak bertemu dengan Tami>m, dengan alasan yang dijelaskan di atas. Hal ini
kemudian diperkuat dengan bentuk periwayatan yang digunakan Zura>rah yang

mu‘an‘anah kepada Tami>m.
Namun i‘tiba>r al-sanad menunjukkan bahwa hadis ini juga diriwayatkan
melalui jalur yang lain, berupa sya>hid yaitu riwayat dari Abu> Hurairah yang
diriwayatkan oleh al-Turmuz\i>, Ibn Ma>jah, Ah}mad, dan Abu> Da>wud. Hadis dari Abu>
Hurairah adalah hadis yang sahih. Hadis ini disahihkan oleh al-Alba>>ni> dan alHais\ami>, serta dihasankan oleh al-Turmuz\i>.113 Dengan demikian, sanad hadis di atas
disimpulkan s}ah}i>h} ligairih.
b. Kritik matan
1) Kajian redaksi
Sebagaimana dipaparkan bahwa hadis ini diriwayatkan sebanyak 13 riwayat
oleh 6 mukharrij, dan dari sekian riwayat tersebut terdapat beberapa perbedaan
redaksi sebagai berikut:
a) Redaksi al-Turmuz\i> dari Abu> Hurairah:

ِِ
ِِ ِ
ِِ إِ ﱠن أَﱠو َل ﻣﺎ ُﳛﺎﺳ
ت
ْ  َوإِ ْن ﻓَ َﺴ َﺪ،ﺖ ﻓَـ َﻘ ْﺪ أَﻓْـﻠَ َﺢ َوأ َْﳒَ َﺢ
ْ ﺻﻠُ َﺤ
َ  ﻓَِﺈ ْن،ُﺻﻼَﺗُﻪ
َ اﻟﻌْﺒ ُﺪ ﻳـَ ْﻮَم اﻟﻘﻴَ َﺎﻣﺔ ﻣ ْﻦ َﻋ َﻤﻠﻪ
َ ﺐ ﺑﻪ
ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ  ﻓَِﺈ ْن اﻧْـﺘَـ َﻘ،ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﺧﺎب وﺧ ِﺴﺮ
 اﻧْﻈُُﺮوا َﻫ ْﻞ ﻟ َﻌْﺒﺪي ِﻣ ْﻦ ﺗَﻄَﱡﻮٍع:ب َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ
َ َ ﻗ،ٌﻳﻀﺘِ ِﻪ َﺷ ْﻲء
ﺎل اﻟﱠﺮ ﱡ
َ ﺺ ﻣ ْﻦ ﻓَ ِﺮ
َ
َ ََ َ َ
ِ
ِ
ِ ﻓَـﻴ َﻜ ﱠﻤﻞ ِ ﺎ ﻣﺎ اﻧْـﺘَـ َﻘ
ﻚ
َ  ﰒُﱠ ﻳَ ُﻜﻮ ُن َﺳﺎﺋُِﺮ َﻋ َﻤﻠ ِﻪ َﻋﻠَﻰ ذَﻟ،ﻳﻀ ِﺔ
َ ﺺ ﻣ َﻦ اﻟ َﻔ ِﺮ
َ َ َ ُ
َ

113

Na>si} r al-Di>n al-Alba>ni>, Silsilah al-Ah}a>di>s\ al-S}ah}i>h}ah, Juz III, h. 346; Na>s}ir al-Di>n alAlba>ni>, S{ah}i>h} Abi> Da>wud, Juz IV<, h. 16; Nu>r al-Di>n ‘Ali> bin Abi> Bakr al-Hais\ami>, Majma‘ alZawa>’id wa Manba> al-Fawa>’id, Juz I (Kairo: Maktabah al-Qudsi>, 1994), h. 291. Muhammad bin ‘I<sa>
al-Turmuz\i>, Sunan al-Turmuz\i>, Juz I, h. 535-536.
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b) Redaksi al-Nasa>’i> dari Abu> Hurairah:

أَﱠو ُل ﻣﺎ ُﳛﺎﺳﺐ اﻟْﻌﺒ ُﺪ ﺑِ ِِ
ﺎب َو َﺧ ِﺴَﺮَ .وإِ ِن
ﺖ ﻓَـ َﻘ ْﺪ أَﻓْـﻠَ َﺢ َوأ َْﳒَ َﺢَ ،وإِ ْن ﻓَ َﺴ َﺪ ْ
ﺻﻠَ َﺤ ْ
ﺼ َﻼﺗﻪ ،ﻓَِﺈ ْن َ
َ َ َ ُ َْ َ
ت ﻓَـ َﻘ ْﺪ َﺧ َ
ِ
ِ
ﺎل :اﻧْﻈُﺮوا ﻫﻞ ﻟﻌﺒﺪي ِﻣﻦ ﺗَﻄَﱡﻮٍع؟ ﻓَـﻴ َﻜ ﱠﻤﻞ ﻣﺎ ﻧـَ َﻘ ِ
اﻧْـﺘَـ َﻘ ِ
ﻳﻀ ِﺔ ،ﰒُﱠ ﻳَ ُﻜﻮ ُن
ﻳﻀﺘِ ِﻪ َﺷْﻴﺌًﺎ ،ﻗَ َ
ﺺ ﻣ َﻦ اﻟْ َﻔ ِﺮ َ
ﺺ ﻣ ْﻦ ﻓَ ِﺮ َ
ُ َ ْ َْ
ُ َُ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ﻚ
َﺳﺎﺋُِﺮ َﻋ َﻤﻠ ِﻪ َﻋﻠَﻰ َْﳓ ٍﻮ ِﻣ ْﻦ ذَﻟ َ
c) Redaksi Ah}mad dari Abu> Hurairah dan Ibn Ma>jah dari Abu> Hurairah dan
Tami>m:

ِ
ِ ِ
أَﱠو ُل ﻣﺎ ُﳛﺎﺳ ِِ
ﺖ ﻟَﻪُ ﻧَﺎﻓِﻠَﺔً ،ﻓَِﺈ ْن َﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ أَ ْﻛ َﻤﻠَ َﻬﺎ ،ﻗَ َ
ﺻ َﻼﺗُﻪُ ،ﻓَِﺈ ْن أَ ْﻛ َﻤﻠَ َﻬﺎ ُﻛﺘﺒَ ْ
ﺎل اﻟﻠﱠﻪُ
ﺐ ﺑﻪ اﻟْ َﻌْﺒ ُﺪ ﻳـَ ْﻮَم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ َ
َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ﻳﻀﺘِ ِﻪ ،ﰒُﱠ ﺗـُ ْﺆ َﺧ ُﺬ
ﺿﻴﱠ َﻊ ﻣ ْﻦ ﻓَ ِﺮ َ
ُﺳْﺒ َﺤﺎﻧَﻪُ ﻟ َﻤ َﻼﺋ َﻜﺘﻪ :اﻧْﻈُُﺮوا َﻫ ْﻞ َﲡ ُﺪو َن ﻟ َﻌْﺒﺪي ﻣ ْﻦ ﺗَﻄَﱡﻮٍع؟ ﻓَﺄَ ْﻛﻤﻠُﻮا َﺎ َﻣﺎ َ
ﺎل ﻋﻠَﻰ ﺣﺴ ِ ِ
ﻚ
ﺐ ذَﻟ َ
ْاﻷ ْ
َﻋ َﻤ ُ َ َ َ
d) Redaksi al-Da>rimi>:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺼﺎ ٌن،
ﺐ ﺑِِﻪ اﻟْ َﻌْﺒ ُﺪ اﻟ ﱠ
ﺻ َﻼﺗَﻪُ َﻛﺎﻣﻠَﺔًُ ،ﻛﺘﺒَ ْ
ﺖ ﻟَﻪُ َﻛﺎﻣﻠَﺔًَ ،وإِ ْن َﻛﺎ َن ﻓ َﻴﻬﺎ ﻧـُ ْﻘ َ
ﺼ َﻼةُ ،ﻓَِﺈ ْن َو َﺟ َﺪ َ
إ ﱠن أَﱠو َل َﻣﺎ ُﳛَ َ
ﺎﺳ ُ
ﺎﱃ ﻟﻠِﻤ َﻼﺋِ ِﻜ ِﻪ :اﻧْﻈُﺮوا ،ﻫﻞ ﻟِﻌﺒ ِﺪي ِﻣﻦ ﺗَﻄَﱡﻮٍع ﻓَﺄَ ْﻛ ِﻤﻠُﻮا ﻟَﻪ ﻣﺎ ﻧـَ َﻘ ِ
ﻳﻀﺘِ ِﻪ ،ﰒُﱠ اﻟﱠﺰَﻛﺎةُ ،ﰒُﱠ
ﻗَ َ
ﺺ ﻣ ْﻦ ﻓَ ِﺮ َ
ُ َ ْ َْ
َُ
ْ
َ
ﺎل اﻟﻠﱠﻪُ ﺗَـ َﻌ َ َ
ﺎل ﻋﻠَﻰ ﺣﺴ ِ ِ
ﻚ
ﺐ ذَﻟ َ
ْاﻷ ْ
َﻋ َﻤ ُ َ َ َ
e) Redaksi Ah}mad dari Abu> Hurairah:

إِ ﱠن ِﻣﻦ أَﱠو َل ﻣﺎ ُﳛﺎﺳ ِِ
ﻮل َرﺑـﱡﻨَﺎ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ﻟِ َﻤ َﻼﺋِ َﻜﺘِ ِﻪ َوُﻫ َﻮ أ َْﻋﻠَ ُﻢ:
ﺎل " :ﻳـَ ُﻘ ُ
ﺼ َﻼةُ " ،ﻗَ َ
ﱠﺎس ﻳـَ ْﻮَم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ اﻟ ﱠ
ْ
َ َ َ ُ
ﺐ ﺑﻪ اﻟﻨ ُ
ِ
اﻧْﻈُﺮوا ِﰲ ِ
ِ
ِ
ﺺ ِﻣْﻨـ َﻬﺎ َﺷْﻴﺌًﺎ،
ﺖ ﺗَﺎ ﱠﻣﺔً ُﻛﺘﺒَ ْ
ﺼ َﻬﺎ؟ ﻓَِﺈ ْن َﻛﺎﻧَ ْ
ﺻ َﻼة َﻋْﺒﺪي أََﲤﱠَﻬﺎ أ َْم ﻧـَ َﻘ َ
َ
ﺖ ﻟَﻪُ ﺗَﺎ ﱠﻣﺔًَ ،وإ ْن َﻛﺎ َن اﻧْـﺘَـ َﻘ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻳﻀﺘَﻪُ ِﻣ ْﻦ ﺗَﻄَﱡﻮ ِﻋ ِﻪ ،ﰒُﱠ ﺗـُ ْﺆ َﺧ ُﺬ
ﺎل :اﻧْﻈُُﺮوا َﻫ ْﻞ ﻟ َﻌْﺒﺪي ِﻣ ْﻦ ﺗَﻄَﱡﻮٍع؟ ﻓَِﺈ ْن َﻛﺎ َن ﻟَﻪُ ﺗَﻄَﱡﻮعٌ ،ﻗَ َ
ﻗَ َ
ﺎل :أَﲤﱡﻮا ﻟ َﻌْﺒﺪي ﻓَ ِﺮ َ
ﺎل َﻋﻠَﻰ ذَا ُﻛ ْﻢ
َﻋ َﻤ ُ
ْاﻷ ْ
Berdasarkan gambaran di atas, seluruh riwayat tersebut terbagi menjadi 5
klasifikasi. Namun dari seluruh redaksi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dari
keragaman tersebut tidak menyebabkan perbedaan makna. Karena pergantian
beberapa kata dan pertukaran antara taqdi>m dan ta’khi>r, serta penambahan

 pada hadis ke-4, tidak menimbulkan perbedaan danﰒ اﻟﺰﻛﺎة

penjelasan seperti kata
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perubahan substansi makna hadis. Sehingga disimpulkan terjadinya periwayatan bi

al-ma’na.
2) Kajian kesahihan matan
Kandungan matan hadis ini adalah tentang keutamaan shalat dan urgensi
shalat-shalat sunnah dalam menutupi kekurangan shalat wajib, dan demikian
selanjutnya seluruh ibadah yang lainnya. Hadis ini jelas tidak bertentangan dengan
nash al-Qur’an dan hadis Nabi saw. yang lain yang menempatkan shalat sebagai
ibadah yang utama dengan berbagai perintah menjalankan dan larangan
meninggalkannya. Misalnya firman Allah swt. yang jelas memerintahkan menjaga
shalat dalam QS. al-Baqarah/2: 238. Demikian pula dengan beberapa hadis yang
menempatkan shalat sebagai ibadah utama, misalnya tentang rukun iman yang
menempatkan shalat setelah syahadat yang ditunjukkan oleh hadis riwayat Ibn
‘Umar:

ِْ  »ﺑُِﲏ:ﺎل
ٍ َْاﻹ ْﺳ َﻼ ُم َﻋﻠَﻰ ﲬ
،ُ َﻋﻠَﻰ أَ ْن ﻳـُ ْﻌﺒَ َﺪ اﷲ،ﺲ
َ َ ﻗ،ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
 َﻋ ِﻦ اﻟﻨِ ﱢ،َﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ ُﻋ َﻤَﺮ
َ ﱠﱯ
َ
114
ِ  و،ﺖ
ِ ِ
ِ  وإِﻗَ ِﺎم اﻟ ﱠ،وﻳ ْﻜ َﻔﺮ ِﲟﺎ دوﻧَﻪ
ِ
ﻀﺎ َن
َ ﺻ ْﻮم َرَﻣ
َ َ  َو َﺣ ﱢﺞ اﻟْﺒَـْﻴ، َوإِﻳﺘَﺎء اﻟﱠﺰَﻛﺎة،ﺼ َﻼة
َ ُ ُ َ َ َُ
Demikian pula dalam hadis lain bahwa shalat adalah tiang agama,
sebagaimana ditunjukkan oleh hadis panjang yang diriwayatkan Mu‘a>z\ bin Jabal:

ِ
ﺖ ﻳـَ ْﻮًﻣﺎ ﻗَ ِﺮﻳﺒًﺎ ِﻣْﻨﻪُ َوَْﳓ ُﻦ
َ َ ﻗ،َﻋ ْﻦ ُﻣ َﻌ ِﺎذ ﺑْ ِﻦ َﺟﺒَ ٍﻞ
ﺖ َﻣ َﻊ اﻟﻨِ ﱢ
ُ َﺻﺒَ ْﺤ
ْ  ﻓَﺄ،ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ِﰲ َﺳ َﻔ ٍﺮ
ُ  ُﻛْﻨ:ﺎل
َ ﱠﱯ
ِ ﻮل اﷲِ أَﺧِﱪِﱐ ﺑِﻌﻤ ٍﻞ ﻳ ْﺪ ِﺧﻠُِﲏ اﳉﻨﱠﺔَ وﻳـﺒ
ِ
، ﻟََﻘ ْﺪ َﺳﺄَﻟْﺘَ ِﲏ َﻋ ْﻦ َﻋ ِﻈﻴ ٍﻢ:ﺎل
َ َ ﻗ،ﺎﻋ ُﺪِﱐ َﻋ ِﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر
َ  ﻳَﺎ َر ُﺳ:ﺖ
ُ  ﻓَـ ُﻘ ْﻠ،ُﻧَﺴﲑ
َُ َ َ
ُ ََ ْ ْ
ِ
ِِ ِ
ِ ﱠ
ِ ِ
ﱠ
ﻮم
ﻴﻢ اﻟ ﱠ
ُﺼ
ُ َ َوﺗ،َ َوﺗـُ ْﺆِﰐ اﻟﱠﺰَﻛﺎة،ﺼﻼََة
ُ  َوﺗُﻘ، ﺗَـ ْﻌﺒُ ُﺪ اﻟﻠﻪَ َوﻻَ ﺗُ ْﺸﺮْك ﺑﻪ َﺷْﻴﺌًﺎ،َوإﻧﱠﻪُ ﻟَﻴَﺴﲑٌ َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻦ ﻳَ ﱠﺴَﺮﻩُ اﻟﻠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ
ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ
 ﺑـَﻠَﻰ ﻳَﺎ:ﺖ
َ َ َوَﲢُ ﱡﺞ اﻟﺒَـْﻴﺖ … ﰒُﱠ ﻗ،ﻀﺎ َن
َ َرَﻣ
ْ  أَﻻَ أ:ﺎل
ُ  َوذ ْرَوة َﺳﻨَﺎﻣﻪ؟ ﻗـُ ْﻠ،ُﺧِﱪُ َك ﺑَِﺮأْ ِس اﻷ َْﻣ ِﺮ ُﻛﻠﱢﻪ َو َﻋ ُﻤﻮدﻩ
 ﺣﺪﻳﺚ:…ﻗﺎل اﻟﱰﻣﺬي.  َوِذ ْرَوةُ َﺳﻨَ ِﺎﻣ ِﻪ اﳉِ َﻬﺎد،ُﺼﻼَة
َ َ ﻗ،ِﻮل اﷲ
َ َر ُﺳ
ﻮدﻩُ اﻟ ﱠ
ُ  َو َﻋ ُﻤ،س اﻷ َْﻣ ِﺮ ا ِﻹ ْﺳﻼَ ُم
ُ ْ َرأ:ﺎل
115
.ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ
114

Muslim bin H{ajja>j, S{ah}i>h} Muslim, Juz I, h. 45.

115

Muhammad bin ‘I<sa> al-Turmuz\i>, Sunan al-Turmuz\i>, Juz IV, h. 308.
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Adapun dalam konteks ibadah sunnah yang juga memiliki keistimewaan yang
cukup penting dan memiliki kedudukan khusus di sisi Allah, misalnya ditunjukkan
oleh hadis tentang keutamaan shalat sunnat yang diriwayatkan Ummu H{abi>bah istri
Nabi saw.:

ِ َ  َِﲰﻌﺖ رﺳ: أَﻧـﱠﻬﺎ ﻗَﺎﻟَﺖ، زو ِج اﻟﻨِﱠﱯ ﺻﻠﱠﻰ اﷲ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ،َﻋﻦ أُﱢم ﺣﺒِﻴﺒﺔ
،ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ﻮل اﷲ
َ َ ََ َْ ُ
َ ﱢ
َْ َ َ ْ َ
َُ ُ ْ ْ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
 إِﱠﻻ ﺑـَ َﲎ اﷲُ ﻟَﻪُ ﺑـَْﻴﺘًﺎ ِﰲ،ﻳﻀ ٍﺔ
ُ ﻳـَ ُﻘ
َ  َﻏْﻴـَﺮ ﻓَ ِﺮ،ﺼﻠﱢﻲ ﻟﻠﱠﻪ ُﻛ ﱠﻞ ﻳـَ ْﻮم ﺛْﻨ َ ْﱵ َﻋ ْﺸَﺮَة َرْﻛ َﻌﺔً ﺗَﻄَﱡﻮ ًﻋﺎ
َ ُ » َﻣﺎ ﻣ ْﻦ َﻋْﺒﺪ ُﻣ ْﺴﻠ ٍﻢ ﻳ:ﻮل
116 ِ
ِ ْ ِ ِﱠ
اﳉَﻨﱠﺔ
ْ ﺖ ِﰲ
ٌ ﲏ ﻟَﻪُ ﺑـَْﻴ
َ ُ أ َْو إﻻ ﺑ،اﳉَﻨﱠﺔ
Demikianlah keterangan bahwa kandungan hadis di atas tidak bertentangan
dengan al-Qur’an maupun hadis Nabi saw. Dengan gambaran di atas pula, sekiranya
dapat disimpulkan bahwa pendekatan logika dan fakta sejarah juga tidak menyalahi
kandungan hadis tersebut. Dimana Nabi saw. bahkan menunjukkan ketika beliau
menerima seseorang yang baru masuk Islam, maka ibadah yang pertama kali
diperintahkan setelah syaha>dat adalah ibadah shalat.
3) Kehujjahan hadis
Berdasarkan uraian-uraian di atas, hadis tentang keutamaan shalat dan
ibadah sunnah tersebut merupakan hadis s}ah}i>h} baik dari segi sanad dan matannya,
dan dengan demikian dapat dijadikan sebagai hujjah.
XI. Shalat dhuha adalah shalat para Malaikat

 وﻣﻦ، ﻣﻦ ﺷﺎء ﺻﻼﻫﺎ، ﺗﻠﻚ ﺻﻼة اﳌﻼﺋﻜﺔ: ﺳﺄﻟﺖ رﰉ أن ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ أﻣﱴ ﺳﺒﺤﺔ اﻟﻀﺤﻰ ﻓﻘﺎل117

. وﻣﻦ ﺻﻼﻫﺎ ﻓﻼ ﻳﺼﻠﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﺸﻤﺲ،ﺷﺎء ﺗﺮﻛﻬﺎ

116

Muslim bin H{ajja>j, S{ah}i>h} Muslim, Juz I, h. 503.

117

Hadis ini adalah hadis nomor 616 dalam kitab al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah.
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Takhri>j al-h}adi>s\:
Setelah ditelusuri, penulis tidak menemukan sanad hadis ini dalam kitabkitab hadis, kecuali dalam kitab Firdaus al-Akhba>r karya Syi>rawaih bin Syahrada>r
bin Syi>rawaih al-Dailami>, yaitu kitab yang mencakup kitab Musnad al-Firdaus karya
anaknya sendiri Abu> Mans}u>r Syahrada>r bin Syi>rawaih al-Dailami>. Hadis tersebut
dituliskan tanpa sanad, melainkan hanya disebutkan periwayat pada tingkatan
sahabat, yaitu ‘Abdulla>h bin Zaid.118 Hal ini sejalan dengan keterangan takhri>j alMadani> bahwa hadis terdapat dalam kitab Musnad al-Firdaus karya al-Dailami>.119
Meski penulis menemukan hadis ini dicantumkan oleh al-Alba>ni> dalam kitab D{a‘i>f

al-Ja>mi‘ al-S{agi>r wa Ziya>dah dan dinilai sebagai hadis d{a‘i>f, namun penulis tidak
menemukan alasan mend}a‘i>fkan hadis tersebut, karena tidak ditemukan sanad yang
bisa dikaji. Dengan pertimbangan demikian, maka hadis ini dinyatakan la> as}la lahu>,
karena penulis telah melakukan penelusuran secara maksimal di dalam kitab-kitab
hadis.
XII. Pujian Allah bagi orang yang shalat malam (hadis 623)

 رﺟﻞ ﺛﺎر ﻣﻦ وﻃﺎﺋﻪ وﳊﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺣﺒﻪ وأﻫﻠﻪ إﱃ اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻘﻮل اﷲ ﺟﻞ: ﻋﺠﺐ رﺑﻨﺎ ﻣﻦ رﺟﻠﲔ

-

 اﻧﻈﺮوا إﱃ ﻋﺒﺪي ﺛﺎر ﻣﻦ ﻓﺮاﺷﻪ ووﻃﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺣﺒﻪ وأﻫﻠﻪ إﱃ ﺻﻼﺗﻪ رﻏﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪي:وﻋﻼ
وﺷﻔﻘﺔ ﳑﺎ ﻋﻨﺪي ورﺟﻞ ﻏﺰا ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻓﺎ ﺰم اﻟﻨﺎس وﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻻ ﺰام وﻣﺎ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺮﺟﻮع
 اﻧﻈﺮوا إﱃ ﻋﺒﺪي رﺟﻊ رﺟﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪي وﺷﻔﻘﺔ ﳑﺎ: ﻓﺮﺟﻊ ﺣﱴ أﻫﺮﻳﻖ دﻣﻪ ﻓﻴﻘﻮل اﷲ ﳌﻼﺋﻜﺘﻪ
120

ﻋﻨﺪي ﺣﱴ أﻫﺮﻳﻖ دﻣﻪ

118

Lihat: Syi>rawaih bin Syahrada>r bin Syi>rawaih al-Dailami>, Firdaus al-Akhba>r bi Ma’s\u>r alKhit}a>b al-Mukharraj ‘ala> Kita>b al-Syiha>b, ditahqiq oleh Fawwa>z Ah}mad al-Zamirli>, Juz II, h. 440.
119

Lihat: Muhammad al-Madani>, al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi> al-Ah}ad> i>s\ al-Qudsiyyah, h. 227.

120

Hadis ini adalah hadis nomor 623 dalam kitab al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah.
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Takhri>j al-h}adi>s\:
Hadis ini diriwayatkan oleh Ah}mad dalam al-Sunan, Ibn H{ibba>n dalam al-

S}ah}i>h}, al-T{abra>ni> dalam al-Mu‘jam al-Kabi>r.121 Untuk memperjelas jalur
periwayatan hadis tersebut, digambarkan dalam skema sanad berikut ini:

121

Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal, Musnad Ah}mad, Juz VII, h. 61; Muh}ammad bin
H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, Juz VI, h. 298; Sulaima>n bin Ah}mad bin Ayyu>b bin Mat}i>r al-T{abra>ni>, alMu‘jam al-Kabi>r, Juz X (Cet. II; Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, [t.th]), h. 179.
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Hadis yang diteliti adalah riwayat al-T{abra>ni> dari Ibn Mas‘u>d. Adapun
hadisnya sebagai berikut:

ِ
ِ ِ َﻋ ْﻦ َﻋﻄَ ِﺎء ﺑْ ِﻦ اﻟ ﱠﺴﺎﺋ،َﺎد ﺑْﻦ َﺳﻠَﻤﺔ
 َﻋ ْﻦ،ﺐ
ْ  ﺛﻨﺎ،ﻮﺳﻰ
َ اﳊَ َﺴ ُﻦ ﺑْ ُﻦ ُﻣ
َ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﺑ ْﺸ ُﺮ ﺑْ ُﻦ ُﻣ
َ ُ ُ  ﺛﻨﺎ َﲪﱠ،ﺐ
ُ َﻮﺳﻰ ْاﻷَ ْﺷﻴ
ٍ
ِ ِ
ِ ْ َ " َﻋ ِﺠﺐ رﺑـﱡﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ر ُﺟﻠ:ﺎل
ﲔ؛
َ َﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗ
 أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱢ، َﻋ ْﻦ َﻋْﺒﺪ اﷲ ﺑْ ِﻦ َﻣ ْﺴﻌُﻮد،ُﻣﱠﺮةَ ا ْﳍَْﻤ َﺪ ِاﱐﱢ
َ ﱠﱯ
َ
َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ رﺟﻞ ﺛَﺎر ﻋﻦ ِوﻃَﺎﺋِِﻪ و ِﳊﺎﻓِ ِﻪ ِﻣﻦ ﺑـ
 اﻧْﻈُُﺮوا إِ َﱃ:ﻮل اﷲُ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ﻟِ َﻤ َﻼﺋِ َﻜﺘِ ِﻪ
ُ  ﻓَـﻴَـ ُﻘ،ﺻ َﻼﺗِِﻪ
َْ ْ َ َ
َ ﲔ ﺣﺒﱢﻪ َوأ َْﻫﻠﻪ إِ َﱃ
َْ َ ٌ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ  ﺛَﺎر ِﻣﻦ ِوﻃَﺎﺋِِﻪ وﳊﺎﻓ ِﻪ ِﻣﻦ ِﺣﺒﱢ ِﻪ وأَﻫﻠ ِﻪ إِ َﱃ،ﻋﺒ ِﺪي
 َوَر ُﺟ ٌﻞ َﻏَﺰا،ﻴﻤﺎ ِﻋْﻨﺪي َو َﺷ َﻔ َﻘﺔً ﳑﱠﺎ ِﻋْﻨﺪي
َْ
َْ
َ
ْ ََ
ْ َ
َ ﺻ َﻼﺗﻪ َر ْﻏﺒَﺔً ﻓ
ِ
ِ
ِ  ﻓَـ َﻌﻠ َﻢ َﻣﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ِﰲ ِاﻻ ْ َﺰِام َوَﻣﺎ ﻟَﻪُ ِﰲ اﻟﱡﺮ ُﺟ،ِﰲ َﺳﺒِ ِﻴﻞ اﷲِ ﻓَﺎﻧْـ َﻬَﺰَم
ُ  ﻓَـﻴَـ ُﻘ،ُﻳﻖ َد ُﻣﻪ
َ  ﻓَـَﺮ َﺟ َﻊ َﺣ ﱠﱴ أ َُﻫ ِﺮ،ﻮع
ُﻮل اﷲ
ِِ ِ
ِ ِ ِ رﺟﻊ ر ْﻏﺒﺔً ﻓ، اﻧْﻈُﺮوا إِ َﱃ ﻋﺒ ِﺪي:ﺗَـﻌ َﺎﱃ ﻟِﻤ َﻼﺋِ َﻜﺘِ ِﻪ
َْ
ُﻳﻖ َد ُﻣﻪ
َ ﻴﻤﺎ ﻋْﻨﺪي َو َﺷ َﻔ َﻘﺔً ﳑﱠﺎ ﻋْﻨﺪي َﺣ ﱠﱴ أ َُﻫ ِﺮ
َ َ َ َََ
َ َ
ُ
Arti hadis:
“Dari Ibn Mas‘u>d bahwasanya Nabi saw. bersabda: ‘Rabb kita azza wa jalla
merasa kagum terhadap dua orang laki-laki, seorang laki-laki yang
meninggalkan tempat tidur dan selimutnya di antara keluarga dan tidurnya
untuk melaksanakan shalat, lalu Rabb kita berfirman: ‘Wahai para malaikat-Ku,
lihatlah kepada hamba-Ku yang meninggalkan kasur dan selimutnya di antara
tidur dan keluarganya untuk melaksanakan shalat karena mengharap balasan di
sisi-Ku dan takut adzab di sisi-Ku. Dan seorang laki-laki yang berperang di jalan
Allah azza wa jalla lalu pasukannya menerima kekalahan, ia mengetahui dosa
lari dari medan perang dan apa yang diperoleh jika ia kembali (berperang), lalu
ia kembali berperang hingga tertumpah darahnya karena mengharap balasan di
sisi-Ku dan takut adzab di sisi-Ku, lalu Allah azza wa jalla berfirman kepada
para malaikat-Nya: ‘Lihatlah kepada hambaKu ia kembali berperang karena
mengharap balasan di sisi-Ku dan takut adzab di sisiKu hingga tertumpah
darahnya”
a. Kritik sanad
1) Al-T{abra>ni>. Bernama lengkap Abu> al-Qa>sim Sulaima>n bin Ah{mad bin Ayyu>b
bin Mut}i>r al-Lukhami> al-T}abra>ni> (260-360 H). Dia termasuk penghafal hadis
pada masanya. Dia menuntut ilmu ke beberapa wilayah, seperti Sya>m, ‘Ira>q,
Hijaz, Yaman, Mesir dan Jazirah Fura>t selama 33 tahun. Dia banyak
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menyusun kitab, seperti tiga Mu‘jam yaitu al-Kabi>r, al-Ausat} dan al-S}agi>r.
Gurunya antara lain Bisyr bin Mu>sa> dan al-Nasa>’i>.122
2) Bisyr bin Mu>sa>. Bisyr bin Mu>sa> bin S}a>lih} al-Asadi> al-Bagda>di> (190-288 H).
Al-Da>ruqut}ni> menilainya s\iqah. Al-Khat}i>b menilainya s\iqah, ami>nan, ‘a>qilan.
Gurunya antara lain al-H{asan bin Mu>sa> dan Sa‘i>d bin Mans}u>r, sedangkan
muridnya antara lain Abu> al-Qa>sim al-T{abara>ni>.123
3) Al-H{asan bin Mu>sa> al-Asyyab al-Bagda>di> (135-209/210 H). Termasuk

t}abaqah ke-9 yaitu s}iga>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n. Ibn Ma‘i>n dan Ibn al-Madi>ni>
menilainya s\iqah. Ibn Sa‘ad menambahkan bahwa ia s\iqah s}adu>q fi al-h}adi>s\.
Ah}mad menyatakan bahwa ia salah seorang yang kuat di Bagdad. Gurunya
antara lain H}amma>d bin Salamah dan H{amma>d bin Zaid, sedangkan
muridnya antara lain Ah}mad bin H{anbal dan Bisyr bin Mu>sa.124
4) H{amma>d bin Salamah. H{amma>d bin Salamah bin Di>na>r al-Bas}ri> Abu>
Salamah bin Abi> S{akhrah (w. 167 H), termasuk t}abaqah ke-8 yaitu al-wust}a>

min atba>‘ al-ta>bi‘i>n. Ibn Ma‘i>n menilainya s\iqah. Al-Zarkali> menilainya h}a>fiz}
s\iqah ma’mu>n hanya saja hafalannya terganggu pada saat menginjak usia
senja. Abu> Salamah menilainya muh}addis\ h{af> iz} faqi>h. Al-Z|ahabi> menilainya

s\iqah s}adu>q kadang melakukan kesalahan. Al-Baihaqi> menilainya sebagai
salah seorang aimmah al-muslimi>n sebelum terganggu hafalannya di masa
122

Syams al-Di>n Ah}mad bin Muh{ammad bin Abi> Bakar bin Khalka>n, Wafaya>t al-A‘ya>n wa
Abna>’ Abna>’ al-Zama>n, Juz II, h. 407; Khair al-Di>n al-Zarkali>, al-A‘la>m, Juz III, h. 121; Syams al-Di>n
al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l, Juz II, h. 195.
123

Syams al-Di>n al-Z\|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz XIII, h. 352-353; Syams al-Di>n alZ\|ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m, Juz VI, h. 724.
124

Syams al-Di>n al-Z\|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz IX, h. 559-560; Muh}ammad bin
Sa‘ad, al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VII, h. 337; Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l,
Juz VI, h. 330.
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tuanya. Ibn al-Madi>ni> mengatakan siapa yang meragukan H{ammad berarti
dia telah mencurigai agama. Al-Sa>ji> menilainya h{a>fiz{ s\iqah ma’mu>n. Ibn
Sa‘ad menilainya s\iqah kas\i>r al-h{adi>s\ tetapi terkadang meriwayatkan hadis

munkar. Al-‘Ijli> menilainya s\iqah rajul s}al> ih{ h{asan al-h{adi>s\. Al-Nasa>i<
menilainya s\iqah. Gurunya antara lain ‘At}a> bin Sa>’ib dan Qata>dah,
sedangkan muridnya antara lain al-H{asan bin Mu>sa> dan Ru>h} bin ‘Uba>dah.125
5) ‘At}a>’ bin al-Sa>’ib. ‘At}a> bin al-Sa>’ib bin Ma>lik al-S|aqafi> al-Ku>fi> (w. 136 H),
termasuk t}abaqah ke-5 yaitu s}iga>r al-ta>bi‘i>n. Terdapat beberapa yang ulama
memberikan penilaian s\iqah terhadapnya, sekaligus memberikan catatan
bahwa kes\iqahannya terbatas sampai sebelum ia mengalami pikun dan
perubahan daya ingat. Al-Ijli> dan Abu> H{a>tim menyatakan dia seorang syaikh
yang s\iqah sebelum berubah hafalannya. Ah}mad bin H{anbal misalnya menilai

s\iqah s\iqah, rajul s}a>lih}, dan ditambahkan bahwa siapa yang mendengar
darinya dahulu maka itu diterima dan siapa yang mendengarnya belakangan
maka itu ditolak. Ibn ‘Adi> mendukung penilaian tersebut dengan
menambahkan bahwa periwayat yang dianggap darinya adalah al-S|auri> dan
Syu‘bah, maka periwayat belakangan dianggap tertolak. al-Nasa>’i> juga
menilainya s\iqah dan menambahkan seorang periwayat yang diterima darinya
yaitu H{amma>d bin Zaid. Al-‘Ala>’i> dalam al-Mukhtalat}i>n mengungkapkan
pernyataan Yah}ya bin Sa‘i>d al-Qat}t}a>n yang mendukung pernyataan Ibn ‘Adi>
bahwa hadis ‘At}a>’ dianggap d}a‘i>f selain yang diriwayatkan Syu‘bah dan alS|auri>, kecuali 2 hadis Syu‘bah yang dijelaskannya sendiri bahwa ia
dengarkan belakangan. Al-‘Ala>’i> juga mengungkap pernyataan al-‘Uqaili>
125

Muh}ammad bin H{ibba>n, al-S|iqa>t, Juz VI, h. 216; Ibn Abi> H{a>tim al-Ra>zi>, al-Jarh} wa alTa‘di>l, Juz III, h. 140. Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz VII, h. 253.

171

bahwa H{amma>d bin Salamah termasuk salah seorang yang meriwayatkan
setelah tagayyurnya. Ah}mad bin Abi> Khaizamah lebih tegas menyatakan
bahwa hadisnya d{a‘i>f selain yang berasal dari Syu‘bah dan al-S|auri>. Gurunya
antara lain Murrah al-H{amda>ni> dan Anas bin Ma>lik, sedangkan muridnya
antara lain H{amma>d bin Salamah dan H{amma>d bin Zaid.126
6) Murrah al-H{amda>ni>. Murrah bin Syara>h}i>l al-Hamda>ni> al-Baki>li> (w. 76 H),
termasuk t}abaqah ke-2 yaitu kiba>r al-ta>bi‘i>n. Disebut juga Murrah al-T{ayyib
karena bagusnya ibadah dan ilmunya. Dia seorang murid Ibn Mas‘u>d, dan
guru dari ‘At}a> bin Sa>’ib. Yah}ya> bin Ma‘i>n mens\iqahkannya. Dia adalah orang
yang sangat rajin beribadah, sehingga dia termasuk periwayat yang kurang
riwayatnya.127
7) Ibn Mas‘u>d. ‘Abdulla>h bin Mas‘u>d bin Ga>fil bin H{abi>b al-Haz\ali> (w. 32/33
H) adalah seorang sahabat, termasuk golongan sahabat yang pertama masuk
Islam. Dia menyaksikan perang Badar dan mengikuti dua hijrah. Dia seorang
pembantu dan pembawa sandal Nabi saw. Termasuk sahabat yang banyak
meriwayatkan hadis, tercatat yang disepakati al-Bukha>ri> dan Muslim 64
hadis, yang diriwayatkan al-Bukha>ri> sendiri sebanyak 21 hadis, dan yang
diriwayatkan Muslim sendiri sebanyak 35 hadis, dan selebihnya diriwayatkan
oleh imam-imam lain sekitar 840 hadis. 128
126

Syams al-Di>n al-Z\|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz VI, h. 110-114; S}ala>h} al-Di>n al‘Ala>’i>, al-Mukhtalat}i>n, h. 84; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l, Juz III, h. 71; Abu> Ah}mad bin
‘Adi> al-Jurja>ni>, al-Ka>mil fi> D{u‘afa> al-Rija>l, Juz VII, h. 72-73.
127

Muh}ammad bin H{ibba>n, Masya>hi>r ‘Ulama>’ al-Ams}a>r, h. 64; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>,

Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz IV, h. 74.
128

Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, al-Is}a>bah fi> Tamyi>z al-S}ah}a>bah, Juz IV, h. 199;
Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz I, h. 461-462; Yu>suf bin ‘Abdillah bin
Muh}ammad al-Numari> al-Qurt}ubi>, al-Isti>‘a>b fi> Ma‘rifah al-As}h}ab> , Juz III, h. 987.
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Berdasarkan pemaparan di atas, sanad hadis di atas disimpulkan berkualitas

h}asan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

-

Periwayat-periwayat dalam rangkaian sanad hadis ini adalah periwayat s\iqah.
Hanya saja terdapat catatan terkait periwayatan antara H{amma>d bin Salamah
dan ‘At}a> bin Sa>’ib. H{amma>d bin Salamah sendiri disepakati s\iqah, namun
terdapat keterangan tentang perubahan daya hafalannya di usia tua. Gurunya
‘At}a bin al-Sa>’ib bahkan lebih jelas lagi tentang perubahan hafalannya, yang
oleh banyak ulama dijelaskan periwayat-periwayat yang mengambil
riwayatnya

setelah

tagayyur

tersebut.

Periwayat-periwayat

setelah

tagayyurnya dianggap lemah, dan salah satunya adalah H{amma>d bin
Salamah. Catatan tentang ked{abit}an antara kedua periwayat tersebut menjadi
alasan untuk menilai hadis tersebut sebagai hadis h{asan.

-

Sanad hadis tersebut adalah sanad marfu>‘ dan bersambung dari Nabi saw.
Sampai ke mukharrij. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemungkinan
pertemuan antara guru dan murid, dengan keterangan guru-murid, kurun
waktu hidup, dan tempat domisili serta perjalanan masing-masing periwayat
dan periwayat terdekatnya.
Penilaian h}asan terhadap hadis ini senada dengan penilaian al-Alba>ni>

terhadap riwayat Ibn H{ibba>n tersebut, demikian pula dengan penilaian al-Hais\ami>
dalam Majma‘ al-Zawa>’id.129
Sebagaimana disebutkan bahwa hadis di atas juga diriwayatkan oleh
beberapa mukharrij yang lain, yaitu Ah}mad bin H{anbal dalam al-Musnad dan Ibn
H{ibba>n dalam al-S{ah}i>h}. Namun riwayat-riwayat tersebut tidak menjadi sya>hid
129

Na>si} r al-Di>n al-Alba>ni>, al-Ta‘li>qa>t al-H{isa>n ‘ala> S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, Juz IV, h. 250; Nu>r alDi>n ‘Ali> bin Abi> Bakr al-Hais\ami>, Majma‘ al-Zawa>’id wa Manba’ al-Fawa>’id, Juz II, h. 255.
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ataupun muta>bi‘ terhadap riwayat al-T{abra>ni> karena diriwayatkan melalui jalur yang
sama, yaitu melalui H{amma>d bin Salamah dan ‘Ata> bin al-Sa>’ib. Sehingga hadis
qudsi yang menjelaskan tentang kemuliaan orang yang bangun qiya>m al-lail dan
berjuang di jalan Allah ini adalah hadis gari>b.
b. Kritik matan
1) Kajian redaksi
Dari beberapa riwayat ulama, penulis tidak menemukan perbedaan redaksi
pada matan hadis-hadis tersebut. Hal ini dimungkinkan karena semua hadis tersebut
diriwayatkan melalui satu jalur yang sama.
2) Kajian matan
Hadis ini mengandung pujian Allah kepada orang-orang yang menunaikan

qiya>m al-lail dengan meninggalkan kenikmatan duniawinya. Hal ini tentu selaras
dengan berbagai dalil tentang Qiya>m al-Lail merupakan salah satu ibadah yang
memiliki kemuliaan tersendiri. Bahkan merupakan sebuah perintah Allah
sebagaimana termaktub dalam QS. al-Isra>’/17: 79:
Hadis di atas juga mempersamakan kedudukan orang yang bangun shalat
malam dengan orang yang berperang di jalan Allah. Bahwa orang yang menunaikan
shalat malam meninggalkan kenikmatan tidur dan bersenang-senang dengan
keluarganya, sementara orang yang berperang di jalan Allah rela mengorbankan
darah bahkan nyawanya, keduanya memiliki kesamaan yaitu merelakan kehidupan
dan kesenangan-kesenangan dunia demi ibadah kepada Allah swt. Maka sangat
wajar jika Allah memberikan penghargaan khusus kepada orang yang menunaikan
shalat malam sebagaimana penghargaan kepada orang yang berperang di jalan-Nya.
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Dengan gambaran di atas, melalui pendekatan kandungan al-Qur’an, hadis,
dan pendekatan logika, kandungan matan hadis ini dinilai shahih karena selamat dari
unsur sya>z\. Demikian pula redaksi matan ini tidak mengandung ‘illah sebagaimana
dipaparkan bahwa secara redaksional, hadis-hadis terkait memiliki kesamaan
redaksi.
c. Kehujjahan hadis
Berdasarkan uraian-uraian di atas, hadis qudsi tentang pujian Allah kepada
orang yang menunaikan qiya>m al-lail dianggap sahih, sehingga hadis ini dapat
dijadikan sebagai hujjah.
XIII. Mengakhirkan shalat Isya

ﻟﻮﻻ أن أﺷﻖ ﻋﻠﻰ أﻣﱴ ﻷﻣﺮ ﻢ ﺑﺎﻟﺴﻮاك ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺻﻼة وﻷﺧﺮت ﻋﺸﺎء اﻵﺧﺮة إﱃ ﺛﻠﺚ اﻟﻠﻴﻞ اﻷول ﻓﺈﻧﻪ
إذا ﻣﻀﻰ ﺛﻠﺚ اﻟﻠﻴﻞ اﻷول ﻫﺒﻂ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺰل ﻫﻨﺎك ﺣﱴ ﻳﻄﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻴﻘﻮل ﻗﺎﺋﻞ
130

أﻻ ﺳﺎﺋﻞ ﻳﻌﻄﻰ أﻻ داع ﳚﺎب أﻻ ﺳﻘﻴﻢ ﻳﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻴﺸﻔﻰ أﻻ ﻣﺬﻧﺐ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ ﻓﻴﻐﻔﺮ ﻟﻪ

Takhri>j al-h}adi>s\:
Sebagaimana tampak pada matan-matan hadis di atas, bahwa fokus hadis ini
bukan hanya masalah siwak, tetapi juga masalah mengakhirkan shalat isya. Pada
dasanya, hadis-hadis tentang mengakhirkan shalat isya ditemukan sejumlah riwayat
ulama, namun mayoritas hadis-hadis tersebut tidak menyertakan redaksi yang
menjadi indikator hadis qudsi. Demikian pula sebaliknya, ditemukan sejumlah hadis
yang menggunakan redaksi hadis qudsi, namun tidak didahului dengan redaksi
mengakhirkan shalat isya. Sehingga hadis-hadis terbagi dua, yaitu hadis tentang
mengakhirkan shalat isya di satu sisi dan hadis tentang turunnya Allah ke langit

130

Hadis ini adalah hadis nomor 700 dalam kitab al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah. Hadis dengan tema
yang sama disebutkan sebanyak 2 kali yaitu hadis nomor 701 dan 702.
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dunia di sisi lain. Adapun hadis seperti redaksi di atas, yang menggabungkan kedua
kandungan yang dimaksud, riwayatnya sangat terbatas. Sehingga dalam takhri>j
hadis-hadis di atas, peneliti membatasi pada hadis-hadis yang dimaksudkan sebagai
hadis qudsi, seperti redaksi hadis di atas.
Setelah ditelusuri, hadis yang terkait terdapat dalam riwayat Ah}mad dalam

al-Musnad, al-Da>rimi> dalam al-Musnad, keduanya dari Abu> Hurairah. Total terdapat
4 riwayat, yaitu 3 riwayat dari Ah}mad dan 1 riwayat dari al-Da>rimi>.131 Untuk
mempermudah perbandingan sanad, maka digambarkan seluruh jalur riwayat dalam
skema sanad berikut ini:

131

‘Abdulla>h bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Da>rimi>, Sunan al-Da>rimi>, Juz II, h. 931; Ah}mad bin
Muhammad bin H{anbal, Musnad Ah}mad, Juz II, h. 272; Juz XV, h. 362.
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Adapun hadis yang dipilih untuk diteliti langsung adalah riwayat Ah}mad dari
Abu> Hurairah. Hadisnya adalah sebagai berikut:

ِ
" :ﺎل
َ َ ﻗ،ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ َ ﻗ،ِ َﻋ ْﻦ ﻋُﺒَـْﻴ ِﺪ اﷲ،َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َْﳛ َﲕ
ْ  أ:ﺎل
 َﻋ ِﻦ اﻟﻨِ ﱢ،َ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮة،َﺧﺒَـَﺮِﱐ َﺳﻌﻴ ٌﺪ
َ ﱠﱯ
ِ اك ﻣﻊ اﻟْﻮ
ِ
ِ  وَﻷَ ﱠﺧﺮ،ﻮء
ِ
ِ
ِﺼ
،ﻒ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ
ُ ﻟَ ْﻮَﻻ أَ ْن أ
ُ ُ َ َ َﺷ ﱠﻖ َﻋﻠَﻰ أُﱠﻣ ِﱵ َﻷ ََﻣ ْﺮﺗـُ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺎﻟ ﱢﺴ َﻮ
ُْ َ ﺿ
ْ  أ َْو ﻧ،ت اﻟْﻌ َﺸﺎءَ إِ َﱃ ﺛـُﻠُﺚ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ
ِ
 َﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ َﺳﺎﺋِ ٍﻞ ﻓَﺄ ُْﻋ ِﻄﻴَﻪُ؟ َﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ:ﺎل
َ  ﻓَـ َﻘ، ﻧـََﺰَل إِ َﱃ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ،ﻒ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ
ُ ُﻀﻰ ﺛـُﻠ
َ ﻓَِﺈذَا َﻣ
ُ ﺼ
ْ  أ َْو ﻧ،ﺚ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ
ٍ ُِﻣﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔ ٍﺮ ﻓَﺄَ ْﻏ ِﻔﺮ ﻟَﻪُ؟ َﻫﻞ ِﻣ ْﻦ ﺗَﺎﺋ
" ﻮب َﻋﻠَْﻴ ِﻪ؟ َﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ َد ٍاع ﻓَﺄ ُِﺟﻴﺒَﻪُ؟
َ ُﺐ ﻓَﺄَﺗ
ْ
ْ
َ
Arti hadis:
Dari Abu> Hurairah bahwasanya Nabi saw. bersabda: Seandainya tidak
memberatkan bagi umatku sungguh akan kuperitahkan untuk bersiwak setiap
kali berwudhu, dan untuk mengakhirkan shalat Isya sampai sepertiga malam
atau seperdua malam, karena pada sepertiga atau seperdua malam, Allah turun
ke langit dunia seraya berfirman: Adakah yang meminta maka akan Kuberikan?
Adakah yang memohon ampun maka akan Kuampuni? Adakah yang bertobat
maka akan Kumaafkan? Adakah yang meminta maka akan Kuijabah?
a. Kritik Sanad
1) Ah}mad bin H{anbal (164-241 H). Telah dipaparkan biografinya pada hadis
I.132 Salah seorang muridnya adalah Yah}ya> bin Zakariyya> bin Abi> Za>’idah.
2) Yah}ya>. Yah}ya> bin Zakariyya> bin Abi> Za>’idah, namanya juga adalah Kha>lid
bin Maimu>n bin Fairu>z al-Hamda>ni> al-Wa>di‘i> (w. 184 H). Termasuk t}abaqah
ke-9 yaitu s}iga>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n. Gurunya antara lain ‘Ubaidillah bin ‘Umar
dan Syu‘bah bin H{ajja>j, sedangkan muridnya antara lain Ah}mad bin H{anbal
dan Yah}ya> bin Ma‘i>n. Ibn Ma‘i>n dan Ibn al-Madi>ni> menilainya s\iqah. Ibn alMadi>ni> menambahkan bahwa tidak ada yang lebih s\abat di Kufah setelah alS|auri> melainkan Yah}ya> bin Abi> Za>’idah. Abu> H{a>tim menilainya mustaqi>m

al-h{adi>s\ dan s}adu>q s\iqah. Al-Nasa>’i> menilainya s\iqah s\abat. Dan al-‘Ijli>
menilainya seorang s\iqah yang menguasai fikih dan hadis, dia termasuk
132

Lihat: h. 89 tesis ini.
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h}uffa>z} ahli Kufah, dan mufti> yang s\abt. Dia orang pertama menulis kitab di
Kufah, dan Waki>‘ juga menulis kitab dari riwayat Ibn Abi> Za>’idah.133
3) ‘Ubaidillah. ‘Ubaidillah bin ‘Umar bin H{afs} bin ‘A<s}im bin ‘Umar bin alKhat}t}a>b (71-145 H). Termasuk t}abaqah ke-5 yaitu s}iga>r al-ta>bi‘i>n. Gurunya
antara lain adalah Sa‘i>d al-Maqburi> dan al-Zuhri>, sedangkan muridnya antara
lain Ibn Abi> Za>’idah, H{amma>d bin Salamah dan Syu‘bah. Abu> H{a>tim pernah
menanyakan kepada Ah}mad tentang Ma>lik, Ayyu>b dan ‘Ubaidillah, Ah}mad
menyatakan bahwa yang paling s\abt, h}a>fiz}, dan banyak riwayatnya adalah
‘Ubaidillah. Ibn Ma‘i>n, Abu> Zur‘ah, dan Abu> H{a>tim menilainya s\iqah.
Sementara al-Nasa>’i> menambahkan s\iqah s\abt. Ibn Manjawaih menyatakan
bahwa dia adalah seorang pemuka ahli Madinah, dia orang Quraisy yang
mulia karena ilmu, ibadah, dan dia seorang h}af> iz} mutqin. Ah}mad bin S}a>lih}
menilainya s\iqah s\abt ma’mu>n. Ibn Abi> Laila> menilainya s\iqah h}a>fiz} yang
disepakati.134
4) Sa‘i>d. Sa‘i>d bin Abi> Sa‘i>d Ki>sa>n al-Maqburi>, Abu> Sa‘ad al-Madani> (w. 120
H). Termasuk t}abaqah ke-3 yaitu al-wust}a> min al-ta>bi‘i>n. Gurunya antara lain
Abu> Hurairah, ‘At}a> maula> Ummu S}ubayyah, dan Ibn ‘Umar, sedangkan
muridnya antara lain Ma>lik bin Anas dan ‘Ubaidillah bin ‘Umar. Ah}mad
menilainya laisa bihi> ba’s. Abu> Zur‘ah menilainya madani> s\iqah. Ibn alMadi>ni>, Ibn Sa‘ad, al-‘Ijli>, Abu> Zur‘ah, al-Nasa>’i>, dan Ibn Kharra>sy
133

Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XXXI, h. 309; Ah}mad bin ‘Ali
bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz XI, h. 208; Khair al-Di>n al-Zarkali>, al-A‘la>m, Juz VIII,
h. 145; Ibn Abi> H{a>tim al-Ra>zi>, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, Juz IX, h. 144-145; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>,
Taz\kirah al-H{uffa>z}, Juz I, h. 196.
134

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz VI, h. 304-306; Ibn Abi> H{a>tim alRa>zi>, al-Jarh} wa al-Ta‘dil, Juz V, h. 326-327; Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l,
Juz XIX, h. 129; Ah}mad bin ‘Ali bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz VII, h. 40.
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menilainya s\iqah. Ibn Kharra>sy menambahkan bahwa dia s\iqah jali>l as\bat.
Abu H{a>tim menilainya s}adu>q. Ibn Syaibah dan al-Wa>qidi> menyatakan bahwa
dia mengalami perubahan dan pikun di akhir hayatnya selama 4 tahun.
Syu‘bah menyatakan Sa‘i>d meriwayatkan kepadanya setelah pikun. Namun
Ibn ‘Adi> menanggapi bahwa pernyataan Syu‘bah bahwa Sa‘i>d tetap dianggap

s}adu>q. karena selain itu tidak ada tanggapan negatif yang dapat mengurangi
kes\iqahannya.135
5) Abu> Hurairah. Telah dipaparkan biografinya.136 Salah satu muridnya adalah
Sa‘i>d bin Abi> Sa‘i>d.
Setelah melakukan kajian terhadap sanad riwayat Ah}mad di atas,
disimpulkan bahwa sanad hadis tersebut berkualitas s}ah}i>h}, dengan pertimbangan
bahwa sanad hadis ini marfu>‘ dan bersambung sampai kepada mukharrij. Seluruh
periwayatnya s\iqah berdasarkan keterangan para ulama. Sehingga bentuk
periwayatan mu‘an‘anah yang digunakan Yah}ya> dari ‘Ubaidillah dan Sa‘i>d dari Abu>
Hurairah tidak berpengaruh terhadap ketersambungan periwayatan. Hal ini diperkuat
dengan keterkaitan guru-murid dan kurun hidup yang memungkinkan pertemuan
dengan periwayat terdekat.
Adapun keterangan bahwa Sa‘i>d mengalami perubahan dan pikun di akhir
hayatnya, tidak berpengaruh pada periwayatan ‘Ubaidillah darinya. Disamping itu,
penulis tida menemukan adanya sya>z\ dan ‘illah dalam sanad hadis ini.
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Ibn Abi> H{a>tim al-Ra>zi>, al-Jarh} wa al-Ta‘dil, Juz IV, h. 57; Ah}mad bin ‘Ali bin H{ajar al‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz IV, h. 38-39.
136

Lihat: h. 140-141 tesis ini.
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b. Kritik matan
1) Kajian redaksi
Sebagaimana dipaparkan bahwa hadis dengan redaksi hadis qudsi tersebut
hanya terdapat 4 riwayat. Adapun matan dari hadis-hadis tersebut:
a) Riwayat Ah}mad:
-

-

-

اك ﻣﻊ اﻟْﻮ ِ
ِ
ﻮء ،وَﻷَ ﱠﺧﺮ ِ
ِ
ِ
ﺼِ
ﻒ
ﻟَ ْﻮَﻻ أَ ْن أ ُ
َﺷ ﱠﻖ َﻋﻠَﻰ أُﱠﻣ ِﱵ َﻷ ََﻣ ْﺮﺗـُ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺎﻟ ﱢﺴ َﻮ َ َ ُ ُ
ﺿ َ ُْ
ت اﻟْﻌ َﺸﺎءَ إِ َﱃ ﺛـُﻠُﺚ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ،أ َْو ﻧ ْ
ِ
ﺎلَ :ﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ َﺳﺎﺋِ ٍﻞ
ﻒ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ،ﻧـََﺰَل إِ َﱃ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ ،ﻓَـ َﻘ َ
ﻀﻰ ﺛـُﻠُ ُ
اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ،ﻓَِﺈذَا َﻣ َ
ﺼ ُ
ﺚ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ،أ َْو ﻧ ْ
ﻓَﺄ ُْﻋ ِﻄﻴَﻪُ؟ َﻫﻞ ِﻣ ْﻦ ُﻣﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔ ٍﺮ ﻓَﺄَ ْﻏ ِﻔﺮ ﻟَﻪُ؟ َﻫﻞ ِﻣ ْﻦ ﺗَﺎﺋِ ٍ
ﻮب َﻋﻠَْﻴ ِﻪ؟ َﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ َد ٍاع ﻓَﺄ ُِﺟﻴﺒَﻪُ؟
ﺐ ﻓَﺄَﺗُ َ
ْ
ْ
ْ
َ
ِ
اك ِﻋْﻨ َﺪ ُﻛ ﱢﻞ ﺻ َﻼةٍ ،وَﻷَ ﱠﺧﺮت ﺻ َﻼ َة اﻟْﻌِ َﺸﺎء ْاﻵ ِﺧﺮِة إِ َﱃ ﺛـُﻠُ ِ
َﺷ ﱠﻖ ﻋﻠَﻰ أُﱠﻣ ِﱵَ ،ﻷَﻣﺮﺗـُﻬﻢ ﺑِﺎﻟ ﱢﺴﻮ ِ
ﺚ
ﻟَ ْﻮَﻻ أَ ْن أ ُ َ
َ َ ُْ َ
َْ ُ ْ َ
َ
ﻮل ﻗَﺎﺋِ ٌﻞ:
ﻂ إِ َﱃ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ إِ َﱃ ﻃُﻠُ ِ
ﻮع اﻟْ َﻔ ْﺠ ِﺮ ،ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺚ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ْاﻷَﱠو ُلَ ،ﻫﺒَ َ
ﻀﻰ ﺛـُﻠُ ُ
اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ْاﻷَﱠوِل ،ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ إِذَا َﻣ َ
ِ
ِ
ﺐ ﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ﻓَـﻴُـ ْﻐ َﻔَﺮ ﻟَﻪُ؟
أََﻻ َد ٍاع ُﳚَ ُ
ﺎب؟ أََﻻ َﺳﺎﺋ ٌﻞ ﻳـُ ْﻌﻄَﻲ؟ أََﻻ ُﻣ ْﺬﻧ ٌ
اك ِﻋْﻨ َﺪ ُﻛ ﱢﻞ ﺻﻼةٍ ،وَﻷَ ﱠﺧﺮت ِﻋ َﺸﺎء ْاﻵ ِﺧﺮِة إِ َﱃ ﺛـُﻠُ ِ
َﺷ ﱠﻖ ﻋﻠَﻰ أُﱠﻣ ِﱵَ ،ﻷَﻣﺮﺗـُﻬﻢ ﺑِﺎﻟ ﱢﺴﻮ ِ
ﺚ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ
ﻟَ ْﻮﻻ أَ ْن أ ُ َ
َ َ ُْ
َْ ُ ْ َ
َ َ
ﺎك َﺣ ﱠﱴ ﻳَﻄْﻠُ َﻊ
ﻂ اﷲُ ﺗَـ َﻌ َ
ﺚ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ْاﻷَﱠو ُل َﻫﺒَ َ
ﺎﱃ إِ َﱃ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ ،ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳـََﺰْل ُﻫﻨَ َ
ﻀﻰ ﺛـُﻠُ ُ
ْاﻷَﱠوِل ،ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ إِذَا َﻣ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اﻟْ َﻔﺠﺮ ،ﻓَـﻴـ ُﻘ َ ِ
ﺐ
ﻮل ﻗَﺎﺋ ٌﻞ :أَﻻ َﺳﺎﺋ ٌﻞ ﻳـُ ْﻌﻄَﻰ ،أَﻻ َد ٍاع ُﳚَ ُ
ُْ َ
ﻴﻢ ﻳَ ْﺴﺘَ ْﺸﻔﻲ ﻓَـﻴُ ْﺸ َﻔﻰ ،أَﻻ ُﻣ ْﺬﻧ ٌ
ﺎب ،أَﻻ َﺳﻘ ٌ
ﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ﻓَـﻴُـ ْﻐ َﻔَﺮ ﻟَﻪُ؟ "
>b) Riwayat al-Da>rimi

-

اك ِﻋْﻨ َﺪ ُﻛ ﱢﻞ ﺻ َﻼةٍ ،وَﻷَ ﱠﺧﺮت اﻟْﻌِ َﺸﺎء ْاﻵ ِﺧﺮَة إِ َﱃ ﺛـُﻠُ ِ
َﺷ ﱠﻖ ﻋﻠَﻰ أُﱠﻣ ِﱵ َﻷَﻣﺮﺗـُﻬﻢ ﺑِﺎﻟ ﱢﺴﻮ ِ
ﺚ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ،
ﻟَ ْﻮَﻻ أَ ْن أ ُ َ
َ َ ُْ
َْ ُ ْ َ
َ َ
ِ
ِ
ﻚ َﺣ ﱠﱴ ﻳَﻄْﻠُ َﻊ اﻟْ َﻔ ْﺠ ُﺮ،
ﺚ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ْاﻷَﱠو ُلَ ،ﻫﺒَ َ
ﻀﻰ ﺛـُﻠُ ُ
ﻂ اﻟﻠﱠﻪُ إِ َﱃ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ ،ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳـََﺰْل ُﻫﻨَﺎﻟ َ
ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ إِذَا َﻣ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻳـ ُﻘ ُ ِ
ﺐ ُﻣ ْﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔ ُﺮ،
ﻮل ﻗَﺎﺋ ٌﻞ :أََﻻ َﺳﺎﺋ ٌﻞ ﻳـُ ْﻌﻄَﻰ؟ أََﻻ َد ٍاع ُﳚَ ُ
َ
ﻴﻢ ﻳَ ْﺴﺘَ ْﺸﻔﻲ ﻓَـﻴُ ْﺸ َﻔﻰ؟ أََﻻ ُﻣ ْﺬﻧ ٌ
ﺎب؟ أََﻻ َﺳﻘ ٌ
ﻓَـﻴُـ ْﻐ َﻔَﺮ ﻟَﻪُ؟ "

Setelah dicermati, tidak terjadi perbedaan dalam semua redaksi hadis-hadis
tersebut, kecuali bentuk kata saja, dan jelas tidak berpengaruh kepada makna hadis.
Maka hadis yang dikaji dianggap tidak terjadi sya>z\ ataupun ‘illah di dalamnya.
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2) Kajian matan
Matan hadis ini terkait dengan banyak sekali hadis lain, karena dalam
berbagai riwayat justru kandungan hadis ini berdiri sendiri dalam satu hadis. Yaitu
hadis siwak, hadis mengakhirkan isya, dan hadis tentang turunnya Allah pada malam
hari ke langit dunia.
a) Hadis siwak

ِ َ  أَ ﱠن رﺳ:ﻋﻦ أَِﰊ ﻫﺮﻳـﺮَة ر ِﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﻋْﻨﻪ
َﺷ ﱠﻖ َﻋﻠَﻰ أُﱠﻣ ِﱵ أ َْو
َ َﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗ
ُ  »ﻟَ ْﻮﻻَ أَ ْن أ:ﺎل
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُ َ ُ َ ُ َ َ ََْ ُ ْ َ
137
ِ ِ
ِ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ
ﺻﻼَة
َ ﱠﺎس َﻷ ََﻣ ْﺮﺗـُ ُﻬ ْﻢ ﺑﺎﻟ ﱢﺴ َﻮاك َﻣ َﻊ ُﻛ ﱢﻞ

-

b) Hadis mengakhirkan isya

ِ ُ ﺎل رﺳ
َ ََﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮةَ ﻗ
َﺻ َﻼة
ُ  »ﻟَ ْﻮَﻻ أَ ْن أ:ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ُ  َﻷَ ﱠﺧ ْﺮ،َﺷ ﱠﻖ َﻋﻠَﻰ أُﱠﻣ ِﱵ
َ ت
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُ َ َ َ ﻗ:ﺎل
138 ﱠ
ِ ِ
ِ
ِ
ِﺼ
ﻒ اﻟﻠْﻴ ِﻞ
ْ  أ َْو ﻧ،اﻟْﻌ َﺸﺎء إِ َﱃ ﺛـُﻠُﺚ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ

-

c) Hadis turunnya Allah ke langit dunia

ِ
:ﻮل ﻗَﺎﺋِ ٌﻞ
ُ  ﻳـَ ُﻘ، ﻓَ َﻼ ﻳـََﺰ ُال ِ َﺎ َﺣ ﱠﱴ ﻳَﻄْﻠُ َﻊ اﻟْ َﻔ ْﺠ ُﺮ،ﻂ اﷲُ إِ َﱃ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ
َ َﺚ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ْاﻷَﱠو ُل َﻫﺒ
ُ ُﺐ ﺛـُﻠ
َ إذَا ذَ َﻫ
139
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ أََﻻ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْﺬﻧ،ﻳﺾ ﻳَﺴﺘَ ْﺸ ِﻔﻲ ﻓَـﻴُ ْﺸ َﻔﻰ
ُﺐ ﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻐﻔ ُﺮ ﻓَـﻴُـ ْﻐ َﻔ ُﺮ ﻟَﻪ
ُ أََﻻ ﻣ ْﻦ َد ٍاع ﻓَـﻴُ ْﺴﺘَ َﺠ
ْ ٍ  أََﻻ ﻣ ْﻦ َﻣ ِﺮ،ُﺎب ﻟَﻪ
ِ
ِ ُ ﺎل رﺳ
 ﻳـَْﻨ ِﺰُل،ُ أ َْو ﺛـُﻠُﺜَﺎﻩ،ﻀﻰ َﺷﻄُْﺮ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ
َ َ ﻗ،ََﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮة
َ  " إِذَا َﻣ:ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ﻮل اﷲ
ُ َ َ َ ﻗ:ﺎل
ِ
ِ
ِ
ﺎب ﻟَﻪُ؟ َﻫ ْﻞ
ُ  ﻓَـﻴَـ ُﻘ،اﷲُ ﺗَـﺒَ َﺎرَك َوﺗَـ َﻌ َﺎﱃ إِ َﱃ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ
ُ  َﻫ ْﻞ ﻣ ْﻦ َﺳﺎﺋ ٍﻞ ﻳـُ ْﻌﻄَﻰ؟ َﻫ ْﻞ ﻣ ْﻦ َد ٍاع ﻳُ ْﺴﺘَ َﺠ:ﻮل
140
.ﺼْﺒ ُﺢ
ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔ ٍﺮ ﻳـُ ْﻐ َﻔ ُﺮ ﻟَﻪُ؟ َﺣ ﱠﱴ ﻳـَْﻨـ َﻔ ِﺠَﺮ اﻟ ﱡ

-

-

d) Hadis gabungan
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Muhammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz II, h. 4; Juz III, h. 31; Juz IX, h.
85; Muhammad bin Yazi>d bin Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, Juz I, h. 105; Abu> Da>wud Sulaima>n bin alAsy‘as\, Sunan Abi> Da>wud, Juz I, h. 12; Muhammad bin ‘I<sa> al-Turmuz\i>, Sunan al-Turmuz\i>, Juz I, h.
76; Ahmad bin Muhammad bin H{anbal, Musnad Ah}mad, Juz II, h. 43; Juz III, h. 334.
138

Muhammad bin Yazi>d bin Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, Juz I, h. 226; Muhammad bin ‘I<sa> alTurmuz\i>, Sunan al-Turmuz\i>, Juz I, h. 76; Ahmad bin Muhammad bin H{anbal, Musnad Ah}mad, Juz
XII, h. 293.
139

Ah}mad Bin Syu‘aib al-Nasa>’i>, al-Sunan al-Kubra>, Juz IX, h. 181.

140

Muslim bin H{ajja>j, S{ah}i>h} Muslim, Juz I, h. 522.
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ِ ُ ﺎل رﺳ
 َﻷ ََﻣ ْﺮﺗـُ ُﻬ ْﻢ،َﺷ ﱠﻖ َﻋﻠَﻰ أُﱠﻣ ِﱵ
َ َ ﻗ،ََﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮة
ُ  »ﻟَ ْﻮَﻻ أَ ْن أ:ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُ َ َ َ ﻗ:ﺎل
141 ِ ﱠ
ِ اك ﻣﻊ اﻟْﻮ
ِ ُ وَﻷَ ﱠﺧﺮت اﻟْﻌِ َﺸﺎء إِ َﱃ ﺛـُﻠ،ﻮء
ِ
 أ َْو َﺷﻄْﺮ اﻟﻠْﻴ ِﻞ،ﺚ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ
ُ ُ َ َ ﺑِﺎﻟ ﱢﺴ َﻮ
ُْ َ ﺿ
َ

-

Secara keseluruhan, hadis-hadis siwak, mengakhirkan isya, dan turunnya
Allah pada malam hari, diriwayatkan oleh seorang sahabat saja. Dengan gambaran
ini, dimungkinkan bahwa hadis qudsi ini merupakan riwayat gabungan dari seluruh
riwayat tersebut.
Selain berdasar pada riwayat sahih yang lain, kandungan matan hadis qudsi
tersebut juga dianggap sahih karena riwayat sejarah Nabi saw. menjelaskan bahwa
Nabi saw. dalam beberapa kasus melakukan shalat Isya berjamaah tidak pada awal
waktu. Misalnya dalam berbagai hadis dijelaskan:

ٍ
ِ
ِ
 َو َﺣ ﱠﱴ ﻧَ َﺎم،ﺐ َﻋﺎ ﱠﻣﺔُ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ
ْ َ ﻗَﺎﻟ،ََﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َﺸﺔ
 أ َْﻋﺘَ َﻢ اﻟﻨِ ﱡ:ﺖ
َ َﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ذ
َ ﱠﱯ
َ ات ﻟَْﻴـﻠَﺔ َﺣ ﱠﱴ ذَ َﻫ
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ِِ
َﺷ ﱠﻖ َﻋﻠَﻰ أُﱠﻣ ِﱵ
َ  ﻓَـ َﻘ،ﺼﻠﱠﻰ
ُ  »إِﻧﱠﻪُ ﻟََﻮﻗْـﺘُـ َﻬﺎ ﻟَ ْﻮَﻻ أَ ْن أ:ﺎل
َ َ ﰒُﱠ َﺧَﺮ َج ﻓ،أ َْﻫ ُﻞ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠﺪ
ِ ﺼﻼََة ﻳﺎ رﺳ َ ﱠ
َ  ﻓَ َﺨَﺮ َج ُﻋ َﻤ ُﺮ ﻓَـ َﻘ،ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﺑِﺎﻟﻌِ َﺸ ِﺎء
أ َْﻋﺘَ َﻢ اﻟﻨِ ﱡ
َ ﱠﱯ
ُ َ َ  اﻟ ﱠ:ﺎل
ُﱢﺴﺎء
َ  َرﻗَ َﺪ اﻟﻨ،ﻮل اﻟﻠﻪ
ِ ِ ِ َﺷ ﱠﻖ ﻋﻠَﻰ أُﱠﻣ ِﱵ َﻷَﻣﺮﺗـُﻬﻢ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺎل
َ َ ﻗ.َﺎﻋﺔ
ُ  ﻓَ َﺨَﺮ َج َوَرأْ ُﺳﻪُ ﻳَـ ْﻘﻄُُﺮ ﻳـَ ُﻘ،ﺼْﺒـﻴَﺎ ُن
َواﻟ ﱢ
َ ﺼﻼَة َﻫﺬﻩ اﻟ ﱠﺴ
َ ُ  »ﻟَ ْﻮﻻَ أَ ْن أ:ﻮل
ْ ُ َْ
ٍ  َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ، َﻋ ْﻦ َﻋﻄَ ٍﺎء:اﺑْ ُﻦ ُﺟَﺮﻳْ ٍﺞ
ﺼﻼََة ﻓَ َﺠﺎءَ ﻋُ َﻤ ُﺮ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻫ ِﺬﻩِ اﻟ ﱠ
 أَ ﱠﺧَﺮ اﻟﻨِ ﱡ:ﺎس
َ ﱠﱯ
ِ  ﻓَﺨﺮج وﻫﻮ ﳝَْﺴﺢ اﳌﺎء ﻋﻦ ِﺷﻘ، رﻗَ َﺪ اﻟﻨﱢﺴﺎء واﻟ ِﻮﻟْ َﺪا ُن،ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ُ ﱢﻪ ﻳَـ ُﻘ
َ  ﻳَﺎ َر ُﺳ:ﺎل
َ ﻓَـ َﻘ
َﺖ ﻟَ ْﻮﻻ
ُ ْ إِﻧﱠﻪُ ﻟَْﻠ َﻮﻗ:ﻮل
ْ َ َ َ ُ َ َُ َ َ ََ
ََُ
َ
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َﺷ ﱠﻖ َﻋﻠَﻰ أُﱠﻣ ِﱵ
ُ أَ ْن أ

-

-

Hadis ini memiliki makna yang didukung oleh banyak hadis sahih yang lain,
antara lain:

ِ ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟ ﱠ
،اﳊَ َﺴ ِﻦ
ْ  َﻋ ِﻦ، َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﻋﻠِ ﱡﻲ ﺑْ ُﻦ َزﻳْ ٍﺪ،َﺎد ﺑْ ُﻦ َﺳﻠَ َﻤﺔ
ُ َْ َ َ
ُ  َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﲪﱠ: ﻗَ َﺎﻻ، َو َﻋﻔﱠﺎ ُن اﻟْ َﻤ ْﻌ َﲎ،ﺼ َﻤﺪ
ِ
ِ
ِ  َوﻋُﺜْ َﻤﺎ ُن ﺑْ ُﻦ أَِﰊ اﻟْ َﻌ،ب ﺑْ َﻦ أ َُﻣﻴﱠﺔَ َﻋﻠَﻰ َاﻷَﺑْـﻠَ ِﺔ
 ﻓَﺄَﺗَﺎﻩُ ﻋُﺜْ َﻤﺎ ُن،ﺎص ِﰲ أ َْر ِﺿ ِﻪ
ْ ،أَ ﱠن اﺑْ َﻦ َﻋﺎﻣ ٍﺮ
َ اﺳﺘَـ ْﻌ َﻤ َﻞ ﻛ َﻼ
141

-

Ahmad bin Muhammad bin H{anbal, Musnad Ah}mad, Juz XII, h. 292; Juz XII, h. 374; Juz
XII, h. 484; Muhammad bin H{ibba>n, S}ah}i>h} Ibn H{ibba>n, Juz IV, h. 399.
142

Muslim bin H{ajja>j, S{ah}i>h} Muslim, Juz I, h. 442.

143

Muhammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz IX, h. 85.
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ِ َ  َِﲰﻌﺖ رﺳ:ﺎل
 " إِ ﱠن ﺑِﺎﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ:ﻮل
ُ  ﻳـَ ُﻘ- :ﺼ َﻤ ِﺪ ِﰲ َﺣ ِﺪﻳﺜِ ِﻪ
َ َ ﻗ- ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ﺎل َﻋْﺒ ُﺪ اﻟ ﱠ
َ ﻮل اﷲ
ُ َ ُ ْ َ ﻓَـ َﻘ
ِ ﺳﺎﻋﺔً ﺗـُ ْﻔﺘﺢ ﻓِﻴﻬﺎ أَﺑـﻮاب اﻟ ﱠﺴﻤ ِﺎء ﻳـﻨ ِﺎدي ﻣﻨ ٍﺎد ﻫﻞ ِﻣﻦ ﺳﺎﺋِ ٍﻞ ﻓَﺄُﻋ ِﻄﻴﻪ؟ ﻫﻞ ِﻣﻦ د ٍاع ﻓَﺄ
ﻴﺐ ﻟَﻪُ؟ َﻫ ْﻞ
ْ َ ْ ْ َ َُ ْ
َ ْ ْ َ َُ َُ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ
َ َﺳﺘَﺠ
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ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔ ٍﺮ ﻓَﺄَ ْﻏ ِﻔَﺮ ﻟَﻪُ؟
c. Kajian kehujjahan
Berdasarkan uraian-uraian di atas, hadis qudsi tentang mengakhirkan shalat
isya merupakan hadis sahih baik dari segi sanad dan matannya, dan dengan demikian
dapat dijadikan sebagai hujjah.
XIV. Zikir setelah shalat

 ﰒ ﺳﻠﻲ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻓﺈﻧﻪ، واﷲ أﻛﱪ ﻋﺸﺮا، ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻋﺸﺮا: ﻳﺎ أم ﺳﻠﻴ ٍﻢ إذا ﺻﻠﻴﺖ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻘﻮﱄ145

 ﺛﻼث ﻣﺮات، ﻧﻌﻢ:ﻳﻘﻮل ﻟﻚ

Takhri>j al-h}adi>s\:
Hadis ini diriwayatkan oleh Ah}mad dalam al-Musnad, al-Turmuz\i> dalam al-

Sunan, dan al-Nasa>’i> dalam al-Sunan. Total tiga hadis yang semuanya diriwayatkan
dari seorang sahabat yaitu Anas bin Ma>lik.146 Untuk mempermudah perbandingan
sanad, jalur periwayatan digambarkan dalam skema sanad berikut ini:

144

Ah}mad bin Muhammad bin H{anbal, Musnad Ah}mad, Juz XXVIII, h. 260.

145

Hadis ini adalah hadis nomor 775 dalam kitab al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah.

146

Muh}ammad bin ‘I<sa> al-Turmuz\i>, Sunan al-Turmuz\i>, Juz I, h. 605; Ah}mad bin Syu‘aib alNasa>’i>, al-Sunan al-Kubra>, Juz II, h. 78; Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal, Musnad Ah}mad, Juz
XIX, h. 240.
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Hadis yang dipilih untuk dikaji langsung adalah hadis riwayat Ah}mad dari
Anas bin Ma>lik. Adapun hadisnya sebagai berikut:

ِ ِ
ِ
ٍ ِﺲ ﺑ ِﻦ ﻣﺎﻟ
:ﺎل
َ َﻚ ﻗ
َ  َﻋ ْﻦ إِ ْﺳ َﺤ، َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ِﻋ ْﻜ ِﺮَﻣﺔُ ﺑْ ُﻦ َﻋ ﱠﻤﺎ ٍر،ﻴﻊ
ٌ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َوﻛ
َ ْ ِ َ َﻋ ْﻦ أَﻧ،َﺎق ﺑْ ِﻦ َﻋْﺒﺪ اﷲ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ ﻃَْﻠ َﺤﺔ
ٍ  ﻋﻠﱢﻤ ِﲏ َﻛﻠِﻤ،ِﻮل اﷲ
ِ
:ﺎل
َ َﺎت أ َْدﻋُﻮ ِِ ﱠﻦ ﻗ
َ  ﻳَﺎ َر ُﺳ:ﺖ
ْ ََﺟﺎء
ْ َ ﻓَـ َﻘﺎﻟ،ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ت أُﱡم ُﺳﻠَْﻴ ٍﻢ إِ َﱃ اﻟﻨِ ﱢ
َ ﱠﱯ
َْ
َ
ِ َ ﰒُﱠ ﺳﻠِﻲ ﺣﺎﺟﺘ، وﺗُ َﻜ ﱢِﱪﻳﻨَﻪ َﻋ ْﺸﺮا، وَْﲢﻤ ِﺪﻳﻨَﻪ َﻋ ْﺸﺮا،ﺗُﺴﺒﱢ ِﺤﲔ اﷲ َﻋ ْﺸﺮا
ﺖ
ُ  ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﻳَـ ُﻘ،ﻚ
ُ  ﻗَ ْﺪ ﻓَـ َﻌ ْﻠ،ﺖ
ُ  ﻗَ ْﺪ ﻓَـ َﻌ ْﻠ:ﻮل
َ َ َ
َ ً ُ َ َ ً َ َ َ
ً ُ
Arti hadis:
Anas bin Ma>lik menceritakan bahwa: “Ummu Sali>m datang kepada Nabi saw.
seraya berkata: Wahai Rasulullah ajarkanlah kepadaku beberapa kalimat yang
dapat aku gunakan untuk berdoa”. Maka Nabi saw. bersabda: “Bertasbihlah
kepada Allah sebanyak 10 kali, bertahmidlah kepada-Nya 10 kali, dan
bertakbirlah kepada-Nya 10 kali, kemudian mintalah hajatmu”, sesungguhnya
Allah berfirman: “Sungguh Aku telah menunaikannya, Aku telah
menunaikannya”.
a. Kritik sanad
1) Ah}mad bin H{anbal. Biografinya telah dibahas pada hadis I.147 Salah seorang
muridnya adalah Waki>‘ bin Jarra>h}.
2) Waki>‘ bin Jarra>h}. Waki>‘ bin Jarra>h} bin Mali>h} al-Ru’a>si>, Abu> Sufya>n al-Ku>fi>
(129-196 H). Termasuk t}}abaqah ke-9 yaitu s}igar atba>‘ al-ta>bi‘i>n. Ibn Ma‘i>n
menyatakan bahwa Waki>‘ sama halnya dengan al-Auza>‘i> di zamannya.
Gurunya antara lain Sulaima>n al-A‘masy dan ‘Ikrimah bin ‘Amma>r,
sedangkan muridnya antara lain Ah}mad dan Ibn Ma‘i>n. Ah}mad menyatakan
bahwa dirinya tidak pernah melihat orang seperti luasnya ilmu dan kuatnya
hafalan Waki>‘. Ibn Sa‘ad menilainya s\iqah ma’mu>n, alim, banyak hadisnya,
dan hujjah. Al-Zarkali> menyebutnya seorang h}a>fiz} s\abat, muhaddis Irak pada
zamannya, dan sangat terkenal dalam meghafal serta menguasai hadis. Dia
sempat menulis beberapa kitab, antara lain Tafsir al-Qur’an, al-Sunan, al147

Lihat: h. 89 tesis ini.
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Ma‘rifah wa al-Ta>ri>kh, dan al-Zuhd. Ibn H{ibba>n mencantumkan biografinya
dalam al-S|iqa>t, dan menilainya s\iqah mutqin.148
3) ‘Ikrimah bin ‘Amma>r. ‘Ikrimah bin ‘Amma>r, Abu> ‘Amma>r al-Yama>mi> al-‘Ijli>
(w. 160 H). Termasuk t{abaqah ke-5 yaitu s}iga>r al-ta>bi‘i>n. Gurunya antara lain
Ish}a>q bin ‘Abdillah bin Abi> T{alh}a>h dan T{a>wu>s bin Ki>sa>n, sedangkan
muridnya antara lain Syu‘bah, Ibn al-Muba>rak, dan Waki>‘ bin Jarra>h.} Ibn
Ma‘i>n menilainya s\iqah, s\abat, s}adu>q, dan seorang ummi> yang h}a>fiz}. Al-‘Ijli>
menilainya seorang ta>bi‘i>n s\iqah. Abu> H{a>tim menilainya s}adu>q. Al-Nasa>’i>
menilainya laisa bihi> ba’s. Ibn al-Madi>ni> dan Abu> Da>wud menilainya s\iqah.
Para ulama menilai s\iqah dengan catatan bahwa riwayatnya dari Yah}ya> bin
Abi> Kas\i>r terjadi id}t}ira>b, seperti diungkapkan Ibn H{ibba>n, Abu> H{a>tim, alNasa>’i>, al-Sa>ji>, Ibn al-Madi>ni>, dan al-Bukha>ri>, yang juga ditegaskan al-Jauzi>.
Namun justru dari catatan ini, ada beberapa ulama yang menilainya s}adu>q,
seperti Abu> H{a>tim dan al-Sa>ji>. Abu> H{a>tim menjelaskan bahwa terkadang
hadisnya diragukan, terkadang tadli>s, dan hadisnya dari Yah}ya> banyak
kekeliruan dan kerancuan. Dan Ibn Kharra>sy menambahkan bahwa dalam
hadisnya ada yang munkar. Sehingga Ibn ‘Adi> memberikan catatan bahwa ia
dianggap mustaqi>m al-h}adi>s\ jika hadisnya sesuai dengan riwayat orang

s\iqah.149

148

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz IX, h. 144; Muhammad bin Sa‘ad,
al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VI, h. 365; Khair al-Di>n al-Zarkali>, al-A‘la>m, Juz VIII, h. 117; Muhammad
bin H{ibba>n, al-S|iqa>t, Juz VII, h. 562.
149

Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XX, h. 256-261; Ah}mad bin
‘Abdillah al-‘Ijli>, al-S|iqa>t, Juz I, h. 339; Muhammad bin H{ibba>n, al-S|iqa>t, Juz V, h. 233; Muhammad
al-Jauzi>, al-D{u‘afa> wa al-Majru>h}i>n, Juz II, h. 185;
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4) Ish}a>q bin ‘Abdillah bin Abi> T{alh}a>h. Ish}a>q bin ‘Abdillah bin Abi> T{alh}a>h, Zaid
bin Sahl al-Ans}a>ri> al-Najja>ri> al-Madani> (w. 132/134 H). Termasuk t}abaqah
ke-4 yaitu tali> al-wust}a> min al-ta>bi‘i>n. Gurunya antara lain Anas bin Ma>lik
(pamannya) dan Z|akwa>n bin S}a>lih}, sedangkan muridnya antara lain Ma>lik bin
Anas dan ‘Ikrimah bin ‘Amma>r. Abu> H{a>tim menjelaskan bahwa riwayatnya
dari neneknya Ummu Sali>m adalah mursal jika tidak melalui Anas bin Ma>lik.
Ma>lik bin Anas memujinya dan tidak mendahulukan seorang pun dari Ish}aq> .
Al-‘Ijli> menilainya s\iqah. Ibn H{ibba>n menyebutnya sebagai mutqin. Ibn
Ma‘i>n, Abu> Zur‘ah, Abu> H{a>tim, al-Nasa>’i>, menilainya s\iqah. Ibn Ma‘i>n
menambahkan s\iqah h{ujjah. Ibn Sa‘ad menilainya s\iqah kas\i>r al-h{adi>s\, dan
lebih s\abat daripada saudaranya ‘Abdullah.150
5) Anas bin Ma>lik (w. 92/93 H). Biografinya telah dibahas pada hadis 22.
Berdasarkan kajian terhadap para periwayat di atas, sanad hadis ini
disimpulkan sebagai hadis hasan, karena seluruh periwayatnya s\iqah dari sahabat
sampai ke mukharrij, kecuali ‘Ikrimah bin ‘Amma>r yang mendapatkan kritikan
ulama dari segi ked}abit}annya.
b. Kritik matan
1) Kajian redaksi
Sebagaimana dipaparkan bahwa riwayat hadis ini adalah 4 riwayat dari 4

mukharrij. Adapun redaksi masing-masing riwayat adalah:

150

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz VI, h. 34; S}ala>h} al-Di>n al-‘Ala>’i>,
Ja>mi‘ al-Tah}s}i>l, Juz I, h. 144; Muhammad bin H{ibba>n, al-S|iqa>t, Juz IV, h. 23; Yu>suf bin ‘Abd alRah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz II, h. 444-445; Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>,
Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz I, h. 240.
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a) Riwayat Ah}mad:

ِ
ﺲ ﺑ ِﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﻮل اﷲَِ ،ﻋﻠﱢ ْﻤ ِﲏ
ﺖ :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﻚ ﻗَ َ
ﺎلَ :ﺟﺎءَ ْ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ،ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ت أُﱡم ُﺳﻠَْﻴ ٍﻢ إِ َﱃ اﻟﻨِ ﱢ
ﱠﱯ َ
َﻋ ْﻦ أَﻧَ ِ ْ َ
ِ ٍ
ِِ
ﺎل :ﺗُﺴﺒﱢ ِﺤﲔ اﷲ َﻋ ْﺸﺮا ،وَْﲢﻤ ِﺪﻳﻨَﻪ َﻋ ْﺸﺮا ،وﺗُ َﻜ ﱢِﱪﻳﻨَﻪ َﻋ ْﺸﺮا ،ﰒُﱠ ﺳﻠِﻲ ﺣ ِ
ﺎﺟﺘَﻚ ،ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ
َ َ َ
َﻛﻠ َﻤﺎت أ َْدﻋُﻮ ﱠﻦ ﻗَ َ َ َ َ ً َ َ ُ ً َ
ُ ً
ﺖ
ﻳـَ ُﻘ ُ
ﺖ ،ﻗَ ْﺪ ﻓَـ َﻌ ْﻠ ُ
ﻮل :ﻗَ ْﺪ ﻓَـ َﻌ ْﻠ ُ
b) Riwayat al-Turmuz\i>:

ﻚ ،أَ ﱠن أُﱠم ﺳﻠَﻴ ٍﻢَ ،ﻏ َﺪت ﻋﻠَﻰ اﻟﻨِﱠﱯ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ،ﻓَـ َﻘﺎﻟَﺖ :ﻋﻠﱢﻤ ِﲏ َﻛﻠِﻤ ٍ
ﺲ ﺑ ِﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﺎت
ْ َ
ُْ
ﱢ َ
ْ َْ
َﻋ ْﻦ أَﻧَ ِ ْ َ
َ
ُ َْ ََ َ
اﲪ ِﺪ ِﻳﻪ ﻋ ْﺸﺮا ،ﰒُﱠ ﺳﻠِﻲ ﻣﺎ ِﺷْﺌ ِ
ِ ﱠ
ﺻﻼَِﰐ ،ﻓَـ َﻘ َ ِ ﱠ
ﺖ،
أَﻗُﻮُﳍُ ﱠﻦ ِﰲ َ
َ َ
ﺎلَ :ﻛ ﱢﱪي اﻟﻠﻪَ َﻋ ْﺸًﺮاَ ،و َﺳﺒﱢﺤﻲ اﻟﻠﻪَ َﻋ ْﺸًﺮاَ ،و ْ َ َ ً
ﻮل :ﻧـَ َﻌ ْﻢ ﻧـَ َﻌ ْﻢ
ﻳـَ ُﻘ ُ
c) Riwayat al-Nasa>’i>:

ﻮل اﷲِ ،ﻋﻠﱢﻤ ِﲏ َﻛﻠِﻤ ٍ
ِ
َﻋ ْﻦ أَﻧَ ٍ
ﺎت
ﺖ :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﺲ ﻗَ َ
ﺎلَ :ﺟﺎءَ ْ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَﺎﻟَ ْ
ت أُﱡم ُﺳﻠَْﻴ ٍﻢ إِ َﱃ اﻟﻨِ ﱢ
ﱠﱯ َ
َْ
َ
ِِ
اﲪَ ِﺪ ِﻳﻪ َﻋ ْﺸﺮا ،وَﻛ ﱢِﱪ ِﻳﻪ َﻋ ْﺸﺮا ،ﰒُﱠ ﺳﻠِ ِﻴﻪ ﺣﺎﺟﺘَ ِ
ﻮل:
ﻚ ،ﻳـَ ُﻘ ُ
ﺻ َﻼِﰐ ،ﻗَ َ
ﺎلَ :ﺳﺒﱢ ِﺤﻲ اﷲَ َﻋ ْﺸًﺮاَ ،و ْ
أ َْدﻋُﻮ ﱠﻦ ِﰲ َ
َ َ َ
ً
ً َ
ﻧـَ َﻌ ْﻢ ،ﻧـَ َﻌ ْﻢ
Jika dicermati, pada hadis-hadis di atas terjadi periwayatan bi al-ma‘na,
karena beberapa perbedaan redaksi yang sama sekali tidak menimbulkan perbedaan
maksud hadis. Di samping hadis-hadis tersebut diriwayatkan melalu jalur sahabat
dan ta>bi‘i>n yang sama.
Adapun riwayat Abu> Ya‘la> yang dikutip al-Madani> merupakan riwayat

munkar karena terjadi perbedaan signifikan dalam redaksi hadisnya, yaitu alur cerita
yang menyatakan bahwa Nabi saw. yang mendatangi Ummu Sali>m, dan implikasi
dari sanadnya yang munkar. Hadis Abu> Ya‘la> sebagai berikut:

ِ
ِ
ﺎل :زار رﺳ ُ ِ
ٍِ
َﻋ ْﻦ أَﻧَ ِ
ﺻ َﻼةَ ﺗَﻄَﱡﻮٍع،
ﺼﻠﱠﻰ ِﰲ ﺑـَْﻴﺘ َﻬﺎ َ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ أُﱠم ُﺳﻠَْﻴ ٍﻢ ﻓَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ
ﺲ ﺑْ ِﻦ َﻣﺎﻟﻚ ﻗَ َ َ َ َ ُ
ﺎل " :ﻳﺎ أُﱠم ﺳﻠَﻴ ٍﻢ ،إِذَا ﺻﻠﱠﻴ ِ
ﺖ اﻟْ َﻤﻜْﺘُﻮﺑَﺔَ ﻓَـ ُﻘ ِﻮﱄُ :ﺳْﺒ َﺤﺎ َن اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋ ْﺸًﺮاَ ،واﻟﻠﱠﻪُ أَ ْﻛﺒَـ ُﺮ َﻋ ْﺸًﺮا ،ﰒُﱠ َﺳﻠِﻲ َﻣﺎ
َْ
ُْ
ﻓَـ َﻘ َ َ
ٍ 151
ِﺷْﺌ ِ
ﻮل ﻟَ ِ
ث َﻣﱠﺮات
ﺖ ،ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﻳـَ ُﻘ ُ
ﻚ :ﻧـَ َﻌ ْﻢ ،ﺛََﻼ َ
151

Abu> Ya‘la> al-Maus}ili>>, Musnad Abi> Ya‘la>, Juz VII (Cet. I; Damaskus: Da>r al-Ma’mu>n li alTura>s\, 1984), h. 271.
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Dalam sanad hadis tersebut terdapat 2 periwayat yang dikritik oleh ulama
yaitu ‘Abd al-Rah}ma>n bin Ish}a>q dan al-H{usain bin Abi> Sufya>n. ‘Abd al-Rah}ma>n bin
Ish}a>q, nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Rah}ma>n bin Ish}a>q bin al-H{a>ris\ Abu> Syaibah
al-Wa>sit}i> disepakati ked{a‘ifannya. Ibn Sa‘ad dan al-Nasa>’i> menilainya d}a‘i>f al-h}adi>s\.
Al-Bukha>ri> menyatakan dia munkar al-h}adi>s\. Al-‘Uqaili> menilainya sebagai seorang

d}a‘i>f dan munkar al-h{adi>s\. Ibn Abi> H{a>tim mengungkapkan beberapa penilaian, yaitu
Ah}mad bin H{anbal menyatakan dia laisa bi syai’ munkar al-h{adi>s\, Ibn Ma‘i>n
menyatakan d}a‘i>f laisa bi syai’, Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n menyatakan dia munkar al-

h}adi>s\, hadisnya tidak ditulis tidak pula dijadikan hujjah. Ibn H{ibba>n menjelaskan
bahwa ia seorang yang sering membolak-balikkan matan dan sanad serta
meriwayatkan riwayat-riwayat munkar dari ulama terkenal, sehingga tidak
digunakan riwayatnya.152
Sedangkan yang kedua, yaitu al-H{usain bin Abi> Sufya>n al-Sulami> oleh Ibn
Abi> H{a>tim dinyatakan majhu>l laisa bi al-qawi>. Al-Bukha>ri> menilai hadisnya laisa bi

mustaqi>m dan kesempatan lain dinyatakan bahwa hadisnya fi>hi naz}r. Penilaian yang
sama juga diberikan oleh al-Jurja>ni>. Bahkan al-Z|ahabi> dalam al-Mugni> menyatakan
bahwa dia d}a‘i>f dan hadisnya hanya satu.153

152

Muh}ammad bin Sa‘ad, al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VI, h. 343; Ah}mad bin Syu‘aib al-Nasa>’i>,
al-D{u‘afa> wa al-Matru>ki>n, Juz I, h. 66; Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, al-D{u‘afa> al-S}agi>r, Juz I, h.
83; Muh}ammad bin ‘Amru al-‘Uqaili>, al-D{u‘afa> al-Kabi>r, Juz II, h. 322; ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi>
H{a>tim al-Ra>zi>, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, Juz V, h. 213; Muh}ammad bin H{ibba>n, al-Majru>h}i>n min alMuh}addis\i>n wa al-D{u‘afa> wa al-Matru>ki>n, Juz II (Cet. I; Halb: Da>r al-Wa‘d, 1396 H), h. 54.
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‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi> H{a>tim al-Ra>zi>, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, Juz III, h. 54; Jama>l al-Di>n
Muh}ammad bin al-Jauzi>, al-D{u‘afa> wa al-Matru>ki>n, Juz I, h. 213; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n alI‘tida>l, Juz I, h. 536; Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, al-D{u‘afa> al-S}agi>r, Juz I, h. 33; Muh}ammad
bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, al-Ta>ri>kh al-Kabi>r, Juz II, h. 382; Abu> Ah}mad bin ‘Adi> al-Jurja>ni>, al-Ka>mil fi
D{u‘afa> al-Rija>l, Juz III, h. 223; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, al-Mugni> fi> al-D{u‘afa>, Juz I, h. 171.
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Dengan demikian, hadis tersebut dianggap hasan dari riwayat ulama yang
empat, sebagaimana dipaparkan di atas.
2) Kajian matan
Para ulama hadis tidak seragam dalam menanggapi kandungan hadis ini.
Salah satu indikatornya adalah mereka mencantumkan hadis ini dengan nama bab
yang berbeda. Al-Turmuz\i> misalnya mencantumkan dalam bab “ma> ja>’a fi> s}ala>t al-

tasbi>h}”, sementara al-Nasa>’i> memberinya judul “al-z\ikr ba‘da al-tasyahhud”, dan Ibn
H{ibba>n memberi judul “z\ikr al-amr bi al-tasbi>h} wa al-tah}mi>d wa al-takbi>r li al-mar’i

bi ‘adad ma‘lu>m fi> ‘aqibi s}ala>tihi>”. Hal ini menggambarkan bahwa sementara dapat
ditanggapi bahwa hadis ini berkait zikir tertentu setelah shalat yang disertai perintah
untuk memohon dan berdoa sesuai kebutuhan.
Jika dimaknai sebagai bagian dari zikir sesudah shalat, maka hadis ini
memiliki kandungan yang sama dengan ayat tentang perintah umum untuk berzikir
dalam segala keadaan setelah shalat yaitu dalam QS. al-Nisa/4: 103. Demikian pula
hadis sahih dari al-Bukha>ri> yang diriwayatkan Abu> Hurairah:

ِ ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ذَﻫﺐ أَﻫﻞ اﻟ ﱡﺪﺛُﻮِر ﺑِﺎﻟﺪﱠرﺟ
«ﻒ ذَ َاك؟
َ َ ﻗ.ﺎت َواﻟﻨﱠﻌِﻴ ِﻢ اﳌ ِﻘﻴ ِﻢ
َ  ﻳَﺎ َر ُﺳ: ﻗَﺎﻟُﻮا،ََﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮة
ْ َ َ
َ  » َﻛْﻴ:ﺎل
َ
َ
ُ
ُ ِِ
ِ
ِﻀ
:ﺎل
ﺴ
ﻴ
ﻟ
و
،
َ َ ﻗ.ﺖ ﻟَﻨَﺎ أ َْﻣ َﻮ ٌال
َ
ْ َ ْ َ ﻮل أ َْﻣ َﻮاﳍ ْﻢ
ُ ُ َوأَﻧْـ َﻔ ُﻘﻮا ﻣ ْﻦ ﻓ،ﺎﻫ ْﺪﻧَﺎ
َ ﺎﻫ ُﺪوا َﻛ َﻤﺎ َﺟ
َ  َو َﺟ،ﺻﻠﱠْﻴـﻨَﺎ
َ ﺻﻠﱠ ْﻮا َﻛ َﻤﺎ
َ :ﻗَﺎﻟُﻮا
ِ ِ ْ »أَﻓَﻼَ أ
َﺣ ٌﺪ ﲟِِﺜْ ِﻞ َﻣﺎ ِﺟْﺌﺘُ ْﻢ ﺑِِﻪ
َ  َوﻻَ ﻳَﺄِْﰐ أ، َوﺗَ ْﺴﺒِ ُﻘﻮ َن َﻣ ْﻦ َﺟﺎءَ ﺑَـ ْﻌ َﺪ ُﻛ ْﻢ،ُﺧ ُﱪُﻛ ْﻢ ﺑﺄ َْﻣ ٍﺮ ﺗُ ْﺪ ِرُﻛﻮ َن َﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻗَـْﺒـﻠَ ُﻜ ْﻢ
154
ِ ِ ِِ
. َوﺗُ َﻜﺒﱢـ ُﺮو َن َﻋ ْﺸًﺮا، َوَْﲢ َﻤ ُﺪو َن َﻋ ْﺸًﺮا،ﺻﻼٍَة َﻋ ْﺸًﺮا
َ إِﱠﻻ َﻣ ْﻦ َﺟﺎءَ ﲟﺜْﻠﻪ؟ ﺗُ َﺴﺒﱢ ُﺤﻮ َن ِﰲ ُدﺑُِﺮ ُﻛ ﱢﻞ
Artinya:
Abu> Hurairah berkata: “Orang-orang berkata : ‘Wahai Rasulullah, orang-orang
kaya pergi dengan membawa derajat dan kenikmatan yang banyak’. Beliau
bertanya: “Mengapa demikian?”. Mereka menjawab: ‘Mereka shalat
sebagaimana kami shalat, mereka berjihad sebagaimana kami berjihad, mereka
memiliki kelebihan harta untuk bersedekah sedangkan kami tidak memiliki
harta yang lebih untuk bersedekah’. Maka beliau bersabda: ‘Maukah kalian aku
154

Muhammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz VIII, h. 72.
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tunjukkan suatu perkara, yang tidak akan menyamai orang sebelum kalian dan
tidak pula orang setelah kalian dan tidak akan terjangkau kecuali oleh orang
yang melakukan hal yang sama dengan kalian lakukan?’. Yaitu; kalian bertasbih
seusai shalat 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali’
Dan hadis yang disahihkan al-Turmuz\i>:

ِ ِ
ِ ِ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﻋﻄَﺎء ﺑْﻦ اﻟ ﱠﺴﺎﺋ:ﺎل
 َﻋ ْﻦ، َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ،ﺐ
َ َ ﻗ،َﻴﻞ اﺑْ ُﻦ ﻋُﻠَﻴﱠﺔ
َ َ ﻗ،َﲪَ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﻣﻨِﻴ ٍﻊ
ْ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ أ
ُ ُ
ُ  َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ إ ْﲰَﺎﻋ:ﺎل
ِ ﺎن ﻻَ ُﳛ
ِ َ ﺧﻠﱠﺘ:ﻮل اﷲِ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ
ﺼﻴ ِﻬ َﻤﺎ َر ُﺟ ٌﻞ ُﻣ ْﺴﻠِ ٌﻢ إِﻻﱠ َد َﺧ َﻞ
ُ ﺎل َر ُﺳ
َ َ ﻗ:ﺎل
َ َ ﻗ،َﻋْﺒ ِﺪ اﷲِ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻤ ٍﺮو
ْ
َ َ ََ َْ ُ
َ
ٍ  ﻳﺴﺒﱢﺢ اﻟﻠﱠﻪ ِﰲ دﺑ ِﺮ ُﻛ ﱢﻞ: وﻣﻦ ﻳـﻌﻤﻞ ِِﻤﺎ ﻗَﻠِﻴﻞ، أَﻻَ و ُﳘﺎ ﻳ ِﺴﲑ،َاﳉﻨﱠﺔ
ُ َوﻳُ َﻜﺒﱢـ ُﺮﻩ، َوَْﳛ َﻤ ُﺪﻩُ َﻋ ْﺸًﺮا،ﺻﻼَة َﻋ ْﺸًﺮا
َ
ُُ َ ُ َ ُ ٌ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ٌ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ َ  ﻓَﺄَﻧَﺎ رأَﻳﺖ رﺳ:ﺎل
َ َ ﻗ،ِﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳـَ ْﻌﻘ ُﺪ َﻫﺎ ﺑِﻴَﺪﻩ
َ َ ﻗ،َﻋ ْﺸًﺮا
ٌ َوِﻣﺎﺋَﺔ،ﻚ ﲬَْ ُﺴﻮ َن
َ  ﻓَﺘِْﻠ:ﺎل
َ ﻮل اﷲ
َُ ُ َْ
ٍ ِ َْﻒ وﲬ
ِ ِ
ِ ِﱢ
ٌﻚ ِﻣﺎﺋَﺔ
ْ ت َﻣ
َ  ﻓَﺘِْﻠ،ًﻚ ﺗُ َﺴﺒﱢ ُﺤﻪُ َوﺗُ َﻜﺒﱢـ ُﺮﻩُ َوَْﲢ َﻤ ُﺪﻩُ ِﻣﺎﺋَﺔ
َ ﻀ َﺠ َﻌ
َ َﺧ ْﺬ
َ  َوإِذَا أ،ﺲ ﻣﺎﺋَﺔ ِﰲ اﻟْﻤ َﻴﺰان
ُ َ ٌ ْ َوأَﻟ،ﺑﺎﻟﻠ َﺴﺎن
155 ِ ِ
ِ ﺑِﺎﻟﻠﱢﺴ
ﻒ ِﰲ اﻟْﻤ َﻴﺰان
ٌ ْ َوأَﻟ،ﺎن
َ
Artinya:
Dari ‘Abdulla>h bin ‘Umar dari Nabi saw., beliau bersabda: “Ada dua amalan
yang tidaklah seorang muslim menjaga keduanya kecuali dia akan masuk surga.
Dua amalan itu (sesungguhnya) mudah, akan tetapi sedikit yang
mengamalkannya, yaitu: Mensucikan Allah setiap selesai shalat wajib sebanyak
10 kali, memujinya sepuluh kali, dan bertakbir 10 kali, maka itu jumlahnya 150
kali (dengan lima kali shalat sehari semalam) diucapkan oleh lisan, akan tetapi
menjadi 1500 kali dalam timbangan. Dan amalan kedua adalah bertasbih,
bertakbir, dan bertahmid 100 kali sebelum tidur, maka itu 100 kali di lisan,
namun 1000 kali di timbangan…”
Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa tasbih, tahmid, dan takbir 10 kali
setelah shalat, yang diajarkan oleh Nabi saw. merupakan sebuah amalan yang
dianjurkan untuk mendapatkan sebuah kemuliaan tertentu dari Allah swt. Sehingga
hadis yang dibahas sejalan dengan kandungan hadis di atas begitupula praktek Nabi
saw.
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Muh}ammad bin ‘I<sa> al-Turmuz\i>, Sunan al-Turmuz\i>, Juz V, h. 350.
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c. Kajian kehujjahan
Berdasarkan pemaparan di atas, hadis qudsi tentang zikir setelah shalat ini
disimpulkan sebagai hadis ini disimpulkan sebagai hadis sahih, sehingga dapat
dijadikan sebagai hujjah.
XV. Keutamaan azan

 اﻧﻈﺮوا إﱃ: ﻳﻌﺠﺐ رﺑﻚ ﻣﻦ راﻋﻲ ﻏﻨﻢ ﰲ رأس اﻟﺸﻈﻴﺔ ﻟﻠﺠﺒﻞ ﻳﺆذن ﻟﻠﺼﻼة وﻳﺼﻠﻲ ﻓﻴﻘﻮل اﷲ156

ﻋﺒﺪي ﻫﺬا ﻳﺆذن وﻳﻘﻴﻢ ﻟﻠﺼﻼة ﳜﺎف ﻣﲏ ﻗﺪ ﻏﻔﺮت ﻟﻌﺒﺪي وأدﺧﻠﺘﻪ اﳉﻨﺔ

Takhri>j al-h}adi>s\:
Hadis ini diriwayatkan Ah}mad dalam al-Musnad, Abu> Da>wud, dan al-Nasa>’i>
dalam Sunan masing-masing, dan Ibn H{ibba>n dalam al-S{ah}i>h, semua riwayat
tersebut diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘A<mir.157 Untuk lebih jelasnya jalur
periwayatan tersebut, digambarkan dalam skema sanad berikut ini:
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Hadis ini adalah hadis nomor 835 dalam kitab al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah.
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Abu> Da>wud Sulaima>n bin Asy‘as\, Sunan Abi> Da>wud, Juz II, h. 4; Ah}mad bin Syu‘aib alNasa>’i>, al-Sunan al-Kubra>, Juz II, h. 247; Sulaima>n bin Ah}mad al-T{abra>ni>, al-Mu‘jam al-Kabi>r, Juz
XVII, h. 301; Ah}mad bin H{usain al-Baihaqi>, al-Sunan al-Kubra>, Juz I, h. 596; Ah}mad bin H{anbal,
Musnad Ah}mad, Juz XXVIII, h. 649; Muh}ammad bin H{ibba>n, S}ah}i>h} Ibn H{ibba>n, Juz IV, h. 545.
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Hadis yang dipilih untuk dikaji langsung adalah riwayat Abu> Da>wud. Adapun
sanadnya sebagai berikut:

ٍ ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﻫﺎرو ُن ﺑﻦ ﻣﻌﺮ
ِ اﳊﺎ ِر
ٍ  َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ اﺑْﻦ وْﻫ،وف
،ُ َﺣ ﱠﺪﺛَﻪ،ي
 أَ ﱠن أَﺑَﺎ ﻋُﺸﱠﺎﻧَﺔَ اﻟْ َﻤ َﻌﺎﻓِ ِﺮ ﱠ،ث
َْ  َﻋ ْﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ،ﺐ
َُ
ُْ َ ُ ْ ُ َ َ
ِ  " ﻳـﻌﺠﺐ رﺑﱡ ُﻜﻢ ِﻣﻦ ر:ﻮل
ِ
ِ َ  َِﲰﻌﺖ رﺳ:ﺎل
ِ
اﻋﻲ َﻏﻨَ ٍﻢ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُ َ ُ ْ َ َ ﻗ،َﻋ ْﻦ ُﻋ ْﻘﺒَﺔَ ﺑْ ِﻦ َﻋﺎﻣ ٍﺮ
َ ْ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳـَ ُﻘ
ِ
ِ ِ
ِ  ﻳـﺆذﱢ ُن ﺑِﺎﻟ ﱠ،ِﰲ رأْ ِس َﺷ ِﻈﻴﱠ ٍﺔ ِﲜﺒ ٍﻞ
 ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ ﱠ،ﺼﻠﱢﻲ
ﻴﻢ
َ ُ ََ
َ ُ َوﻳ،ﺼ َﻼة
َ
ُ  َوﻳُﻘ، اﻧْﻈُُﺮوا إ َﱃ َﻋْﺒﺪي َﻫ َﺬا ﻳـُ َﺆذﱢ ُن:ﻮل اﻟﻠﻪُ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ
ِ
ِ
ِ ُ َ َﳜ،َﺼ َﻼة
.َاﳉَﻨﱠﺔ
ْ ُت ﻟ َﻌْﺒﺪي َوأ َْد َﺧ ْﻠﺘُﻪ
اﻟ ﱠ
ُ  ﻗَ ْﺪ َﻏ َﻔ ْﺮ،ﺎف ﻣ ﱢﲏ
Arti hadis:
‘Uqbah bin ‘A<mir menceritakan bahwa Nabi saw. bersabda: “Rabb kalian
kagum terhadap seorang pengembala kambing yang mengumandangkan shalat
di atas bukit, kemudian shalat, maka Allah berfirman: “Lihatlah hamba-Ku ini,
dia mengumandangkan azan lalu shalat karena takut kepada-Ku, Aku telah
mengampuni dosa hamba-Ku dan memasukkannya ke surga.
a.

Kritik sanad
1) Abu> Da>wud. Abu> Daw>ud Sulaima>n bin al-Asy’as\ bin Ish}a>q bin Basyi<r bin
Syadda>d bin ‘Amar al-Sijista>ni> al-Azdi> (202-275 H). Dia lahir Sijistan, suatu
daerah yang terletak antara Iran d\an Afganistan. Dia mengarang Sunan Abi>

Da>ud yang berisi 5.274 buah hadis dengan yang berulang-ulang. Jumlah
tersebut merupakan hasil seleksi dari 500.000 hadis. Gurunya antara lain
Mu>sa> bin Isma>‘i>l dan Ha>ru>n bin Ma‘ru>f.158
2) Ha>ru>n bin Ma‘ru>f. Ha>ru>n bin Ma‘ru>f, Abu> ‘Ali> al-Marwazi> (157-231 H).
Termasuk t}abaqah ke-10 yaitu kiba>r al-a>khiz\i>n ‘an tab‘ al-atba>‘. Dia adalah
orang Bagdad. Al-‘Ijli>, Abi> H{a>tim, Abu> Zur‘ah, Ibn Ma‘i>n, dan S}a>lih} bin
Muh}ammad menilainya s\iqah. Ibn Abi> H{a>tim menceritakan bahwa ayahnya
mendengar dari Ha>ru>n pada tahun 215 H. setelah mengalami kebutaan,
melalui hafalannya. Gurunya antara lain ‘Abdulla>h bin Wahb dan Ibn
158

Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz IV, h. 149.
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‘Uyainah, sedangkan muridnya antara lain Muslim, Abu> Da>wud, dan Ah}mad
bin H{anbal.159
3) Ibn Wahb. ‘Abdulla>h bin Wahb bin Muslim al-Qurasyi> (125-197 H). Telah
dibahas selengkapnya pada hadis sebelumnya. Termasuk t}abaqah ke-9 yaitu

s}iga>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n. Dia adalah orang s\iqah. Gurunya antara lain ‘Amru bin
al-H{a>ris\ dan Sufya>n al-S|auri>, sedangkan muridnya antara lain Ha>ru>n bin
Ma‘ru>f dan al-Lai>s\ bin Sa‘ad (sekaligus termasuk gurunya).
4) ‘Amru bin al-H{a>ris\. ‘Amru bin al-H{a>ris\ bin Ya‘qu>b al-Ans}a>ri>, Abu> Umayyah
al-Mis}ri> (w. 150 H). Khali>fah bin Khayya>t} menganggapnya termasuk t}abaqah
ke-3, sedangkan Ibn Sa‘ad menganggapnya sebagai t}abaqah ke-4. Ibn Sa‘ad
menilainya s\iqah. Demikian pula Ibn Ma‘i>n, Abu> Zur‘ah, al-‘Ijli>, dan alNasa>’i>. Bahkan menurut Ibn Syaibah, Ibn Ma‘i>n sangat mens\iqahkannya.
Ah}mad menyatakan bahwa tiada orang Mesir yang lebih sahih hadisnya dari
al-Lais\, dan ‘Amru mendekatinya. hanya saja Ah}mad mencatat dia memiliki
kekeliruan dalam riwayat dari Qata>dah. Abu> H{a>tim menyatakan bahwa dia
salah seorang yang paling h}a>fiz} pada zamannya, dan tidak ada komentar
sedikitpun tentang hafalannya. Gurunya antara lain Abu> ‘Usysya>nah alMa‘a>firi> dan Ibn Syiha>b, sedangkan muridnya antara lain Ibn Wahb dan
S}a>lih} bin Kaisa>n. Ibn Wahb menceritakan bahwa ia telah berguru kepada

159

Ah}mad bin ‘Abdilla>h bin S}a>lih} al-‘Ijli>, al-S|iqa>t, h. 454; Ibn Abi> H}a>tim al-Ra>zi>, al-Jarh} wa
al-Ta‘di>l, Juz IX, h. 96; Muh}ammad bin H{ibba>n, al-S|iqa>t, Juz IX, h. 239; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>,
Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz XI, h. 130; Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz
XXX, h. 109.
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lebih dari 370 orang guru, dan tidak ada yang melebihi hafalan ‘Amru bin alH{a>ris\, karena dia memantapkan hafalan 3 hadis per hari.160
5) Abu> ‘Usysya>nah al-Ma‘a>firi>. H{ayy bin Yu‘min bin H{aji>l bin Hudaij bin
As‘ad, Abu> ‘Usysya>nah al-Ma‘a>firi> al-Mis}ri> (w. 118 H). Termasuk t}abaqah
ke-3 yaitu al-wust}a> min al-ta>bi‘i>n. Al-‘Ijli>, Ibn Ma‘i>n, dan Ah}mad menilainya

s\iqah. Ibn H{ibba>n menyebutnya sebagai orang s\iqah di Mesir. Abu> H{a>tim
menilainya s}a>lih} al-h}adi>s\. Gurunya antara lain ‘Uqbah bin ‘A<mir dan
‘Abdulla>h bin ‘Amr bin al-‘A<s}, sedangkan muridnya antara lain ‘Amru bin alH{a>ris\ dan al-Lais\ bin Sa‘ad.161
6) ‘Uqbah bin ‘A<mir. ‘Uqbah bin ‘A<mir al-Juhani> al-Mis}ri> (w. 60 H). Salah
seorang sahabat masyhur yang banyak meriwayatkan dari Nabi saw. ‘Uqbah
sendiri bercerita bahwa ia termasuk salah seorang ahl al-S}uffah. Dia
termasuk salah seorang yang terlibat dalam pengumpulan al-Qur’an menjadi
satu mushaf. Ibn Sa‘ad menceritakan bahwa ‘Uqbah mengikuti perang S}iffi>n.
Dia juga terlibat dalam penaklukan Syam dan Mesir. Gurunya adalah Nabi
saw. dan ‘Umar ibn Khat}t}a>b, sedangkan muridnya antara lain Abu>
‘Usysya>nah, Sa‘i>d al-Maqburi>, serta penduduk Mesir lainnya.162

160

Muh}ammad bin Sa‘ad, al-T}abaqa>t al-Kubra>, Juz VII, h. 515; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>,
Siyar A‘lam al-Nubala>, Juz VI, h. 350-351; Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l,
Juz XXI, h. 572-573.
161

Ah}mad bin ‘Abdilla>h bin S}a>lih} al-‘Ijli>, al-S|iqa>t, h. 505; Ibn Abi> H{a>tim, al-Jarh} wa alTa‘di>l, Juz III, h. 276; Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz VII, h. 486; Ah}mad
bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz III, h. 72; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m
al-Nubala>, Juz III, h. 973.
162

Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, al-Is}a>bah fi> Tamyi>z al-S}ah}a>bah, Juz IV, h. 429;
Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz II, h. 468; Muh}ammad bin Sa‘ad, al-T}abaqa>t alKubra>, Juz VII, h. 345.
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Dari pembahasan di atas, sanad hadis tersebut dinilai sebagai sanad sahih,
dengan pertimbangan berikut:
-

Seluruh periwayat dalam rangkaian sanad hadis di atas adalah periwayat

s\iqah.
-

Sanad hadis di atas adalah sanad marfu>‘ dan bersambung dari Nabi saw.
sampai kepada mukharrij. Dengan indikasi keterkaitan guru-murid, kurun
masa hidup, t}abaqah, dan tempat domisili antara periwayat dan periwayat
terdekat, yang memungkinkan terjadinya periwayatan.
Adapun s}i>gah periwayatan yang digunakan menggunakan s}i>gah sima>‘an,
kecuali Ibn Wahb dan Abu> ‘Usysya>nah yang mu‘an‘anah. Namun hal
tersebut tidak mempengaruhi riwayat tersebut, karena keduanya tidak
terindikasi melakukan tadli>s atau irsa>l.
Hadis ini juga disahihkan oleh al-Alba>ni>, dengan mengungkapkan bahwa

sanadnya sahih, dengan periwayat-periwayat s\iqah. Ditambahkannya bahwa rija>l
hadis ini rija>l Muslim, kecuali Abu> ‘Ussya>nah yang ternyata juga seorang s\iqah.
Pendapat tersebut menurutnya sejalan dengan pandangan al-Munz\iri>.163
Jalur periwayatan sanad di atas juga terdapat dalam riwayat Ah}mad, alNasa>’i>, Ibn H{ibba>n, dan al-T{abra>ni>. Terdapat satu jalur riwayat lain—seperti
tergambar dalam skema sanad—yaitu riwayat Ah}mad dalam al-Musnad, yaitu
melalui al-H{asan bin Mu>sa> al-Asyyab dari ‘Abdulla>h bin Lahi>‘ah dari H{ayy bin
Yu‘min Abu> ‘Usysya>nah al-Ma‘a>firi> dari ‘Uqbah bin ‘A<mir.
Pada dasarnya riwayat tersebut dianggap d}a‘i>f, karena d}a‘i>fnya Ibn Lahi>‘ah.
Dia adalah ‘Abdulla>h bin Lahi>‘ah bin ‘Uqbah al-H{ad}rami> (96-174 H) dari golongan
163

Na>si} r al-Di>n al-Alba>ni>, Silsilah al-Ah}ad> i>s\ al-S{ah}i>h}ah, Juz I, h. 102; S}ah}i>h} Abi> Da>wud, Juz
IV, h. 363; S}ah}i>h} wa D{a‘i>f Sunan Abi> Da>wud, Juz I, h. 2.
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kiba>r al-atba>‘. Al-Nasa>’i>, Ah}mad, dan Ibn Ma‘i>n menilainya d}a‘i>f. Ibn Ma‘i>n juga
menyatakan hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah. Abu> Zur‘ah menambahkan
bahwa ia d}a‘i>f dan mud}t}arib, sehingga hadisnya ditulis sekedar sebagai i‘tiba>r.
Yah}ya> bin Sa‘i>d sama sekali tidak melihat kes\iqahan padanya. Ibn al-Madi>ni> pernah
bertanya kepada ‘Abd al-Rah}ma>n bin Mahdi> untuk menulis hadisnya, ia menjawab
jangan menulis hadisnya baik sedikit ataupun banyak. Rumah dan buku-bukunya
ikut terbakar pada tahun 170 H., sehingga yang mendengarkan darinya sebelum
kitabnya terbakar dianggap sahih, seperti ‘Abdulla>h bin Wahb, ‘Abdulla>h bin
Muba>rak dan ‘Abdulla>h bin Yazi>d al-Maqri>, sedangkan yang mendengar setelahnya
dianggap da‘i>f. Abu> H}a>tim menjelaskan bahwa periwayat-periwayat setelah bukunya
terbakar banyak meriwayatkan riwayat munkar, maka wajib ditinggalkan
riwayatnya. Abu> H{a>tim ketika ditanya bahwa apakah jika riwayatnya diambil oleh
Ibn al-Muba>rak dapat menjadi hujjah, ia menjawab tidak. Ibn H{ibba>n menjelaskan
bahwa sebelum terbakar kitabnya, ia pun seorang syaikh s}a>lih}, namun terkadang
melakukan tadli>s dari orang-orang d{a‘i>f.164 Meski demikian, riwayat tersebut pada
akhirnya dihukumi sahih ligayrih, karena sahihnya riwayat yang dikaji di atas,
sehingga menguatkan derajat riwayat yang kedua.
b.

Kritik matan
Dari semua riwayat yang ada, tidak terjadi perbedaan redaksi matan hadis

yang signifikan. Sehingga dianggap terjadi periwayatan bi al-ma‘na, yang tidak
berpengaruh kepada makna dan kandungan hadis. Untuk lebih jelasnya, berikut ini
redaksi riwayat-riwayat tersebut:
164

Ah}mad bin Syu‘aib al-Nasa>’i>, al-D{u‘afa> wa al-Matru>ki>n, Juz I, h. 64; Ibn Abi> H}a>tim, alJarh} wa al-Ta‘di>l, Juz V, h. 145-146; Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, al-Ta>ri>kh al-Kabi>r, Juz V, h.
182; Muh}ammad bin H{ibba>n, al-Majru>h}i>n, Juz II, h. 11.
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1) Riwayat Abu> Da>wud

ِ  ﻳـﺆذﱢ ُن ﺑِﺎﻟ ﱠ،اﻋﻲ َﻏﻨَ ٍﻢ ِﰲ رأْ ِس َﺷ ِﻈﻴﱠ ٍﺔ ِﲜﺒ ٍﻞ
ِ ﻳـﻌﺠﺐ رﺑﱡ ُﻜﻢ ِﻣﻦ ر
 اﻧْﻈُُﺮوا:ﻮل اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ
ُ  ﻓَـﻴَـ ُﻘ،ﺼﻠﱢﻲ
َ ُ ََ
َ ُ َوﻳ،ﺼ َﻼة
َ
َ ْ ْ َ ُ َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ُ َ َﳜ،َﺼ َﻼة
ْ ُت ﻟ َﻌْﺒﺪي َوأ َْد َﺧ ْﻠﺘُﻪ
ﻴﻢ اﻟ ﱠ
َاﳉَﻨﱠﺔ
ُ  ﻗَ ْﺪ َﻏ َﻔ ْﺮ،ﺎف ﻣ ﱢﲏ
ُ  َوﻳُﻘ،إ َﱃ َﻋْﺒﺪي َﻫ َﺬا ﻳـُ َﺆذﱢ ُن
2) Riwayat Ah}mad, al-Nasa>’i>, al-T{abra>ni>, dan Ibn H{ibba>n (sebagaimana redaksi
yang digunakan al-Madani> di atas)

 اﻧﻈﺮوا إﱃ ﻋﺒﺪي:ﻳﻌﺠﺐ رﺑﻚ ﻣﻦ راﻋﻲ ﻏﻨﻢ ﰲ رأس اﻟﺸﻈﻴﺔ ﻟﻠﺠﺒﻞ ﻳﺆذن ﻟﻠﺼﻼة وﻳﺼﻠﻲ ﻓﻴﻘﻮل اﷲ
ﻫﺬا ﻳﺆذن وﻳﻘﻴﻢ ﻟﻠﺼﻼة ﳜﺎف ﻣﲏ ﻗﺪ ﻏﻔﺮت ﻟﻌﺒﺪي وأدﺧﻠﺘﻪ اﳉﻨﺔ
Adapun dari segi kandungan, hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah
meridhai orang yang sengaja menyendiri di suatu tempat yang sangat jauh dan sepi,
yang kemudian di sana ia azan dan shalat. Tujuannya azan adalah untuk
memperdengarkan dan menyampaikan kepada malaikat dan jin akan masuknya
waktu shalat. Maka Allah mengajak malaikat untuk memperhatikan hamba-Nya
tersebut, yang melakukan hal tersebut murni karena Allah, dimana tidak ada seorang
pun di tempat itu yang melihatnya. Maka wajarlah pahala dan ganjaran yang sangat
besar diberikan oleh Allah swt.165
Secara umum, hadis tersebut juga mengandung kemuliaan ibadah sendiri
tanpa riya kepada manusia lain, namun dijalankan secara sempurna sebagaimana
halnya jika dilakukan di tengah orang banyak, dalam hal ini termasuk azan dan
iqamatnya. Kandungan hadis tersebut dianggap tidak menyalahi dalil-dalil lain, baik
ayat al-Qur’an, hadis sahih yang lain maupun hal-hal lain yang memungkinkan

d}a‘i>fnya matan hadis tersebut. Bahkan hadis di atas dijadikan oleh ulama sebagai
dalil disunnahkannya azan dan iqamat meski dalam keadaan sendiri.166
165

Muh}ammad Asyraf bin Ami>r bin ‘Ali> bin H{aidar, ‘Aun al-Ma‘bu>d Syarh} Sunan Abi>
Da>wud, Juz IV (Cet. II; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H), h. 50.
166

Muh}ammad Asyraf bin Ami>r bin ‘Ali> bin H{aidar, ‘Aun al-Ma‘bu>d Syarh} Sunan Abi>

Da>wud, Juz IV, h. 50.
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c.

Kehujjahan hadis
Berdasarkan uraian di atas, hadis tersebut dihukumi sahih, baik dari segi

sanad maupun matannya. Dengan demikian, hadis tersebut dapat dijadikan sebagai
hujjah.

B. Analisis Hadis-hadis Puasa
XVI. Keistimewaan balasan ibadah puasa

ﻗﺎل اﷲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ اﺑﻦ آدم ﻫﻮ ﻟﻪ إﻻ اﻟﺼﻮم ﻫﻮ ﱃ وأﻧﺎ أﺟﺰى ﺑﻪ وﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﻓﺮﺣﺘﺎن ﻓﺮﺣﺔ ﺣﲔ ﻳﻔﻄﺮ
167

وﻓﺮﺣﺔ ﺣﲔ ﻳﻠﻘﻰ رﺑﻪ وﺧﻠﻮف ﻓﻢ اﻟﺼﺎﺋﻢ أﻃﻴﺐ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣﻦ رﻳﺢ اﳌﺴﻚ

Takhri>j al-h{adi>s\:
Setelah dtitelusuri, hadis-hadis yang ditemukan dalam kitab-kitab standar
adalah sebanyak 33 riwayat, yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri>, Muslim, Ibn Ma>jah,
al-Turmuz\i>, al-Nasa>’i>, al-Da>rimi>, dan Ah}mad.168 Untuk mempermudah perbandingan
riwayat, seluruh jalur periwayatan digambarkan melalui skema sanad berikut ini:

167

Hadis ini adalah hadis nomor 11 dalam kitab al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah. Hadis dengan tema
yang sama disebutkan sebanyak 14 kali, yaitu hadis nomor 12, 13, 15, 86, 125, 128, 350, 395, 478,
575, 576, 664, 665, 666.
168

Muhammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz III, h. 22; Juz III, h. 26; Juz VII,
h. 164; Juz IX, h. 143; Juz IX, h. 157; Muslim bin H{ajja>j, S{ah}i>h} Muslim, Juz II, h. 806; Juz II, h. 807;
Muhammad bin Yazi>d al-Quzwaini>, Sunan Ibn Ma>jah, Juz I, h. 525; Juz II, h. 1256; Muhammad bin
‘I<sa> al-Turmuz\i>, Sunan al-Turmuz\i>, Juz III, h. 127; Ah}mad bin Syu‘aib al-Nasa>’i>>, Sunan al-Nasa>’i>,
Juz IV, h. 162; Juz IV, Juz IV, h. 163; h. 164; ‘Abdullah bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Da>rimi>, Sunan alDa>rimi>, Juz II, h. 1110; Ah}mad bin Muhammad bin H{anbal, Musnad Ah}mad, Juz VII, h. 290; Juz XII,
h. 96; Juz XII, h. 122; Juz XII, h. 462; Juz XIII, h. 49; Juz XIII, h. 126; Juz XV, h. 55; Juz XV, h. 445;
Juz XV, h. 547; Juz XVI, h. 59; Juz XVI, h. 145; Juz XVII, h. 50; Juz XVII, h. 454; Juz XXIII, h. 33;
Juz XXIII, h. 411.
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Hadis yang dikaji langsung adalah hadis riwayat al-Turmuz\i> dari yaitu
riwayat dari Abu> Hurairah. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

ِ ِ ﻋﻦ ﺳﻌ، ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨﺎ ﻋﻠِﻲ ﺑﻦ زﻳ ٍﺪ:ﺎل
ٍِ
ِ
ِ
ﻴﺪ
َ َﻮﺳﻰ اﻟ َﻘﱠﺰ ُاز ﻗ
َ ْ َ ْ َ ُ ْ اﻟﻮا ِرث ﺑْ ُﻦ َﺳﻌﻴﺪ ﻗَ َ َ َ َ ﱡ
َ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﻋ ْﻤَﺮا ُن ﺑْ ُﻦ ُﻣ
َ  َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﻋْﺒ ُﺪ:ﺎل
ِ ُ ﺎل رﺳ
ِ ﺑْ ِﻦ اﳌﺴﻴﱢ
 ُﻛ ﱡﻞ َﺣ َﺴﻨَ ٍﺔ:ﻮل
ُ  " إِ ﱠن َرﺑﱠ ُﻜ ْﻢ ﻳـَ ُﻘ:ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ َ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة ﻗ،ﺐ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُ َ َ َ ﻗ:ﺎل
َُ
ِ
ٍ ﺑِﻌ ْﺸ ِﺮ أ َْﻣﺜَﺎﳍَﺎ إِ َﱃ ﺳْﺒ ِﻊ ِﻣﺎﺋَِﺔ ِﺿ ْﻌ
ﺼ ْﻮُم ُﺟﻨﱠﺔٌ ِﻣ َﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر
 َواﻟ ﱠ،َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪ
 َواﻟ ﱠ،ﻒ
ْ ﺼ ْﻮُم ِﱄ َوأَﻧَﺎ أ
َ
َ
Arti hadis:
Dari Abu> Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya
Tuhan kalian berfirman: ‘Setiap kebaikan dibalas 10 kebaikan sampai tujuh
ratus kali lipat, adapun puasa itu adalah untuk-Ku maka Aku sendiri yang
membalasnya. Dan puasa adalah perisai dari api neraka.
a. Kritik sanad
1) Al-Turmuz\i>. Muhammad bin ‘I<sa> bin Saurah bin Mu>sa> bin al-D{ah}h}a>k alSalmi>, Abu> ‘I<sa> al-Turmuz\i> (w. 279 H). Ada yang menyatakan bahwa ia
lahir dalam keadaan buta, namun hal tersebut dianggap tidak benar, karena
dia memang mengalami gangguan penglihatan setelah ia menuntut ilmu dan
menulis kitab-kitabnya. Dia menulis al-Ja>mi‘ al-S}ah}i>h} atau Sunan al-

Tirmiz\i> dan beberapa kitab lainnya. Al-Khalili> menyatakan dia s\iqah dan
muttafaq ‘alaih. Ibn H{ibba>n menyatakan bahwa dia mengumpulkan,
menyusun, menghafal dan menyampaikan hadis. Al-H{a>kim menyatakan
bahwa setelah wafatnya al-Bukha>ri>, maka tidak ada di Khura>sa>n yang
menggantikannya kecuali Abu> ‘I<sa>, dalam hal ilmu, hafalan, wara‘, dan
zuhudnya. Dia menuntut ilmu sampai ke Khura>sa>n, Irak, Makkah, dan
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Madinah, namun tidak ke Mesir dan Syam. Gurunya antara lain ‘Imra>n bin
Mu>sa> al-Qazza>z dan Hanna>d bin al-Sari>.169
2) ‘Imra>n bin Mu>sa> al-Qazza>z. ‘Imra>n bin Mu>sa> bin H{ayya>n al-Qazza>z alLais\i>, Abu> ‘Amr al-Bas}ri> (w. 240 H). Termasuk t}abaqah ke-10 yaitu kiba>r

al-akhiz\i>n ‘an tab‘ al-atba>‘. Gurunya antara lain H{amma>d bin Zaid dan
‘Abd al-Wa>ris\ bin Sa‘i>d, sedangkan muridnya antara lain al-Turmuz\i>, alNasa>’i>, dan Ibn Ma>jah. Abu> H{a>tim menilainya s}adu>q. Al-Nasa>’i> menilainya

s\iqah, dan juga menilainya la> ba’sa bih. Ibn H{ibba>n menyebut namanya
dalam

al-S|iqa>t.

Musallamah

bin

Fa>sim

dan

al-Da>ruqut}ni>

turut

mens\iqahkannya.170
3) ‘Abd al-Wa>ris\ bin Sa‘i>d. ‘Abd al-Wa>ris\ bin Sa‘i>d bin Z|akwa>n al-Taimi>,
Abu> ‘Ubaidah al-Tanu>ri> al-Bas}ri> (120-180 H). Gurunya antara lain ‘Ali> bin
Zaid dan Ayyu>b bin Mu>sa>, sedangkan muridnya antara lain ‘Imra>n bin
Mu>sa> dan ‘Affa>n bin Mu>sa>. Ibn Sa‘ad menilainya s\iqah h}ujjah. Abu> Zur‘ah
dan Al-‘Ijli> menilainya s\iqah. Abu> H{a>tim menilainya s\iqah s}adu>q. Al-Nasa>’i>
menilainya s\iqah s\abat. Ibn H{ibba>n menilainya sebagai orang mutqin,
sebagaimana diungkapkan Syu‘bah. Ah}mad bin H{anbal menyatakan ‘Abd
al-Wa>ris\ lebih kuat dari H{usain al-Mu‘allim, dan dia s}al> ih} fi> al-h}adi>s\. Ibn
Ma‘i>n menganggapnya sebagai syaikh paling s\abat diantara orang
Basrah.171
169

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz XIII, h. 270-273; Syams al-Di>n alZ|ahabi>, Mi>za>n al-‘Itida>l, Juz III, h. 678; Yus>uf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz
XXVI, h. 252.
170

Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XXII, h. 359-360; Ah}mad bin
‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Tahz\ib al-Tahz\i>b, Juz VIII, h. 141.
171

Muhammad bin Sa‘ad, al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VII, h. 212; Ah}mad bin ‘Abdillah bin
S}a>lih} al-‘Ijli>, al-S|iqa>t, Juz I, h. 314; Muhammad bin H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, Juz VII, h. 140;
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4) ‘Ali> bin Zaid. ‘Ali> bin Zaid bin ‘Abdillah bin Zuhair bin ‘Abdillah bin
Jud‘a>n al-Qurasyi> al-Taimi>, Abu> al-H{asan al-Bas}ri> (w. 131 H). Termasuk

t}abaqah ke-4 yaitu tali> al-wust}a> min al-ta>bi‘i>n. Dia orang Bas}rah, namun
berasal dari Makkah. Gurunya antara lain Sa‘i>d bin Musayyab dan ‘Urwah
ibn al-Zubair, sedangkan muridnya antara lain ‘Abd al-Wa>ris\ ibn Sa‘i>d dan
H{amma>d ibn Zaid. Mayoritas ulama menilainya d}a‘i>f, yaitu dari segi
ked}abit}annya. Hanya Ibn Syaibah yang menilainya s\iqah s}a>lih} al-h}adi>s\. Ibn
‘Uyainah mend}a‘i>fkannya. H{amma>d ibn Zaid menyatakan bahwa dia sering
membolak-balikkan hadis. Syu‘bah menyatakan bahwa dia sering bersalah.
Ah}mad dan Yah}ya> menilainya laisa bi syai>, dan lain waktu Yah}ya>
menilainya d}a‘i>f. Al-Ra>zi> menyatakan la> yuh}tajju bih. Abu> Zur‘ah
menyatakan bahwa dia tertuduh dan banyak kesalahan, maka layak
ditinggalkan. Ibn H{ibba>n turut mendukung bahwa ia ditinggalkan karena
banyak salahnya. Al-‘Ijli> menilainya la> ba’sa bih dan dia orang Syi‘ah, dan
lain tempat ia menyatakan hadisnya tidak kuat. Al-Ju>zaja>ni> menilainya

wa>hiy al-h}adi>s\, dia d}a‘i>f, terkadang hafalannya mengubah maksud hadis,
dan dia ditinggalkan. Al-Turmuz\i> menilainya s}adu>q, hanya terkadang
merafa‘kan hadis yang mauqu>f. Ibn Khuzaimah menyatakan bahwa dirinya
menolak hadisnya karena buruknya hafalannya. Ibn ‘Adi> menyatakan bahwa
ia ekstrim dalam Syi‘ahnya, dan meski ia d}a‘i>f hadisnya tetap ditulis.
Syu‘bah menjelaskan bahwa dirinya sempat menerima hadis dari ‘Ali>
sebelum berubah hafalannya. Yazi>d ibn Zurai>‘ menyatakan bahwa ia
Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XVIII, h. 478-483; Syams al-Di>n alZ|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz VIII, h. 300-304; Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Tahz\ib
al-Tahz\i>b, Juz VI, h. 443.
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menolak hadisnya karena ia seorang ra>fid}i>. Ibn Ma‘i>n pernah menanggapi
bahwa ia tidak bercampur hafalannya. Ibn Qa>ni‘ menyatakan bahwa
hafalannya bercampur pada akhir umurnya maka hadisnya ditolak. Maka alSa>ji> pernah menilainya ahl al-s}idq, dan Muslim menggunakan riwayatnya
sebagai perbandingan. Syu‘bah sebagai muridnya menceritakan bahwa
gurunya Al-‘Ijli> menyimpulkan dengan menyatakan hadis ‘Ali> ditulis, dia
tidak kuat, la> ba’sa bih, dan dia penganut Syi‘ah.172
5) Sa‘id ibn al-Musayyib. Sa‘id ibn al-Musayyib ibn Hazn bin Abi> Wahb bin
‘Amr bin ‘A<iz\ bin ‘Imra>n bin Makhzu>m al-Qurasyi>, Abu> Muhammad alMadani> (w. 90 H pada usia 72 tahun). Termasuk t}abaqah ke-2 yaitu kiba>r

al-ta>bi‘i>n. Dia meriwayatkan antara lain dari ‘Usma>n, ‘Ali>, Abu> Hurairah,
dan sejumlah sahabat lainnya. Dia dianggap paling tahu tentang hadis Abu>
Hurairah karena ia menantu Abu> Hurairah. Sedangkan muridnya antara lain
‘Amru bin Di>na>r dan ‘Ali> bin Jud‘a>n. Dia adalah ulama penduduk Madinah
dan pemuka ta>bi‘i>n pada masanya. Dia menunaikan haji sampai 40 kali. Dia
dianggap memiliki dan menguasai hadis, fikih, zuhud, dan wara>’. Dialah
yang paling menguasai fikih dari ‘Umar, sampai ia dianggap spesialisasi
riwayat ‘Umar. Abu> H{a>tim menyimpulkan bahwa ia adalah ulama s\iqah
pilihan. Ah}mad dan sejumlah ulama lainnya bahkan menyatakan bahwa

mursal dari Sa‘i>d dianggap sahih.173
172

Muhammad al-Jauzi>, al-D{u‘afa> wa al-Matru>ki>n, Juz II, h. 193; Muhammad bin H{ibba>n,
al-Majru>h}i>n, Juz II, h. 103; Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Tahz\ib al-Tahz\i>b, Juz VII, h. 322324; Ibn Abi> H{a>tim al-Ra>zi>, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, Juz VI, h. 186; Abu> Ah}mad bin ‘Adi> al-Jurja>ni>, alKa>mil fi> D{u‘afa al-Rija>l, Juz VI, h. 333-336; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz V,
h. 207; Ah}mad bin ‘Abdillah bin S}a>lih} al-‘Ijli>, al-S|iqa>t, h. 346.
173

Muhammad bin Sa‘ad, al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz V, h. 90; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar
A‘la>m al-Nubala>, Juz IV, h. 222; Khair al-Di>n al-Zarkali>, al-A‘la>m, Juz III, h. 102; Ibn Abi> H{a>tim alRa>zi>, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, Juz IV, h. 61.
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6) Abu> Hurairah. Biografinya telah dibahas.174
Berdasarkan kajian di atas, sanad hadis ini disimpulkan sebagai sanad yang

d}a‘i>f karena d}a‘i>fnya ‘Ali> bin Zaid. Mayoritas ulama menilainya d}a‘i>f dari segi
ked}abit}annya, meski ada beberapa kecenderungan bahwa ia ditolak karena ia
penganut ekstrim Syi‘ah. Terdapat beberapa ulama yang menganulir catatan negatif
ked}abit}annya bahwa ia dahulu termasuk bagus hafalannya, namun banyaknya
kesalahan dan kekeliruannya dalam meriwayatkan menjadi alasan ulama
menggeneralisir d}a‘i>fnya riwayatnya. Sehingga beberapa ulama mengambil
kesimpulan akhir bahwa hadisnya ditulis dan dijadikan perbandingan.
Dalam kasus hadis ini, matannya tidak menyalahi matan hadis-hadis yang
menjadi sya>hid dan muta>bi‘ bagi sanad al-Turmuz\i> di atas. Sya>hid dari riwayat Ibn
Mas‘u>d, Abu> Sa‘i>d dan Jabir, serta muta>bi‘ dari jalur lain dari Abu> Hurairah yang
diriwayatkan al-Bukha>ri> dan Muslim dianggap menguatkan sanad tersebut, sehingga
bisa mengangkat kualitasnya menjadi h{asan ligairih.
a.

Kritik matan
1) Kritik redaksi
Dari seluruh riwayat yang terkait, terdapat beberapa perbedaan redaksi hadis

ini. Pada dasarnya, hadis ini menyampaikan keutamaan puasa yang akan ditentukan
sendiri oleh Allah swt. pahalanya yang tidak dijelaskan sekaligus tidak dibatasi.
Maka matan hadis ini bermuara pada prase

وأﻧﺎ أﺟﺰي ﺑﻪ,

dengan keragaman

penjelasannya. Perbedaan-perbedaan dapat dicermati melalui gambaran riwayat
berikut ini:

174

Lihat: h. 140-141 tesis ini.
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a) Riwayat al-Bukha>ri>:

ِِ
ِ
ﺻﺎﺋِﻢ َﻣﱠﺮﺗَـ ْ ِ
ﲔ
 )أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة( :اﻟ ﱢﺼﻴَ ُﺎم ُﺟﻨﱠﺔٌ ﻓَﻼَ ﻳَـ ْﺮﻓُ ْ
ﺚ َوﻻَ َْﳚ َﻬ ْﻞَ ،وإن ْاﻣ ُﺮٌؤ ﻗَـﺘَـﻠَﻪُ أ َْو َﺷﺎﲤََﻪُ ﻓَـ ْﻠﻴَـ ُﻘ ْﻞ :إ ﱢﱐ َ ٌ
ﺼﺎﺋِ ِﻢ أَﻃْﻴ ِ ِ
ﺎﱃ ِﻣﻦ ِر ِ ِ ِ
ﻮف ﻓَ ِﻢ اﻟ ﱠ
" » َواﻟﱠ ِﺬي ﻧـَ ْﻔ ِﺴﻲ ﺑِﻴَ ِﺪﻩِ َﳋُﻠُ ُ
ﻳﺢ اﳌ ْﺴﻚ .ﻳـَْﺘـ ُﺮُك ﻃَ َﻌ َﺎﻣﻪُ
ﺐ ﻋْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺗَـ َﻌ َ ْ
َُ
ِ
َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪ َواﳊَ َﺴﻨَﺔُ ﺑِ َﻌ ْﺸ ِﺮ أ َْﻣﺜَ ِﺎﳍَﺎ
َﺟﻠِﻲ اﻟ ﱢ
ﺎم ِﱄَ ،وأَﻧَﺎ أ ْ
َو َﺷَﺮاﺑَﻪُ َو َﺷ ْﻬ َﻮﺗَﻪُ ﻣ ْﻦ أ ْ
ﺼﻴَ ُ
ﺼﻴَ ُﺎم ُﺟﻨﱠﺔٌَ ،وإِذَا َﻛﺎ َن
َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪَ ،واﻟ ﱢ
آد َم ﻟَﻪُ ،إِﱠﻻ اﻟ ﱢ
 )أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة(ُ :ﻛ ﱡﻞ َﻋ َﻤ ِﻞ اﺑْ ِﻦ َﺼﻴَ َﺎم ،ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ِﱄ َوأَﻧَﺎ أ ْ
ﻳـﻮم ِ
ِ
ﺻﺎﺋِ ٌﻢ
َﺣ ِﺪ ُﻛ ْﻢ ﻓَﻼَ ﻳـَ ْﺮﻓُ ْ
ﺚ َوﻻَ ﻳَ ْ
َﺣ ٌﺪ أ َْو ﻗَﺎﺗَـﻠَﻪُ ،ﻓَـ ْﻠﻴَـ ُﻘ ْﻞ إِ ﱢﱐ ْاﻣ ُﺮٌؤ َ
َْ ُ َ
ﺐ ،ﻓَﺈ ْن َﺳﺎﺑﱠﻪُ أ َ
ﺻ ْﻮم أ َ
ﺼ َﺨ ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ﱠِ
ﺼﺎﺋِ ِﻢ ﻓَـﺮﺣﺘَ ِ
ِ
ﻮف ﻓَ ِﻢ اﻟ ﱠ ِ ِ
ﺎن
ﺐ ِﻋْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ِر ِ
ﺲ ُﳏَ ﱠﻤﺪ ﺑِﻴَﺪ ِﻩَ ،ﳋُﻠُ ُ
ﻳﺢ اﳌ ْﺴﻚ ﻟﻠ ﱠ ْ َ
ﺼﺎﺋﻢ أَﻃْﻴَ ُ
َواﻟﺬي ﻧـَ ْﻔ ُ
ﻳـ ْﻔﺮﺣﻬﻤﺎ :إِذَا أَﻓْﻄَﺮ ﻓَﺮِح ،وإِذَا ﻟَ ِﻘﻲ رﺑﱠﻪُ ﻓَﺮ ِ
ﺼ ْﻮِﻣ ِﻪ
ِح ﺑ َ
ََ َ
َ َ َ
َ ََُُ
ِ
ﻮف ﻓَ ِﻢ اﻟ ﱠ ِ ِ
ﺐ ِﻋْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﱠﺎرةٌَ ،واﻟ ﱠ
َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪَ ،و َﳋُﻠُ ُ
ﺼ ْﻮُم ِﱄ َوأَﻧَﺎ أ ْ
 )أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة( :ﻟ ُﻜ ﱢﻞ َﻋ َﻤ ٍﻞ َﻛﻔ َﺼﺎﺋﻢ أَﻃْﻴَ ُ
ﻳﺢ اﳌِﺴ ِ
ِ ِ
ﻚ
ﻣ ْﻦ ر ِ ْ
b) Riwayat Muslim
-

-

-

ﺎم ُﺟﻨﱠﺔٌ ،ﻓَِﺈذَا َﻛﺎ َن
َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪَ ،واﻟ ﱢ
آد َم ﻟَﻪُ إِﱠﻻ اﻟ ﱢ
)أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة(ُ :ﻛ ﱡﻞ َﻋ َﻤ ِﻞ اﺑْ ِﻦ َ
ﺼﻴَ َﺎم ،ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ِﱄ َوأَﻧَﺎ أ ْ
ﺼﻴَ ُ
ﻳـﻮم ﺻﻮِم أَﺣ ِﺪ ُﻛﻢ ،ﻓَ َﻼ ﻳـﺮﻓُ ْ ِ ٍ
ِ
َﺣ ٌﺪ أ َْو ﻗَﺎﺗَـﻠَﻪُ ،ﻓَـ ْﻠﻴَـ ُﻘ ْﻞ :إِ ﱢﱐ ْاﻣ ُﺮٌؤ
ﺐ ،ﻓَﺈ ْن َﺳﺎﺑﱠﻪُ أ َ
ﺚ ﻳـَ ْﻮَﻣﺌﺬ َوَﻻ ﻳَ ْﺴ َﺨ ْ
َْ
َْ ُ َ ْ َ ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ ﱠِ
ﻮف ﻓَ ِﻢ اﻟ ﱠ ِ ِ
ﻳﺢ
ﺐ ِﻋْﻨ َﺪ اﷲِ ،ﻳـَ ْﻮَم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔِ ،ﻣ ْﻦ ِر ِ
ﺲ ُﳏَ ﱠﻤﺪ ﺑِﻴَﺪﻩَِ ،ﳋُﻠُ ُ
َ
ﺼﺎﺋﻢ أَﻃْﻴَ ُ
ﺻﺎﺋ ٌﻢ " َواﻟﺬي ﻧـَ ْﻔ ُ
ِ
ِ
ِ
ﻚ " وﻟﻠ ﱠ ِ
ِ
اﻟْ ِﻤﺴ ِ
ﺎن ﻳـ ْﻔﺮﺣﻬﻤﺎ :إِذَا أَﻓْﻄَﺮ ﻓَﺮِح ﺑِﻔﻄْ ِﺮﻩِ ،وإِذَا ﻟَﻘﻲ رﺑﱠﻪُ ﻓَﺮ ِ
ﺼ ْﻮِﻣ ِﻪ
ِح ﺑ َ
ََ َ
َ
َ َ
ﺼﺎﺋ ِﻢ ﻓَـ ْﺮ َﺣﺘَ َ َ ُ ُ َ
َ
ْ
ِ
اﳊﺴﻨَﺔُ ﻋ ْﺸﺮ أَﻣﺜَﺎﳍﺎ إِ َﱃ ﺳﺒ ِ
ﻌﻤﺎﺋَﺔ ِﺿ ْﻌ ٍ
ﺎل اﷲُ َﻋﱠﺰ
ﻒ ،ﻗَ َ
آد َم ﻳُ َ
ﺎﻋ ُ
)أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة(ُ :ﻛ ﱡﻞ َﻋ َﻤ ِﻞ اﺑْ ِﻦ َ
ﻀَ
ﻒَ ْ ُ َ َ َْ ،
َْ
ﺼﻮم ،ﻓَِﺈﻧﱠﻪ ِﱄ وأَﻧَﺎ أَﺟ ِﺰي ﺑِِﻪ ،ﻳﺪع ﺷﻬﻮﺗَﻪ وﻃَﻌﺎﻣﻪ ِﻣﻦ أ ِ ِ
ﺼﺎﺋِ ِﻢ ﻓَـﺮﺣﺘَ ِ
ﺎن :ﻓَـ ْﺮ َﺣﺔٌ
ََ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ ْ
َو َﺟ ﱠﻞ :إِﱠﻻ اﻟ ﱠ ْ َ ُ َ ْ
َﺟﻠﻲ" ﻟﻠ ﱠ ْ َ
ِﻋْﻨ َﺪ ﻓِﻄْ ِﺮﻩَِ ،وﻓَـ ْﺮ َﺣﺔٌ ِﻋْﻨ َﺪ ﻟَِﻘ ِﺎء َرﺑﱢِﻪ
ﺼﻮم ِﱄ وأَﻧَﺎ أَﺟ ِﺰي ﺑِِﻪ إِ ﱠن ﻟِﻠ ﱠ ِ
ِ ِ
ِحَ ،وإِذَا
)أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة وأﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ( :إِ ﱠن اﻟ ﱠ ْ َ َ ْ
ﺼﺎﺋ ِﻢ ﻓَـ ْﺮ َﺣﺘَـ ْﲔ :إذَا أَﻓْﻄََﺮ ﻓَﺮ َ
ِ
ِح
ﻟَﻘ َﻲ اﷲَ ﻓَﺮ َ
c) Riwayat Ah}mad

-

ِ ِ
ِ
َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪ.
) َﺟﺎﺑِ ٍﺮ( :اﻟ ﱢ
ﺎم ُﺟﻨﱠﺔٌ ﻳَ ْﺴﺘَﺠ ﱡﻦ َﺎ اﻟْ َﻌْﺒ ُﺪ ﻣ َﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِرَ ،وُﻫ َﻮ ِﱄ َوأَﻧَﺎ أ ْ
ﺼﻴَ ُ

208

-

-

-

-

-

-

-

-

ٍ
آدم ﺑِﻌ ْﺸ ِﺮ أ َْﻣﺜَ ِﺎﳍَﺎ إِ َﱃ ﺳْﺒ ِﻊ ِﻣﺎﺋَِﺔ ِﺿ ْﻌ ٍ
ﻒ إِﱠﻻ
)اﺑْ ِﻦ َﻣ ْﺴﻌُﻮد( :إِ ﱠن اﷲَ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ َﺟ َﻌ َﻞ َﺣ َﺴﻨَﺔَ اﺑْ ِﻦ َ َ َ
َ
ِِ ِ
ﺼﺎﺋِ ِﻢ ﻓَـﺮﺣﺘَ ِ
ﺎن :ﻓَـ ْﺮ َﺣﺔٌ ِﻋْﻨ َﺪ إِﻓْﻄَﺎ ِرﻩَِ ،وﻓَـ ْﺮ َﺣﺔٌ ﻳـَ ْﻮَم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ،
ﺼ ْﻮَمَ ،واﻟ ﱠ
اﻟ ﱠ
ﺼ ْﻮُم ِﱄَ ،وأَﻧَﺎ أ ْ
َﺟ ِﺰي ﺑﻪَ ،وﻟﻠ ﱠ ْ َ
ﻳﺢ اﻟْ ِﻤﺴ ِ
ﺼﺎﺋِ ِﻢ أَﻃْﻴَ ِ ِ ِ ِ
ﻚ.
ﻮف ﻓَ ِﻢ اﻟ ﱠ
َو َﳋُﻠُ ُ
ﺐ ﻋْﻨ َﺪ اﷲ ﻣ ْﻦ ر ِ ْ
ُ
ِِ
ِ
ﺼ ْﻮُم
)أَﺑِﻮ ُﻫَﺮﻳْـَﺮةَ(ْ :
اي ،اﻟ ﱠ
اﳊَ َﺴﻨَﺔُ ﺑِ َﻌ ْﺸ ِﺮ أ َْﻣﺜَ ِﺎﳍَﺎَ ،واﻟ ﱠ
ﺼ ْﻮُم ِﱄ َوأَﻧَﺎ أ ْ
َﺟ ِﺰي ﺑﻪ ،ﻳَ َﺬ ُر ﻃَ َﻌ َﺎﻣﻪُ َو َﺷَﺮاﺑَﻪُ ﲜَﱠﺮ َ
ﻳﺢ اﻟْ ِﻤﺴ ِ
ﺼﺎﺋِ ِﻢ ِﻋْﻨ َﺪ اﷲِ ،أَﻃْﻴَ ِ ِ
ﻚ.
ﻮف ﻓَ ِﻢ اﻟ ﱠ
َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪ َو َﳋُﻠُ ُ
ِﱄ َوأَﻧَﺎ أ ْ
ﺐ ﻣ ْﻦ ر ِ ْ
ُ
ِ
آد َم ﻟَﻪُ ،إِﱠﻻ اﻟ ﱢ
)أَﺑِﻮ ُﻫَﺮﻳْـَﺮةَ(ُ :ﻛ ﱡﻞ َﻋ َﻤ ِﻞ اﺑْ ِﻦ َ
ﺼﻴَ َﺎم ،ﻓَـ ُﻬ َﻮ ِﱄَ ،وأَﻧَﺎ أ ْ
َﺟ ِﺰي ﺑِﻪ ،إِﱠﳕَﺎ ﻳـَْﺘـ ُﺮُك ﻃَ َﻌ َﺎﻣﻪُ َو َﺷَﺮاﺑَﻪُ
ِﻣﻦ أ ِ
ِ
َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪُ ،ﻛ ﱡﻞ ﺣﺴﻨَ ٍﺔ ﺑِﻌ ْﺸ ِﺮ أ َْﻣﺜَ ِﺎﳍَﺎ ،إِ َﱃ ﺳْﺒ ِﻊ ِﻣﺎﺋَِﺔ ِﺿ ْﻌ ٍ
ﻒ ،إِﱠﻻ
َﺟﻠﻲ ،ﻓَﺼﻴَ ُﺎﻣﻪُ ِﱄ َوأَﻧَﺎ أ ْ
ْ ْ
ََ َ
َ
َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪ
اﻟ ﱢ
ﺼﻴَ َﺎم ،ﻓَـ ُﻬ َﻮ ِﱄَ ،وأَﻧَﺎ أ ْ
ٍ
ﻒ َﻋ ْﺸﺮا ،إِ َﱃ ﺳْﺒ ِﻊ ِﻣﺎﺋَِﺔ ِﺿ ْﻌ ٍ
ﺼﻴَ َﺎم،
ﻒ ،إِﱠﻻ اﻟ ﱢ
آد َم ﺗُ َ
)أَﺑِﻮ ُﻫَﺮﻳْـَﺮةَ(ُ :ﻛ ﱡﻞ َﺣ َﺴﻨَﺔ ﻳـَ ْﻌ َﻤﻠُ َﻬﺎ اﺑْ ُﻦ َ
ﻀَ
َ
ﺎﻋ ُ ً
ﻓَـﻬﻮ ِﱄ ،وأَﻧَﺎ أَﺟ ِﺰي ﺑِِﻪ ،ﻳ َﺪع َﺷﻬﻮﺗَﻪ ِﻣﻦ أَﺟﻠِﻲ ،وﻳ َﺪع ﻃَﻌﺎﻣﻪ ِﻣﻦ أَﺟﻠِﻲ " ﻓَـﺮﺣﺘَ ِ
ﺎن ﻟِﻠ ﱠ
ﺼﺎﺋِ ِﻢ :ﻓَـ ْﺮ َﺣﺔٌ
َ ُ ْ َ ُ ْ ْ ََ ُ َ َ ُ ْ ْ
َُ َ ْ
َْ
ِ
ِ
ﺼﺎﺋِ ِﻢ أَﻃْﻴﺐ ِﻋْﻨ َﺪ ِ
ﻳﺢ
اﷲ ِﻣ ْﻦ ِر ِ
ﻮف ﻓَ ِﻢ اﻟ ﱠ
ِﻋْﻨ َﺪ ﻓِﻄْ ِﺮﻩَِ ،وﻓَـ ْﺮ َﺣﺔٌ ِﻋْﻨ َﺪ ﻟ َﻘﺎء َرﺑﱢِﻪ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ "" َو َﳋُﻠُ ُ
َُ
اﻟْ ِﻤﺴ ِ
ﻚ
ْ
ﺼﻴَ ُﺎم ُﺟﻨﱠﺔٌَ ،وإِذَا َﻛﺎ َن
َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪ َواﻟ ﱢ
آد َم ﻟَﻪُ إِﱠﻻ اﻟ ﱢ
)أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة(ُ :ﻛ ﱡﻞ َﻋ َﻤ ِﻞ اﺑْ ِﻦ َ
ﺼﻴَ َﺎم ،ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ِﱄَ ،وأَﻧَﺎ أ ْ
ﻳـﻮم ﺻﻮِم أَﺣ ِﺪ ُﻛﻢ ،ﻓَ َﻼ ﻳـﺮﻓُ ْ ِ ٍ
ﺼ َﺨ ِ
َﺣ ٌﺪ أ َْو ﻗَﺎﺗَـﻠَﻪُ ،ﻓَـ ْﻠﻴَـ ُﻘ ْﻞ :إِ ﱢﱐ ْاﻣ ُﺮٌؤ
ﺐ ،ﻓَﺈ ْن َﺳﺎﺑﱠﻪُ أ َ
ﺚ ﻳـَ ْﻮَﻣﺌﺬَ ،وَﻻ ﻳَ ْ ْ
َْ
َْ ُ َ ْ َ ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ﺼﺎﺋِ ِﻢ أَﻃْﻴﺐ ِﻋْﻨ َﺪ ِ
ِ
ِ ﱠ
اﷲ ﻳـَ ْﻮَم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ ِﻣ ْﻦ
ﻮف ﻓَ ِﻢ اﻟ ﱠ
ﺲ ُﳏَ ﱠﻤﺪ ﺑِﻴَﺪﻩَِ ،ﳋُﻠُ ُ
َ
َُ
ﺻﺎﺋ ٌﻢَ ،ﻣﱠﺮﺗَـ ْﲔ " َواﻟﺬي ﻧـَ ْﻔ ُ
ِ
ِ
ِ
ﻚ " وﻟﻠ ﱠ ِ
ِ
ﻳﺢ اﻟْ ِﻤﺴ ِ
ﺎن ﻳـ ْﻔﺮﺣ ُﻬﻤﺎ :إِذَا أَﻓْﻄَﺮ ﻓَﺮ ِ ِ ِ
ِ
ِح
ِح ﺑﻔﻄْ ِﺮﻩَ ،وإذَا ﻟَﻘ َﻲ َرﺑﱠﻪُ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ﻓَﺮ َ
َ َ
ﺼﺎﺋ ِﻢ ﻓَـ ْﺮ َﺣﺘَ َ َ ُ َ
َ
رِ ْ
ﺑِ ِ
ﺼﻴَ ِﺎﻣ ِﻪ
ﺼﺎﺋِ ِﻢ أَﻃْﻴﺐ ِﻋْﻨ َﺪ ِ
اﷲ
ﻮف ﻓَ ِﻢ اﻟ ﱠ
ﱠﺎرةٌَ ،واﻟ ﱠ
َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪ " َو َﳋُﻠُ ُ
ﺼ ْﻮُم ِﱄَ ،وأَﻧَﺎ أ ْ
)أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة(ُ :ﻛ ﱡﻞ اﻟْ َﻌ َﻤ ِﻞ َﻛﻔ َ
َُ
ﻳﺢ اﻟْ ِﻤﺴ ِ
ِ ِ
ﻚ
ﻣ ْﻦ ر ِ ْ
ﻳﺢ اﻟْ ِﻤﺴ ِ
ﺼﺎﺋِ ِﻢ أَﻃْﻴَ ِ ِ ِ ِ
ﻮل:
ﻚ ،ﻳَـ ُﻘ ُ
ﻮف ﻓَ ِﻢ اﻟ ﱠ
)أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة(َ :واﻟﱠ ِﺬي ﻧـَ ْﻔ ِﺴﻲ ﺑِﻴَ ِﺪﻩَِ ،ﳋُﻠُ ُ
ﺐ ﻋْﻨ َﺪ اﷲ ﻣ ْﻦ ر ِ ْ
ُ
ِ
َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪُ ،ﻛ ﱡﻞ َﺣ َﺴﻨَ ٍﺔ
َﺟﻠِﻲ ،ﻓَﺎﻟ ﱠ
ﺼ ْﻮُم ِﱄَ ،وأَﻧَﺎ أ ْ
َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ إِﱠﳕَﺎ ﻳَ َﺬ ُر َﺷ ْﻬ َﻮﺗَﻪُ َوﻃَ َﻌ َﺎﻣﻪُ َو َﺷَﺮاﺑَﻪُ ﻣ ْﻦ أ ْ
ﺑِﻌ ْﺸ ِﺮ أ َْﻣﺜَ ِﺎﳍَﺎ إِ َﱃ ﺳْﺒ ِﻊ ِﻣﺎﺋَِﺔ ِﺿ ْﻌ ٍ
َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪ
ﻒ ،إِﱠﻻ اﻟ ﱢ
ﺼﻴَ َﺎم ﻓَـ ُﻬ َﻮ ِﱄَ ،وأَﻧَﺎ أ ْ
َ
َ
ِ
اﳊﺴﻨَﺔُ َﻋ َﺸﺮةُ أ َْﻣﺜَﺎﳍَﺎ ،إِ َﱃ ﺳْﺒ ِﻊ ِﻣﺎﺋَِﺔ ِﺿ ْﻌ ٍ
ﻒ ،إِ َﱃ َﻣﺎ
آد َم ﻳُ َ
ﺎﻋ ُ
)أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة(ُ :ﻛ ﱡﻞ َﻋ َﻤ ِﻞ اﺑْ ِﻦ َ
ﻀَ
َ
َ
ﻒَ َْ ،
ِ
ِ
َﺟﻠِﻲ "
َﺷﺎءَ اﷲُ ،ﻳـَ ُﻘ ُ
ﻮل اﷲُ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ :إِﱠﻻ اﻟ ﱠ
َﺟ ِﺰي ﺑِﻪ ،ﻳَ َﺪعُ ﻃَ َﻌ َﺎﻣﻪُ َو َﺷَﺮاﺑَﻪُ ﻣ ْﻦ أ ْ
ﺼ ْﻮَم ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ِﱄَ ،وأَﻧَﺎ أ ْ
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ِ
ﻮف ﻓِ ِﻴﻪ أَﻃْﻴﺐ ِﻋْﻨ َﺪ ِ
ﺼﺎﺋِ ِﻢ ﻓَـﺮﺣﺘَ ِ
ﺎن :ﻓَـ ْﺮ َﺣﺔٌ ِﻋْﻨ َﺪ ﻓِﻄْ ِﺮﻩِ َوﻓَـ ْﺮ َﺣﺔٌ ِﻋْﻨ َﺪ ﻟَِﻘ ِﺎء َرﺑﱢِﻪ " َو َﳋُﻠُ ُ
اﷲ َﻋﱠﺰ َو َﺟﻞﱠ
َوﻟﻠ ﱠ ْ َ
َُ
ﻳﺢ اﻟْ ِﻤﺴ ِ
ِ ِ
ﺼ ْﻮُم ُﺟﻨﱠﺔٌ اﻟ ﱠ
ﻚ ،اﻟ ﱠ
ﺼ ْﻮُم ُﺟﻨﱠﺔٌ
ﻣ ْﻦ ر ِ ْ
d) Riwayat al-Nasa>’i>:
-

-

-

-

ِ
ﺼﻮم ِﱄ وأَﻧَﺎ أَﺟ ِﺰي ﺑِِﻪ .وﻟِﻠ ﱠ ِ
ِ ِ
)أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ( :اﻟ ﱠ ْ ُ َ ْ
ِحَ ،وإِذَا ﻟَﻘ َﻲ اﻟﻠﱠﻪَ ﻓَ َﺠَﺰاﻩُ
ﺼﺎﺋ ِﻢ ﻓَـ ْﺮ َﺣﺘَﺎن إ َذا أَﻓْﻄََﺮ ﻓَﺮ َ
َ
ﻓَﺮ ﱠ ِ
ﻳﺢ اﻟْ ِﻤﺴ ِ
ﺼﺎﺋِ ِﻢ أَﻃْﻴَ ِ ِ ِ ِ
ﻚ
ﻮف ﻓَ ِﻢ اﻟ ﱠ
ﺲ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ َﳋُﻠُ ُ
ﺐ ﻋْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻣ ْﻦ ر ِ ْ
َ
ُ
ِحَ ،واﻟﺬي ﻧـَ ْﻔ ُ
ِ
ِِ
ﺼﺎﺋِﻢ ﻳـَ ْﻔﺮح َﻣﱠﺮﺗَـ ْ ِ
ﻮف
)أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة( :اﻟ ﱢ
ﲔ ِﻋْﻨ َﺪ ﻓﻄْ ِﺮﻩَِ ،وﻳـَ ْﻮَم ﻳـَْﻠ َﻘﻰ اﻟﻠﱠ َﻪ َو ُﺧﻠُ ُ
ﺼﻴَ ُﺎم ِﱄ َوأَﻧَﺎ أ ْ
َﺟ ِﺰي ﺑﻪَ ،واﻟ ﱠ ُ َ ُ
ﻳﺢ اﻟْ ِﻤﺴ ِ
ﺼﺎﺋِ ِﻢ أَﻃْﻴَ ِ ِ ِ ِ
ﻚ
ﻓَ ِﻢ اﻟ ﱠ
ﺐ ﻋْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻣ ْﻦ ر ِ ْ
ُ
ﺼﻴَ ُﺎم ُﺟﻨﱠﺔٌ ،إِذَا َﻛﺎ َن
َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪَ ،واﻟ ﱢ
آد َم ﻟَﻪُ إِﱠﻻ اﻟ ﱢ
)أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة(ُ :ﻛ ﱡﻞ َﻋ َﻤ ِﻞ اﺑْ ِﻦ َ
ﺼﻴَ َﺎم ُﻫ َﻮ ِﱄَ ،وأَﻧَﺎ أ ْ
ِ ِ
ﺼ َﺨ ِ
ﺻﺎﺋِ ٌﻢَ .واﻟﱠ ِﺬي
َﺣ ِﺪ ُﻛ ْﻢ ﻓَ َﻼ ﻳـَ ْﺮﻓُ ْ
َﺣ ٌﺪ أ َْو ﻗَﺎﺗَـﻠَﻪُ ،ﻓَـ ْﻠﻴَـ ُﻘ ْﻞ :إِ ﱢﱐ َ
ﺐ ،ﻓَﺈ ْن َﺷﺎﲤََﻪُ أ َ
ﻳـَ ْﻮُم ﺻﻴَﺎم أ َ
ﺚ َوَﻻ ﻳَ ْ ْ
ِ
ﺼﺎﺋِ ِﻢ أَﻃْﻴ ِ
ﻳﺢ اﻟْ ِﻤﺴ ِ
ِ ِ ِ ِ
ﺼﺎﺋِ ِﻢ
ﻚ .ﻟِﻠ ﱠ
ﻮف ﻓَ ِﻢ اﻟ ﱠ
ﺲ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ َﳋُﻠُ ُ
ﺐ ﻋْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻳـَ ْﻮَم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ ﻣ ْﻦ ر ِ ْ
َُ
ﻧـَ ْﻔ ُ
ِ
ﺎن ﻳـ ْﻔﺮﺣﻬﻤﺎ إِذَا أَﻓْﻄَﺮ ﻓَﺮِح ﺑِِﻔﻄْ ِﺮﻩِ ،وإِذَا ﻟَِﻘﻲ رﺑﱠﻪُ َﻋﱠﺰ وﺟ ﱠﻞ ﻓَﺮ ِ
ﺼ ْﻮِﻣ ِﻪ
ِح ﺑ َ
ََ َ
ََ
َ
َ َ
ﻓَـ ْﺮ َﺣﺘَ َ َ ُ ُ َ
ٍ
َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪ
آد َم ﻓَـﻠَﻪُ َﻋ ْﺸ ُﺮ أ َْﻣﺜَ ِﺎﳍَﺎ ،إِﱠﻻ اﻟ ﱢ
ُﻛ ﱡﻞ َﺣ َﺴﻨَﺔ ﻳـَ ْﻌ َﻤﻠُ َﻬﺎ اﺑْ ُﻦ َ
ﺼﻴَ َﺎم ِﱄ َوأَﻧَﺎ أ ْ
>e) Riwayat al-Turmuz\i

-

)أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة(ُ :ﻛ ﱡﻞ ﺣﺴﻨَ ٍﺔ ﺑِﻌ ْﺸ ِﺮ أ َْﻣﺜَ ِﺎﳍَﺎ إِ َﱃ ﺳْﺒ ِﻊ ِﻣﺎﺋَِﺔ ِﺿ ْﻌ ٍ
ﺼ ْﻮُم
َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪَ ،واﻟ ﱠ
ﻒَ ،واﻟ ﱠ
ﺼ ْﻮُم ِﱄ َوأَﻧَﺎ أ ْ
ََ َ
َ
ُﺟﻨﱠﺔٌ ِﻣ َﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر
Riwayat Ibn Ma>jah:

-

-

)f

ِِ ِ ِ ٍ ِ
ﻒِ ِ ِ ِ ْ ،
)أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة( ﱡ
آد َم ﻳُ َ
ﺎﻋ ُ
ﻛﻞ َﻋ َﻤ ِﻞ اﺑْ ِﻦ َ
ﻀَ
اﳊَ َﺴﻨَﺔُ ﺑ َﻌ ْﺸﺮ أ َْﻣﺜَﺎﳍَﺎ إ َﱃ َﺳْﺒﻌﻤﺎﺋَﺔ ﺿ ْﻌﻒ إ َﱃ َﻣﺎ َﺷﺎءَ
ِ
ِ
ﺼﺎﺋِ ِﻢ
اﻟﻠﱠﻪُ ،ﻳـَ ُﻘ ُ
َﺟﻠِﻲ ،ﻟِﻠ ﱠ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪُ :إِﱠﻻ اﻟ ﱠ
َﺟ ِﺰي ﺑِﻪ ،ﻳَ َﺪ ُ
ع َﺷ ْﻬ َﻮﺗَﻪُ َوﻃَ َﻌ َﺎﻣﻪُ ﻣ ْﻦ أ ْ
ﺼ ْﻮَم؛ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ِﱄ َوأَﻧَﺎ أ ْ
ﻓَـﺮﺣﺘَ ِ
ﻮف ﻓَ ِﻢ اﻟ ﱠ ِ ِ
ﻳﺢ
ﺐ ِﻋْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ِر ِ
ﺎن :ﻓَـ ْﺮ َﺣﺔٌ ِﻋْﻨ َﺪ ﻓِﻄْ ِﺮﻩَِ ،وﻓَـ ْﺮ َﺣﺔٌ ِﻋْﻨ َﺪ ﻟَِﻘ ِﺎء َرﺑﱢِﻪَ .و َﳋُﻠُ ُ
َْ
ﺼﺎﺋﻢ أَﻃْﻴَ ُ
اﻟْ ِﻤﺴ ِ
ﻚ
ْ
ِ
اﳊﺴﻨَﺔُ ﺑِﻌ ْﺸ ِﺮ أ َْﻣﺜَﺎﳍَﺎ ،إِ َﱃ ﺳْﺒﻌِ ِﻤﺎﺋَِﺔ ِﺿ ْﻌ ٍ
ﻒ ،ﻗَ َ
)أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة( :ﱡ
آد َم ﻳُ َ
ﺎﻋ ُ
ﻛﻞ َﻋ َﻤ ِﻞ اﺑْ ِﻦ َ
ﻀَ
ﺎل اﻟﻠﱠﻪُ
ﻒ ﻟَﻪُ َْ َ َ
َ
َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪ
ُﺳْﺒ َﺤﺎﻧَﻪُ :إِﱠﻻ اﻟ ﱠ
ﺼ ْﻮَم ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ِﱄ َوأَﻧَﺎ أ ْ
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g) Riwayat al-Da>rimi>:

ٍ ﺎﳊﺴﻨَﺔُ ﺑِﻌ ْﺸ ِﺮ أ َْﻣﺜَ ِﺎﳍَﺎ إِ َﱃ ﺳْﺒ ِﻊ ِﻣﺎﺋَِﺔ ِﺿ ْﻌ
ﺼﻴَ َﺎم ُﻫ َﻮ
 إِﱠﻻ اﻟ ﱢ،ﻒ
َ  ُﻛ ﱡﻞ َﻋ َﻤ ِﻞ اﺑْ ِﻦ:()أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة
َ َ َْ َ ﻓ:ُآد َم ﻟَﻪ
َ
ِ  إِﻧﱠﻪ ﻳـْﺘـﺮُك اﻟﻄﱠﻌﺎم وﺷﻬﻮﺗَﻪ ِﻣﻦ أ،ِﱄ وأَﻧَﺎ أَﺟ ِﺰي ﺑِِﻪ
ِ
 ﻓَـ ُﻬ َﻮ،َﺟﻠِﻲ
ْ اب َو َﺷ ْﻬ َﻮﺗَﻪُ ﻣ ْﻦ أ
ْ ْ ُ ََْ َ َ َ
ْ َ
َ  َوﻳـَْﺘـ ُﺮُك اﻟﺸَﱠﺮ،َﺟﻠﻲ
َُُ
َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪ
ْ ِﱄ َوأَﻧَﺎ أ

-

Hadis-hadis di atas mewakili hadis-hadis terkait secara keseluruhan. Jika
dicermati secara seksama, akan ditemukan bahwa pada riwayat-riwayat tersebut
telah terjadi periwayatan bi al-ma‘na, sekaligus kemungkinan terjadinya perbedaan
peristiwa pada hadis dengan sahabat yang berbeda, khususnya riwayat Ja>bir. Pada
riwayat Abu> Hurairah, Abu> Sa‘i>d, dan Ibn Mas‘u>d, terjadi periwayatan bi al-ma‘na,
dengan adanya tambahan dan pengurangan pada riwayat tertentu.
Setelah diperhatikan, hadis-hadis di atas mengandung beberapa prase berikut:

ٍ اﳊﺴﻨَﺔُ ﺑِﻌ ْﺸ ِﺮ أ َْﻣﺜَ ِﺎﳍَﺎ إِ َﱃ ﺳْﺒﻌِ ِﻤﺎﺋَِﺔ ِﺿ ْﻌ
ﻒ
َ ُآد َم ﻳ
ُ ﺎﻋ
َ ُﻛ ﱡﻞ َﻋ َﻤ ِﻞ اﺑْ ِﻦ
َﻀ
َ َ َْ ﻒ
َ
َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪ
إِﱠﻻ اﻟ ﱠ
ْ ﺼ ْﻮَم ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ِﱄ َوأَﻧَﺎ أ
ِ
َﺟﻠِﻲ
ْ ﻳَ َﺪعُ َﺷ ْﻬ َﻮﺗَﻪُ َوﻃَ َﻌ َﺎﻣﻪُ ﻣ ْﻦ أ
ِ
ِ َﺼﺎﺋِ ِﻢ ﻓَـﺮﺣﺘ
 ﻓَـ ْﺮ َﺣﺔٌ ِﻋْﻨ َﺪ ﻓِﻄْ ِﺮﻩِ َوﻓَـ ْﺮ َﺣﺔٌ ِﻋْﻨ َﺪ ﻟَِﻘ ِﺎء َرﺑﱢِﻪ:ﺎن
َ ْ ﻟﻠ ﱠ
ِ ُو َﳋﻠ
ِ ﻳﺢ اﻟْ ِﻤﺴ
ِ ِ ِ ِ َﺼﺎﺋِ ِﻢ أَﻃْﻴ
ﻚ
ﻮف ﻓَ ِﻢ اﻟ ﱠ
َُ
ْ ِ ﺐ ﻋْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻣ ْﻦ ر
ُ
َواﻟ ﱢ
ٌﺎم ُﺟﻨﱠﺔ
ُ َﺼﻴ
ِ وإِذَا َﻛﺎ َن ﻳـﻮم
َﺣ ٌﺪ أ َْو ﻗَﺎﺗَـﻠَﻪُ ﻓَـ ْﻠﻴَـ ُﻘ ْﻞ إِ ﱢﱐ ْاﻣ ُﺮٌؤ
ْ َُﺣ ِﺪ ُﻛ ْﻢ ﻓَ َﻼ ﻳـَ ْﺮﻓ
َ ُ َْ
َ ﺚ َوَﻻ ﻳﺼﺨﺐ وﻓﺈن َﺳﺎﺑﱠﻪُ أ
َ ﺻ ْﻮم أ
َ
ﺻﺎﺋِﻢ
َ

-

Dalam pemaparan hadis di atas, prase tersebut diwakili oleh lafal di bawah
ini:
1)

2)

آدم
َ  ُﻛ ﱡﻞ َﻋ َﻤ ِﻞ اﺑْ ِﻦyang terkadang digantikan atau ditambahkan dengan ُا ْﳊَ َﺴﻨَﺔ
ِ إِ َﱃ ﺳﺒ.
ٍ ﻌﻤﺎﺋَﺔ ِﺿ ْﻌ
 ﺑِ َﻌ ْﺸ ِﺮ أ َْﻣﺜَ ِﺎﳍَﺎsampai penambahan ﻒ
َْ
َﺟ ِﺰي ﺑِﻪ
ْ َوأَﻧَﺎ أ
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3)
4)
5)
6)

7)

ِ
َﺟﻠِﻲ
ْ ﻳَ َﺪعُ َﺷ ْﻬ َﻮﺗَﻪُ َوﻃَ َﻌ َﺎﻣﻪُ ﻣ ْﻦ أ
ِ
ِ َﺼﺎﺋِ ِﻢ ﻓَـﺮﺣﺘ
ﺎن
َ ْ ﻟﻠ ﱠ
ﺼﺎﺋِ ِﻢ
ﻮف ﻓَ ِﻢ اﻟ ﱠ
ُ َُﳋُﻠ
 َواﻟ ﱢyang pada riwayat Ja>bir diberikan penjelasan ﻳﺴﺘَ ِﺠ ﱡﻦ ِ َﺎ اﻟْ َﻌْﺒ ُﺪ ِﻣ َﻦ
ٌﺎم ُﺟﻨﱠﺔ
ُ َﺼﻴ
ْ َ
اﻟﻨﱠﺎ ِر
ِ إِذَا َﻛﺎ َن ﻳـﻮم
ﺐ
ْ َُﺣ ِﺪ ُﻛ ْﻢ ﻓَﻼَ ﻳـَ ْﺮﻓ
ْ َﺚ َوﻻَ ﻳ
َ ُ َْ
َ ﺻ ْﻮم أ
ْ ﺼ َﺨ
Dari sejumlah riwayat di atas, riwayat yang dianggap tamm adalah riwayat

al-Bukha>ri>, Muslim, Ah}mad, dan al-Nasa>’i> dari Abu> Hurairah:

 َوإِذَا َﻛﺎ َن،ٌﺼﻴَ ُﺎم ُﺟﻨﱠﺔ
 َواﻟ ﱢ،َﺟ ِﺰي ﺑِِﻪ
 إِﱠﻻ اﻟ ﱢ،ُآد َم ﻟَﻪ
َ  ُﻛ ﱡﻞ َﻋ َﻤ ِﻞ اﺑْ ِﻦ:()أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة
ْ  ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ِﱄ َوأَﻧَﺎ أ،ﺼﻴَ َﺎم
ِ ﻳـﻮم
ِ
ﺻﺎﺋِ ٌﻢ
ْ َُﺣ ِﺪ ُﻛ ْﻢ ﻓَﻼَ ﻳـَ ْﺮﻓ
ْ َﺚ َوﻻَ ﻳ
َ  ﻓَـ ْﻠﻴَـ ُﻘ ْﻞ إِ ﱢﱐ ْاﻣ ُﺮٌؤ،َُﺣ ٌﺪ أ َْو ﻗَﺎﺗَـﻠَﻪ
َ ُ َْ
َ  ﻓَﺈ ْن َﺳﺎﺑﱠﻪُ أ،ﺐ
َ ﺻ ْﻮم أ
ْ ﺼ َﺨ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِﱠ
ِ َﺼﺎﺋِ ِﻢ ﻓَـﺮﺣﺘ
ِ
ِ ِ ﻮف ﻓَ ِﻢ اﻟ ﱠ
ﺎن
ِ ﺐ ِﻋْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ِر
ُ ُ َﳋُﻠ،ﺲ ُﳏَ ﱠﻤﺪ ﺑِﻴَﺪ ِﻩ
َ ْ ﻳﺢ اﳌ ْﺴﻚ ﻟﻠ ﱠ
ُ َﺼﺎﺋﻢ أَﻃْﻴ
ُ َواﻟﺬي ﻧـَ ْﻔ
ِ  وإِذَا ﻟَ ِﻘﻲ رﺑﱠﻪُ ﻓَﺮ، إِذَا أَﻓْﻄَﺮ ﻓَﺮِح:ﻳـ ْﻔﺮﺣﻬﻤﺎ
" ﺼ ْﻮِﻣ ِﻪ
َ ِح ﺑ
َ ََ
َ َ َ
ََُُ َ

-

Sehingga riwayat terpendek adalah riwayat yang memuat setidaknya dua
prase dari bagian hadis, yaitu riwayat Muslim dan al-Nasa>’i> dari Abu> Hurairah dan
Ja>bir dari Ah}mad. Namun, segala bentuk perbedaan redaksi, dari ziya>dah atau na>qis},

taqdi>m dan ta’khi>r, tidak mengubah makna hadis secara signifikan. Sehingga
disimpulkan periwayatan bi al-ma‘na>, yang intinya adalah dua prase utama, yaitu

َﺟ ِﺰي ﺑِﻪ
اﻟ ﱢ.
ْ  أdan ٌﺼﻴَ ُﺎم ُﺟﻨﱠﺔ

َوأَﻧَﺎ

2) Kajian kualitas matan
Sebagaimana disebutkan bahwa hadis ini menjelaskan tentang keutamaan
ibadah puasa, yang menjadi perisai bagi orang berpuasa dan dengan pahala yang
tidak terbatas. Puasa adalah salah satu ibadah wajib dan utama dalam Islam, yang
dibahas dalam banyak tempat dalam al-Qur’an dan hadis-hadis sahih Nabi saw.
Firman Allah yang paling masyhur tentang puasa dalam QS. al-Baqarah/2: 183 yang
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menjadikan taqwa sebagai salah satu tujuan berpuasa, sangat terkait dengan janji
Allah swt. dengan menjanjikan pahala tidak terbatas atas amalan puasa.
Dengan pendekatan logika, dalam redaksi hadis juga dijelaskan bahwa salah
satu alasan Allah menjanjikan pahala tak terbatas adalah karena orang-orang
berpuasa membuktikan keimanan dan keikhlasan ibadah kepada Allah dengan
meninggalkan segala kenikmatan syahwat, semuanya karena Allah. Namun hal ini
juga dapat dipahami dari pendekatan yang lain, bahwa pahala puasa memang tidak
terbatas, secara maksimal maupun minimal, sehingga orang berpuasa akan
mendapatkan pahala minimal atau maksimal tergantung dari niat ibadahnya.
Hadis ini juga menjelaskan bahwa puasa dapat menjadi perisai bagi orang
yang berpuasa, yang dijelaskan lebih lanjut hubungan timbal balik antara keduanya.
Bahwa untuk menjadikannya sebagai perisai adalah menghindarkan diri secara total
dari hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa, termasuk perkataan dan perbuatan
yang dapat menimbulkan permusuhan. Maka bagi orang yang berpuasa, tidak
diperkenankan melakukan hal yang dapat menimbulkan masalah, sekaligus
menghindari jika orang lain yang membuat masalah untuknya.
Dengan gambaran di atas, maka matan hadis ini jelas dapat disimpulkan
sebagai matan yang sahih, karena tidak menyalahi nash yang sahih, dan pendekatanpendekatan lain yang terkait kesahihan hadis.
b.

Kehujjahan hadis
Berdasarkan uraian-uraian di atas, hadis qudsi tentang keutamaan ibadah

puasa disimpulkan kesahihan sanad dan matannya, sehingga dapat dijadikan sebagai
hujjah.
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XVII. Janji kesehatan dan pahala kepada orang berpuasa

إن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أوﺣﻰ إﱃ ﻧﱯ ﻣﻦ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أن أﺧﱪ ﻗﻮﻣﻚ أن ﻟﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﻳﺼﻮم ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﻐﺎء
175

-

وﺟﻬﻲ إﻻ ﺻﺤﺤﺖ ﺟﺴﻤﻪ وأﻋﻈﻤﺖ أﺟﺮﻩ

Takhri>j al-h}adi>s\:
Kedua hadis di atas dianggap memiliki kandungan yang sama. Namun, sanad
hadis yang ditemukan adalah hadis pertama, sedangkan sanad hadis kedua tidak
ditemukan karena diungkapkan al-Madani> disebutkan al-Dailami> dalam al-Musnad.
Adapun hadis pertama diriwayatkan al-Baihaqi> dalam Syu‘ab al-I<ma>n dari ‘Ali> bin
Abi> T{a>lib.176 Untuk lebih jelasnya, jalur periwayatan digambarkan dalam skema
sanad berikut ini:

175

Hadis ini adalah hadis nomor 348. Hadis dengan tema yang sama disebutkan pada hadis
nomor 546.
176

Ah}mad bin H{usain Abu> Bakr al-Baihaqi>, Syu‘ab al-I<ma>n, Juz V, h. 416.
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Hadis yang dikaji adalah hadis riwayat al-Baihaqi>. Hadisnya adalah sebagai
berikut:

ٍ ﺎق ﺑ ِﻦ أ
ِ ﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﻋﺒ ُﺪ
ِ
ٍ اﷲ ﺑْﻦ وْﻫ
 َﻋ ْﻦ،ﱄ
َﺧﺒَـَﺮِﱐ أَﺑُﻮ ﻧَﺎﻓِ ٍﻊ اﻟْ َﻤ َﻌﺎﻓِ ِﺮ ﱡ
 َﻋ ْﻦ أَِﰊ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ا ْﳍَُﺬِ ﱢ،ُﺳْﻴﺪ
ْ  أ،ﺐ
َْ
َ
َ ْ َ  َﻋ ْﻦ إ ْﺳ َﺤ،ي
َُ
ِ
ِ
ِ َ  َِﲰﻌﺖ رﺳ:ﺎل
ٍ  أَ ﱠن َﻋﻠ ﱠﻲ ﺑْﻦ أَِﰊ ﻃَﺎﻟ،ﺎق ا ْﳍَْﻤ َﺪ ِاﱐﱢ
 " إِ ﱠن:ﻮل
ُ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳـَ ُﻘ
َ أَِﰊ إِ ْﺳ َﺤ
َ ﻮل اﷲ
ُ َ ُ ْ َ َ ﻗ،ﺐ
َ
ِ ِ
ِ َِاﷲ ﻋﱠﺰ وﺟ ﱠﻞ أَوﺣﻰ إِ َﱃ ﻧ
ﻮم ﻳـَ ْﻮًﻣﺎ اﺑْﺘِﻐَﺎءَ َو ْﺟ ِﻬﻲ إِﱠﻻ
َ َﺧِ ْﱪ ﻗَـ ْﻮَﻣ
ْ ﻴﻞ أَ ْن أ
ﱟ
ُﺼ
ُ َﺲ َﻋْﺒ ٌﺪ ﻳ
َْ ََ َ َ
َ ﱯ ﻣ ْﻦ ﺑَِﲏ إ ْﺳَﺮاﺋ
َ ﻚ أَ ْن ﻟَْﻴ
ِ ﺻ ﱠﺤﺤ
" َُﺟَﺮﻩ
ُ ﺖ ﺟ ْﺴ َﻤﻪُ َوأ َْﻋﻈَ ْﻤ
ُ ْ َ
ْﺖأ
Arti hadis:
‘Ali> bin Abi> T{a>lib menceritakan bahwa dia mendengar Nabi saw. bersabda:
“Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada seorang Nabi dari Bani Israil
untuk menyampaikan kepada kaumnya bahwa tiada seorang hamba yang
berpuasa dengan niat mencari ridha-Ku kecuali Aku sehatkan jasmaninya dan
Aku berikan pahala yang besar.
a.

Kritik sanad
1) Al-Baihaqi>. Ah{mad bin al-H{usain bin ‘Ali> ‘Abdilla>h bin Mu>sa> Abu> Bakar alBaihaqi> (384-458 H). Dia lahir dan wafat di Naisa>bu>r. Namun dia sempat
menuntut ilmu ke daerah Bagda>d, Ku>fah, Mekah, Naisa>bu>r. Dia adalah salah
satu murid terbaiknya Abu> ‘Abdilla>h al-H{a>kim. Dia termasuk ulama yang
sangat produktif dalam bidang hadis dan fikih. Mazhabnya adalah al-

sya>fi‘iyah.177
2) Abu> Zakariyya> bin Abi> Ish}a>q. Yah}ya> bin Ibra>hi>m bin Muh}ammad bin Yah}ya>
Abu> Zakariyya> al-Naisa>bu>ri> (w. 414 H). Dia seorang syaikh yang adil di
Naisa>bu>r. Dia juga seorang ahli hadis. Al-Z|ahabi menyatakan bahwa dia
seorang s\iqah, nabi>l, za>hid, s}a>lih}, wara‘, dan mutqin. Gurunya antara lain
Abu> al-‘Abba>s al-As}am, dan muridnya adalah Abu> Bakr al-Baihaqi>.178
177

Khair al-Di>n al-Zarkali>, al-A‘la>m. Juz I, h. 116; ‘Umar Rid{a> Kuh{a>lah, Mu‘jam alMu’allifi>n, Juz I (Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, [t.th]), h. 206.
178

Khair al-Di>n bin Mah}mu>d al-Zarkali>, al-A‘la>m, Juz VIII, h. 134; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>,

Ta>ri>kh al-Isla>m, Juz IX, h. 245.
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3) Abu> al-‘Abba>s Muh}ammad bin Ya‘qu>b. Muh}ammad bin Ya‘qu>b bin Yu>suf
bin Ma‘qal bin Sina>n al-Umawi>, Abu> al-‘Abba>s al-As}am (247-346 H). Dia
seorang penduduk Naisa>bu>r, namun pernah melalukan banyak rihlah hadis ke
Mekkah, Mesir, Damaskus, Kufah, dan Bagda>d. Setelah perjalananperjalanan itu dia ditimpa ketulian. Ibn al-Jauzi> dan al-Z|ahabi> menceritakan
bahwa ia belajar hadis selama 76 tahun, dan al-Z|ahabi> menambahkan bahwa
tidak diperselisihkan kejujuran dan kesahihan periwayatannya. Ibn al-As\i>r
menilainya sebagai orang s\iqah ami>n. Dia orang yang kuat bekerja dan
menggunakan upah kerjanya untuk hidup, dan enggan diupah dari mengajar
hadisnya. Gurunya antara lain Bah}r bin Nas}r dan al-Rabi>‘ bin Sulaima>n,
sedangkan muridnya antara lain Yah}ya> bin Ibra>hi>m al-Muzakki>.179
4) Bah}ru bin Nas}r. Bah}r bin Nas}r bin Sa>biq al-Khaula>ni> Abu> ‘Abdilla>h al-Mis}ri>
(180-267 H). Yu>nus bin ‘Abd al-A‘la> menilainya s\iqah. Ibn Abi> H{a>tim
menilainya dia s}adu>q s\iqah. Gurunya antara lain ‘Abdulla>h bin Wahb dan
Ayyu>b bin Suwaid, sedangkan muridnya antara lain Abu> al-‘Abba>s al-As}am
dan Ibn Khuzaimah.180
5) ‘Abdulla>h bin Wahb. ‘Abdulla>h bin Wahb bin Muslim al-Qurasyi> (125-197
H). Dia adalah syaikhnya orang Mesir. Abu> H{a>tim menilainya s}adu>q s}a>lih} al-

h}adi>s\. Ibn Ma‘i>n menilainya s\iqah. Ibn ‘Adi> menyatakan dia salah seorang
s\iqah, dan tidak ditemukan riwayatnya munkar selama muridnya adalah

179

Khair al-Di>n bin Mah}mu>d al-Zarkali>, al-A‘la>m, Juz VII, h. 145-146; Syams al-Di>n alZ|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz XII, h. 54-55; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m, Juz VII,
h. 841.
180

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz XII, h. 502; Ibn Abi> H{a>tim al-Ra>zi>,
al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, Juz II, h. 419; Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz IV, h.
18.
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orang s\iqah juga. Abu> Zur‘ah menyatakan bahwa dari sekitar 30.000
hadisnya, tidak diketahui ada hadis yang tidak ada sumbernya, dan dia
sendiri orang s\iqah. Ibn ‘Adi> menambahkan bahwa ia salah seorang yang
paling kuat dan s\iqah, dan riwayat orang-orang H{ija>z dan Mesir berporos
padanya. Gurunya antara lain Ibn Juraij dan H{anz}alah bin Abi> Sufya>n,
sedangkan muridnya antara lain al-Lais\ bin Sa‘ad dan Bah}ru> bin Nas}r.181
6) Abu> Na>fi‘ al-Ma‘a>firi>. Tidak ditemukan keterangan biografinya.
7) Ish}a>q bin Usaid. Ish}a>q bin Usaid al-Ans}a>ri>, Abu> Muh}ammad al-Khurasa>ni> alMarwazi>, termasuk golongan al-wust}a> min atba> al-ta>bi‘i>n. Al-Z|ahabi>
menyatakan dia ja>’iz al-h}adi>s\. Abu> H{a>tim menyatakan bahwa ia seorang
syaikh yang tidak terkenal, sehingga dia tidak dianggap. Abu> Ah}mad bin
‘Adi> bahkan menilainya majhu>l.182
8) Abu> Bakr al-Haz\ali>. Abu> Bakr al-Haz\ali>, dikatakan bahwa namanya adalah
Salma> bin ‘Abdilla>h bin Salma> (w. 167 H), dari t}abaqah ke-6 yaitu semasa
dengan s}iga>r al-ta>bi‘i>n. Al-Z|ahabi> menyebutnya sebagai periwayat wa>hi,
Ah}mad dan Abu> Zur‘ah mend}a‘i>fkannya, Ibn Ma‘i>n dan al-Nasa>’i>
menyatakan dia tidak s\iqah, dan dalam kesempatan lain Ibn Ma‘i>n
menilainya laisa bi syai>’, Abu> H}a>tim menyatakan dia seorang layyin ditulis
hadisnya namun tidak dijadikan hujjah, al-Bukha>ri> menilainya tidak h}a>fiz\,
Gundar menyatakan dia seorang imam yang terkadang berbohong.183
181

Muh}ammad bin H{ibba>n, al-S|iqa>t, Juz VIII, h. 346; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m
al-Nubala>, Juz IX, h. 224; Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz VI, h. 72.
182

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l, Juz I, h. 184; Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n alMizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz II, h. 413.
183

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l, Juz II, h. 194; Juz IV, h. 497; Syams al-Di>n alZ|ahabi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XXXIII, h. 160; Muhammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, al-Ta>ri>kh al-Kabi>r,
Juz IV, h. 198.
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9) Abu> Ish}a>q al-H{amda>ni>. ‘Amru bin ‘Abdilla>h bin ‘Ubaid al-Hamda>ni>, Abu>
Ish}a>q al-Sabi>‘i> (29-127 H), termasuk t}abaqah ke-3 yaitu al-wust}a> min al-

ta>bi‘i>n. Dia masih mendapati ‘Ali> bin Abi> T{a>lib dan beberapa sahabat
lainnya, bahkan meriwayatkan dari kurang lebih 30 sahabat seperti Ibn
‘Abba>s dan al-Bara>’ bin ‘A<zib. Selain itu dia meriwayatkan dari para ta>bi‘i>n
besar dan ta>bi‘i>n wust}a> lainnya seperti ‘A<s}im bin D{amrah. Abu> Ish}a>q diklaim
berguru kepada 300-400an orang, yang sekitar 70-80 orang diantaranya tidak
ada yang meriwayatkan dari mereka kecuali Abu> Ish}a>q. Sehingga dia
disetarakan dengan al-Zuhri> dalam hal banyaknya periwayatan. Abu> Ish}aq>
dinilai s\iqah oleh Ah}mad dan Ibn Ma‘i>n. Al-A‘masy adalah orang yang
sangat takjub dengan kekuatan hafalannya, sehingga ia banyak berguru
kepadanya. Abu> Ish}a>q disetarakan dengan al-Zuhri, Qata>dah, al-A‘masy, dan
Yah}ya> bin Abi> Kas\i>r dalam kualitas hafalan dan ilmu. Selain keterangan
positif, terdapat keterangan lain yang melemahkan Abu> Ish}a>q, yaitu bahwa
dia terkenal sering melakukan tadli>s dan perubahan hafalan dan pikunnya di
akhir hayatnya. Terkait dengan tadlisnya, diungkapkan oleh al-‘Ala>’i> dan alSuyu>t}i>, bahwa ia terkenal banyak melakukan tadli>s. Adapun terkait
perubahan hafalan dan pikunnya, al-‘Ala>’i> menyatakan bahwa ada ulama
yang mengklaim ia mengalami perubahan kualitas hafalan seiring usianya
yang mencapai kurang lebih 93 tahun, yang diperjelas misalnya oleh Ibn
Ma‘i>n dan Abu> Zur‘ah bahwa Sufya>n bin ‘Uyainah dan Zuhair bin
Mu‘a>wiyah meriwayatkan darinya setelah pikun. Namun, oleh al-‘Ala>’i>
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pandangan tersebut dianggap tidak diperpegangi mayoritas ulama, dan
dianggap riwayatnya secara keseluruhan tidak mengalami perubahan.184
10) ‘Ali> bin Abi> T{al> ib. Telah dibahas biografinya pada hadis VIII.185
Dari pembahasan di atas, tampak bahwa dalam rangkaian sanad tersebut
terdapat beberapa periwayat bermasalah, yaitu seorang periwayat penulis tidak
temukan keterangannya, dan dua periwayat lain yang dikritik para ulama hadis yaitu
Ish}a>q bin Usaid yang dianggap majhu>l dan Abu> Bakr al-Haz\ali> yang dianggap sangat
lemah dan bahkan dianggap berbohong. Dengan demikian, sanad hadis al-Baihaqi> di
atas dinilai berkualitas maud}u>‘.
b.

Kehujjahan hadis
Berdasarkan uraian di atas, hadis ini disimpulkan sebagai hadis maud}u‘> .

Dengan demikian, hadis tersebut jelas tidak dapat dijadikan hujjah.

C. Analisis Hadis-hadis Haji
XVIII. Kemuliaan hari Arafah

 أﻧﻈﺮوا إﱃ ﻋﺒﺎد ﻫﺆﻻء: إن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻳﺒﺎﻫﻲ ﺑﺄﻫﻞ ﻋﺮﻓﺎت ﻣﻼﺋﻜﺔ أﻫﻞ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻴﻘﻮل ﳍﻢ186

ﺟﺎؤوﱐ ﺷﻌﺜﺎ ﻏﱪا

Takhri>j al-h{adi>s\:
Hadis di atas diriwayatkan Ah}mad dalam al-Musnad dan Ibn H{ibba>n dalam

al-S{ah}i>h}.187 Untuk perbandingan sanad, digambarkan skema sanad sebagai berikut:
184

S}ala>h} al-Di>n al-‘Ala>’i>, Ja>mi‘ al-Tah}s}i>l fi Ah}ka>m al-Mara>si>l, h. 245; Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>,
Asma> al-Mudallisi>n, h. 77; S}ala>h} al-Di>n al-‘Ala>’i>, al-Mukhtalat}i>n, h. 93-94; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>,
Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz V, h. 392-400.
185

Lihat h. 147 tesis ini.

186

Hadis ini adalah hadis nomor 375 dalam kitab al-Ittih{a>fa>t al-Saniyyah. Hadis dengan tema
yang sama juga disebutkan pada hadis nomor 376 dan 377.
187

Muhammad bin Ah}mad bin H{anbal, Musnad Ah}mad, Juz XIII, h. 415; Juz XI, h. 660;
Muhammad bin H{ibba>n, S}ah}i>h} Ibn H{ibba>n, Juz IX, h. 163.
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Hadis yang diteliti adalah hadis riwayat Ah}mad dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin
al-‘A<s}. Hadisnya adalah sebagai berikut:

ٍِ
ِ  ﻋﻦ ﻋﺒ ِﺪ،  ﻋﻦ ﻋﺒ ِﺪ اﷲِ ﺑ ِﻦ ﺑﺎﺑﺎ،َ ﻋﻦ ﻗَـﺘَﺎدة،ﻴﺪ
ِ
اﷲ
َْ ْ َ َ َ ْ
َْ ْ َ َ ْ َ  َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ اﻟْ ُﻤﺜَـ ﱠﲎ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ اﺑْ َﻦ َﺳﻌ،َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ أ َْزَﻫ ُﺮ ﺑْ ُﻦ اﻟْ َﻘﺎﺳ ِﻢ
ِ
ِ
ِ
ُ ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻛﺎ َن ﻳـَ ُﻘ
 أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ،ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ اﻟْ َﻌﺎﺻﻲ
ُ " إِ ﱠن اﷲَ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ﻳـُﺒَﺎﻫﻲ َﻣ َﻼﺋ َﻜﺘَﻪ:ﻮل
َ ﱠﱯ
"  اﻧْﻈُُﺮوا إِ َﱃ ِﻋﺒَ ِﺎدي أَﺗَـ ْﻮِﱐ ُﺷ ْﻌﺜًﺎ ﻏُْﺒـًﺮا:ﻮل
ُ  ﻓَـﻴَـ ُﻘ،ََﻋ ِﺸﻴﱠﺔَ َﻋَﺮﻓَﺔَ ﺑِﺄ َْﻫ ِﻞ َﻋَﺮﻓَﺔ
Arti hadis:
Dari ‘Abdulla>h bin ‘Amr bin ‘A<s} bahwa Nabi saw. bersabda: “ Seungguhnya
pada malam ‘Arafah Allah membanggakan (orang-orang yang sedang wuquf) di
‘Arafah kepada para malaikat-Nya seraya berkata: “Lihatlah hamba-hamba-Ku,
mereka mendatangi Aku dengan rambut yang kusut dan badan penuh dengan
debu”.
a.

Kritik sanad
1) Ah}mad bin H{anbal. Telah dibahas biografinya pada hadis I.188 Salah seorang
muridnya adalah Azhar bin al-Qa>sim.
2) Azhar bin al-Qa>sim. Azhar bin al-Qa>sim al-Ra>sibi>, Abu> Bakr al-Bas}ri>.
Termasuk t}abaqah ke-9 yaitu s}igar atba>‘ al-ta>bi‘i>n. Gurunya antara lain alMus\anna> bin Sa‘i>d dan Hisya>m al-Dustuwa>’i>, sedangkan muridnya antara
lain Ah}mad bin H{anbal dan Ish}a>q bin Ra>hawaih. Ah}mad dan al-Nasa>’i>
menilainya s\iqah. Ibn H{ibba>n mencantumkan namanya dalam al-S|iqa>t,
namun ditambahkan bahkan ia terkadang salah. Abu> H{a>tim menyatakan dia
seorang syaikh yang ditulis hadisnya namun tidak dijadikan h{ujjah.189
3) Al-Mus\anna> bin Sa‘i>d. Al-Mus\anna> bin Sa‘i>d al-D}ab‘i>, Abu> Sa‘i>d al-Bas}ri>.
Termasuk t}abaqah ke-6 yaitu semasa dengan s}iga>r al-ta>bi‘i>n. Gurunya antara

188

Lihat: h. 89 tesis ini.

189

Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz II, h. 329; Ah}mad bin ‘Ali bin
H{ajar al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz I, h. 205; Muhammad al-Jauzi>, al-D}u‘afa> wa al-Matru>ki>n,
Juz I, 94; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, al-Mugni> fi> al-D{u‘afa>, Juz I, h. 65.
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lain Qata>dah dan Abu> al-Mutawakkil al-Na>ji>, sedangkan muridnya antara lain
‘Abdullah bin al-Muba>rak dan Azhar bin al-Qa>sim. Al-‘Ijli>, Ibn Ma‘i>n, Abu>
Zur‘ah, Abu> Da>wud, Abu> H{a>tim dan Ah}mad menilainya s\iqah.190
4) Qata>dah bin Di‘a>mah (61-118 H). Termasuk t}abaqah ke-4 yaitu tali> al-wust}a>

min al-ta>bi‘i>n. Dia periwayat s\iqah, namun dia terkadang tadli>s dan irsa>l.
Riwayatnya disepakati diterima jika menunjukkan sima>‘an. Dan panjang
lebar dijelaskan nama-nama periwayat yang diragukan periwayatannya,
namun tidak terdapat nama ‘Abdullah bin Ba>ba>. Biografinya lebih lengkap
pada hadis 22.
5) ‘Abdulla>h bin Ba>ba>. ‘Abdullah bin Ba>ba> atau Ba>ba>y atau Ba>ba>h atau
Ba>biyah, al-Makki>. Termasuk t}abaqah ke-3 yaitu al-wust}a> min al-ta>bi‘i>n.
Gurunya antara lain ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘A<s} dan ‘Abdullah bin ‘Umar,
sedangkan muridnya antara lain Qata>dah dan Abu> al-Zubair al-Makki>. Abu>
H{a>tim menilainya s}a>lih} al-h{adi>s\. Al-Nasa>’i>, al-‘Ijli>, dan Ibn al-Madi>ni>
menilainya s\iqah. Ibn H{ibba>n mencantumkan namanya dalam al-S|iqa>t. 191
6) ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘A<s.} ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘A<s} bin Wa>’il alSahmi> (w. 63/68 H). Dia adalah sahabat yang masuk Islam sebelum bapaknya
sendiri masuk Islam. Dia meriwayatkan dari Nabi saw. dan banyak sahabat
yang lain, termasuk ayahnya sendiri. Sedangkan muridnya termasuk banyak
sahabat lain, Sa‘i>d bin Musayyab dan ‘Abdullah ibn Ba>ba>h. Abu> Hurairah
menyatakan bahwa tidak ada yang meriwayatkan hadis lebih banyak dari
190

Ah}mad bin ‘Ali bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz X, h. 34; Ah}mad bin
‘Abdillah al-‘Ijli>, al-S|iqa>t, Juz I, h. 420; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Ta>ri>kh al-Isla>m, Juz IV, h. 191;
191

Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XIV, h. 320-321; Ah}mad bin
‘Ali bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b, Juz V, h. 151-152; Muhammad bin H{ibba>n, al-S|iqa>t,
Juz V, h. 13.
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dirinya selain ‘Abdullah ibn ‘Amr, karena ‘Abdullah ibn ‘Amr menulis
sedangkan dirinya sendiri tidak menulis.192
Setelah melakukan kajian terhadap sanad riwayat Ah}mad di atas,
disimpulkan bahwa sanad hadis tersebut berkualitas h{asan, dengan pertimbangan
bahwa seorang periwayatnya diperbincangkan ulama, yaitu Azhar ibn al-Qa>sim. Dia
dikritik ulama dari segi ked}abit}an seperti dijelaskan bahwa ia terkadang melakukan
kesalahan/kekeliruan.
Sanad ini memiliki sya>hid, yaitu riwayat melalui Abu> Hurairah yang
diriwayatkan oleh Ibn H{ibba>n, al-H{a>kim, dan Ah}mad. Setelah diteliti, seluruh
riwayat tersebut juga disimpulkan sebagai riwayat yang h{asan, karena dalam sanad
seluruhnya terdapat periwayat yang juga dikritik oleh ulama dari segi ked}abit}annya,
yaitu Yu>nus bin Abi> Ish}a>q.
Yu>nus ibn Abi> Ish}a>q (w. 152 H) termasuk t}abaqah ke-5 yaitu s}iga>r al-ta>bi‘i>n.
Yah}ya> bin Ma‘i>n dan Ibn Sa‘ad menilainya s\iqah, ‘Abd al-Rah}ma>n bin Mahdi>
menyatakan dia lam yakun bihi ba’s, al-Nasa>’i> menilainya laisa bihi ba’s, Abu> H{a>tim
menilainya s}adu>q la> yuh}tajju bih, Yah}ya> bin al-Qat}t}a>n menyatakan dia terkadang
lupa, Ah}mad menilai dalam hadisnya mud}t}arib.193
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sanad hadis ini
disimpulkan sebagai hadis h}asan.

192

Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XV, h. 358; Ah}mad bin ‘Ali
bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, al-Is}a>bah fi> Tamyi>z al-S{ah}a>bah, Juz IV, h. 165;
193

Yu>suf bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz XXXII, h. 492; Muhammad bin
Sa‘ad, al-T{abaqa>t al-Kubra>, Juz VI, h. 363; Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>, Juz VII,
h. 27; Mi>za>n al-I‘tida>l, Juz IV, h. 482; Abu> Ah}mad bin ‘Adi> al-Jurja>ni>, al-Ka>mil fi> D}u‘afa> al-Rija>l,
Juz VIII, h. 526.
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b.

Kritik matan
Kandungan matan hadis ini adalah tentang kemuliaan hari Arafah yang juga

ditunjukkan oleh ayat al-Qur’an dan hadis-hadis lain. Misalnya ditunjukkan oleh
ayat-ayat tentang haji dalam QS. al-Baqarah/2: 203 dan QS. al-H{ajj/22: 28.
Demikian pula dalam hadis-hadis lain, misalnya riwayat Muslim dari ‘A<isyah ra.:

ِ َ  إِ ﱠن رﺳ:ُﻗَﺎﻟَﺖ ﻋﺎﺋِ َﺸﺔ
 َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ ﻳـَ ْﻮٍم أَ ْﻛﺜَـَﺮ ِﻣ ْﻦ أَ ْن ﻳـُ ْﻌﺘِ َﻖ اﷲُ ﻓِ ِﻴﻪ َﻋْﺒ ًﺪا ِﻣ َﻦ:ﺎل
َ َﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗ
َ ْ
َ ﻮل اﷲ
َُ
194 ِ
ِ
ِ
 َﻣﺎ أ ََر َاد َﻫ ُﺆَﻻء؟:ﻮل
ُ  ﻓَـﻴَـ ُﻘ،َ ﰒُﱠ ﻳـُﺒَﺎﻫﻲ ِِ ِﻢ اﻟْ َﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔ، َوإِﻧﱠﻪُ ﻟَﻴَ ْﺪﻧُﻮ،َ ِﻣ ْﻦ ﻳـَ ْﻮم َﻋَﺮﻓَﺔ،اﻟﻨﱠﺎ ِر
Artinya:
Diantara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah
hari ‘Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan
mereka kepada para Malaikat.
Dan riwayat Ibn H{ibba>n dari Ja>bir ra.:

ِ
ِ
ِ ُ ﺎل رﺳ
ﻀ ُﻞ ِﻋْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ أَﻳﱠ ِﺎم َﻋ ْﺸ ِﺮ ِذي
َ ََﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑِ ٍﺮ ﻗ
َ ْ َﻣﺎ ﻣ ْﻦ أَﻳﱠ ٍﺎم أَﻓ:ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُ َ َ َ ﻗ:ﺎل
ِ َ  ﻳﺎ رﺳ:ﺎل رﺟﻞ
ﻀ ُﻞ ِﻣ ْﻦ
ْ
َ َﻀ ُﻞ أ َْم ِﻋ ﱠﺪﺗـُ ُﻬ ﱠﻦ ِﺟ َﻬ ًﺎدا ِﰲ َﺳﺒِ ِﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ؟ ﻗ
َ َاﳊِ ﱠﺠ ِﺔ" ﻗ
َ ْ ُﻫ ﱠﻦ أَﻓ:ﺎل
َ ْﻮل اﻟﻠﱠﻪ ُﻫ ﱠﻦ أَﻓ
ُ َ َ ٌ ُ َ َ  ﻓَـ َﻘ:ﺎل
ٍ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ﻀ ُﻞ ِﻋْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ْﻳﻮِم َﻋَﺮﻓَ َﺔ ﻳـَْﻨ ِﺰُل اﻟﻠﱠﻪُ إِ َﱃ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ
َ ْ َوَﻣﺎ ﻣ ْﻦ ْﻳﻮم أَﻓ،ﻋ ﱠﺪ ﱠﻦ ﺟ َﻬ ًﺎدا ِﰲ َﺳﺒِ ِﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ
ِ ﻓَـﻴﺒ
ِ ﺎﻫﻲ ﺑِﺄ َْﻫ ِﻞ ْاﻷ َْر
 اﻧْﻈُُﺮوا إِ َﱃ ﻋﺒﺎدي ﺷﻌﺜﺎ ﻏﱪا ﺿﺎﺣﲔ ﺟﺎؤوا ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ ﻓَ ﱟﺞ:ﻮل
ُ  ﻓَـﻴَـ ُﻘ،ض أ َْﻫ َﻞ اﻟ ﱠﺴ َﻤ ِﺎء
َُ
195
 ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳـَُﺮ ﻳـَ ْﻮٌم أَ ْﻛﺜَـ ُﺮ ِﻋْﺘـ ًﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻣﻦ ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ، َوَﱂْ ﻳـََﺮْوا َﻋ َﺬ ِاﰊ،َﻋ ِﻤ ٍﻴﻖ ﻳـَ ْﺮ ُﺟﻮ َن َر ْﲪَِﱵ
Dengan gambaran demikian, kandungan matan hadis yang dibahas
menceritakan sebuah keistimewaan diantara keistimewaan hari ‘Arafah, yang saling
mendukung dengan keterangan-keterangan dari Nabi saw. dan para sahabat lainnya
terkait hal tersebut. Oleh karena itu, matan hadis ini disimpulkan berkualitas sahih.
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Muslim bin H{ajja>j, S{ah}i>h} Muslim, Juz II, h. 982.

195

Muhammad bin H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, Juz IX, h. 164.
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c.

Kehujjahan hadis
Berdasarkan uraian-uraian di atas, hadis qudsi tentang keutamaan hari

‘Arafah ini disimpulkan sebagai hadis yang berkualitas hasan dengan matan yang
sahih, dan dapat dijadikan sebagai sebuah hujjah.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat dibuat beberapa poin
kesimpulan sebagai jawaban atas sub-sub masalah yang dibahas dalam penelitian
tentang kualitas dan kehujjahan hadis qudsi dalam kitab al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah fi>

al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah karya al-Madani>, sebagai berikut:
1. Kriteria hadis qudsi menurut mayoritas ulama adalah hadis-hadis yang di
dalamnya terdapat ungkapan Allah swt. secara jelas, baik itu hadis yang
langsung diawali dengan redaksi qa>la Alla>hu ta‘a>la atau yaqu>lu Alla>h ta‘a>la>
dan semacamnya, maupun hadis yang tidak diawali dengan redaksi demikian,
karena pernyataan Allah swt. berada pada pertengahan atau bahkan di akhir
hadis. Kriteria seperti ini diistilahkan dengan hadis qudsi yang jelas dan
hadis qudsi yang samar. Pada dasarnya, al-Madani> juga menggunakan standar
kriteria tersebut, hanya saja dalam praktek yang ditunjukkan dalam kitab al-

Ittih}a>fa>t al-Saniyyah, al-Madani> terlalu longgar dalam menggunakan standar
tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa hadis yang ditulis alMadani> justru dimulai dengan ungkapan Jibril, Iblis, Malaikat, Nabi Musa,
Nabi Daud, Surga, dan Bani Israil.
Kelonggaran al-Madani> dalam menentukan standar tersebut juga ditambah
dengan tidak adanya filter terhadap kualitas hadis-hadisnya. Al-Madani> tidak
membatasi hadisnya pada hadis-hadis sahih atau hasan saja, sehingga di
dalamnya terdapat pula hadis d}a‘i>f dan bahkan maud}u>‘. Hadis-hadis yang
diklaim d}a‘i>f dan maud}u>‘ tersebut bukan tidak diketahui oleh al-Madani>,
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karena dalam beberapa kasus disebutkan sendiri olehnya bahwa hadis
bersangkutan adalah hadis d}a‘i>f, mursal, matru>k, dan istilah ked}a‘ifan lainnya
atau dari kutipannya yang berasal dari kitab al-Maud}u‘> a>t Ibn al-Jauzi>.
Kaitannya dengan hal tersebut, beberapa ulama yang memberikan komentar,
diantaranya Ibn Balba>n al-Maqdisi>, H{amzah al-Nasyarti>, dan ‘Is}a>m al-Di>n alS{aba>bat}i>, terkait tidak adanya pemilahan kualitas hadis di dalamnya,
ditambah tidak dilengkapinya hadis yang dimuat dengan menyertakan
sanadnya.
2. Klasifikasi hadis ibadah yang terkait fadhilah amal dari 864 hadis dalam
kitab al-Ittih}a>fa>t al-Saniyyah menunjukkan bahwa terdapat 50 hadis yang
terkait ibadah, yaitu 40 hadis terkait shalat, 19 hadis terkait puasa, 5 hadis
terkait haji, dan 1 hadis terkait zakat. Namun dari 50 hadis tersebut, terdapat
sejumlah hadis yang memiliki tema yang sama, sehingga dikelompokkan
berdasarkan tema masing-masing. Dari hasil pengelompokan tersebut,
diperoleh

18

tema

hadis

yang

selanjutnya

dibahas

kualitas

dan

kehujjahannya. Kajian kualitas hadis menunjukkan bahwa dari 18 hadis
tersebut, 7 diantaranya berkualitas s}ah}i>h,} 4 berkualitas h}asan, 3 berkualitas

d}a‘i>f jiddan, dan 4 berkualitas maud}u>‘.
3. Penelitian kualitas hadis menunjukkan bahwa dari 18 hadis yang dikaji, 11
hadis yang berkualitas s}ah}i>h} dan h}asan adalah hadis-hadis yang dapat
dijadikan hujjah, sementara 7 lainnya adalah hadis d}a‘i>f dan maud}u>‘ yang
tidak dapat dijadikan hujjah. Hadis-hadis yang berkualitas d}a‘i>f tidak dapat
terangkat statusnya karena ked}a‘i>fannya yang parah, sehingga meskipun
kandungannya terkait fadhilah amal, tetap tidak dapat dijadikan hujjah.
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Demikian pula halnya dengan hadis yang maud}u>‘, yang otomatis tidak dapat
dijadikan sebagai hujjah.
B. Implikasi dan Saran
Eksistensi hadis qudsi yang terkadang ‘diistimewakan’ karena dianggap
menempati posisi tersendiri dari riwayat-riwayat yang lain karena disandarkan
kepada Allah yang Maha Quddu>s, semestinya diposisikan secara proporsional
sebagai sebuah riwayat yang sangat memungkinkan adanya kebenaran dan kesalahan
riwayat.
Penyandaran hadis qudsi kepada Maha Quddus, adalah sebuah apresiasi
tertentu atas lafal dan kandungan yang memiliki keistimewaan tersendiri karena
terkait dengan ungkapan Allah secara langsung, meski diperdebatkan eksistensinya
sebagai kalam Allah sendiri atau kalam Allah yang diredaksikan oleh Nabi saw.
dengan gaya bahasanya sendiri. Namun penyandaran tersebut tidak serta-merta
menjadikannya selamat dari riwayat-riwayat yang salah dan bahkan palsu. Dengan
demikian, hadis qudsi serupa dengan hadis nabawi lainnya, sebagaimana
penyandarannya kepada Nabi saw., sementara ke’qudsi’annya berupa signifikansi
tersendiri yang terdapat dalam matan hadis yang umumnya menceritakan sifat
Allah, keesaan-Nya, kemuliaan-Nya, serta hal-hal lain yang mendorong jiwa orang
beriman untuk mendekatkan diri kepada-Nya sebagai wujud penghambaan kepada
yang Maha Quddus.
Dengan pandangan di atas, maka kajian terhadap hadis qudsi tetap harus
dilakukan untuk menguji dan mengetahui kualitasnya sebelum kemudian dijadikan
sebagai dasar dalam beramal dan beribadah. Hal ini sekaligus menghilangkan
kecenderungan oknum-oknum tertentu, khususnya di kalangan penceramah, khatib,
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dan orang-orang yang bergerak dalam pengembangan kualitas keagamaan
masyarakat luas, yang menggunakan dan menyampaikan hadis-hadis qudsi secara
tidak tidak berhati-hati terhadap kemungkinan adanya hadis-hadis qudsi tidak dapat
dipertanggungjawabkan dari Nabi saw.
Penelitian ini menghadirkan kajian terhadap hadis-hadis yang terkait dengan
ibadah, yaitu hal yang sangat akrab dengan kehidupan sehari-sehari. Hasil dari
penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan tertentu bagi umat
Islam dari segala kalangan, baik kalangan akademisi maupun kalangan nonakademisi, karena masalah ibadah terkait dengan setiap orang mukallaf.
Kitab al-Ittih}af> a>t al-Saniyyah fi> al-Ah}a>di>s\ al-Qudsiyyah digambarkan
sebagai sebuah kitab yang membutuhkan selektifitas untuk dijadikan sebagai
rujukan dalam menelusuri hadis qudsi yang hujjah, khususnya terkait hadis ibadah
fadhilah amal. Alasannya bahwa disamping secara metodologis, kitab ini merujuk
kepada kitab-kitab non-hadis dan kitab hadis non-standar, kitab ini juga sementara
diklaim memuat sejumlah hadis yang tidak hanya d}a‘i>f dan d}a‘i>f jiddan, tetapi juga
hadis-hadis maud}u‘> . Penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 40% yaitu 7 hadis
dari total 18 hadis ibadah terkait fadhilah yang merupakan hadis yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Di samping itu, tentunya kitab ini merupakan sebuah
sumbangsih tersendiri terhadap perjalanan dan pengembangan kajian hadis,
khususnya terkait hadis qudsi.
Diharapkan kepada para peneliti, pengkaji, peminat, pencinta hadis dan umat
Islam secara umum, untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap cerdas dan
kritis terhadap hadis-hadis Nabi saw. dalam menerima dan mengamalkannya.
Penelitian ini menawarkan sebuah hasil yang dapat menjadi komsumsi secara

232

langsung dalam kaitannya dengan kehujjahan hadis ibadah, sekaligus menyisakan
banyak aspek yang dapat menjadi bahan untuk penelitian berkesinambungan
selanjutnya, karena aspek ibadah hanya satu aspek dari sekian banyak aspek lainnya
yang menjadi tema hadis qudsi.
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