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KATA PENGANTAR

ِ اَْلَحمْ  ّ ِ الَةُ َوالسَّالَُم َعلَى َسیِِّد اْلُمْرَسلِْیَن، َوأَ ُد  ُمطَھَِّرْینَ الْ على ألھَربِّ اْلَعالَِمْیَن، َوالصَّ
ًد َعْبُدهُ إِلھَ إِالَّ هللا َُوأَْصَحابِِھ أَْجَمِعْیَن، أَْشھَُد اَنَّ الَ  َوْحَدهُ الَ َشِرْیَك لَھُ، َوأَْشھَُد أَنَّ ُمَحمَّ

.لُھُ. َوبَْعدُ َوَرُسوْ 
Puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah swt., atas berkat rahmat dan
karunia-Nya. penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul “Kriteria Pen-
tajrih}-an Periwayat Hadis oleh Muhammad Nas}iruddi>n al-Albani Dalam Kitab
Silsilah al-Ha>dis\ al-D}aifah wa al- Maud{u’ah wa As\aruha al-sayyi’ fi>  al-
ummah”

Sebagai bentuk kesyukuran ini, penulis juga tidak lupa untuk senantiasa
mengirimkan salam sejahtera kepada Nabi yang mulia, Muhammad saw. beserta
seluruh keluarga dan para sahabatnya, yang telah berjuang menyebarkan ajaran
ketauhidan di persada bumi ini.

Sungguh banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi penulis dalam
penyusunan desertasi ini, terkhusus dikala mentakhrij sebuah hadis dan ternyata
keinginan menemukan kelengkapan sanad sebuah hadis, ternyata tak satupun kitab
hadis yang memberikan informasi kelengkapan sanad hadis yang penulis takhrij.
Tentu saja tidaklah berhenti mentakhrij sampai akhirnya menemukan informasi
tentang sebuah hadis dari bantuan CD-Rom hadis maktabah syamilah.

Alh}amdulilla>h, semua hambatan dan rintangan akhirnya bisa teratasi, hal
ini tak lepas dari karunia Allah memberikan kesehatan dan kemampuan duduk
berjam-jam siang dan malam, dan tentu saja semua ini tak lepas dari doa yang
dipanjatkan dari semua orang yang telah berjasa dalam hidup penulis. Oleh karena
itu, mengawali semua ini penulis menyampaikan segenap rasa hormat, rasa sayang,
rasa bangga dan terima kasih kepada: Ayahanda tercinta H. Muhammad Taiyeb Dg
Ngemba, BA. Dan Ibunda tersayang, Hj. Halena Dg Nganne, selaku orang tua penulis
yang telah berjasa mendidik anaknya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan,
demikian pula ibu mertua Hj. Kamariah Dg Jintu, atas segala doa yang dipanjatkan
untuk kemudahan seluruh urusan dalam hidup rumah tangga kami, sehingga dengan
segala doa dan keridaan mereka (orang tua dan mertua) dapatlah terselesaikan
desertasi ini.
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Penulis juga menyampaikan terimakasih yang sangat dalam terhadap isteri
tercinta Hj. Kasturi Dg Jia, S.ST. yang selalu menghibur, memberi motivasi,
semangat kasih sayang yang tidak kenal lelah memberikan pelayanan maksimal serta
berdoa dalam kesuksesan penulis dalam studi di jenjang pendidikan S3 ini. Terima
kasih dan kasih sayang juga penulis curahkan kepada putra-putriku, Muh. Zarkawy
Yahya, Muh. Az-Zuhry Yahya, Muh. Azhary Yahya dan Sitti Zakiyah Yahya, akan
kepatuhan dan pengertian mereka akan kesibukan ayahnya dalam penyelesaian studi.
Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh rekan seangkatan tahun 2009
di Program Pasca Sarjana UIN Alauddin dan juga teman sejawat di UIN Alauddin
yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian
studi, semoga Allah swt. membalas seluruh kebaikan mereka.

Selain itu juga secara khusus, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada :
1. Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA., Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A.,

Prof. Dr. H. Musafir Pabbari, M.Si., Dr. H.M Natsir Siola, masing-masing selaku
pgs. Rektor, pgs. Wakil Rektor (WR) I, WR II, dan WR III Universitas Islam
Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang telah berupaya mengembangkan segala
aspek terkait dengan kemajuan lembaga pendidikan tinggi Islam.

2. Prof. Dr. H. Moh. Nasir Mahmud, M.A., selaku Direktur Program Pascasarjana
(PPs.) UIN Alauddin Makassar, beserta seluruh jajaran dan stafnya yang telah
memberikan kemudahan, arahan dan kebijakannya bagi peningkatan mutu para
mahasiswa dan lulusan dari Program ini.

3. Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah., Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag dan
Zulfahmi Alwi, M.Ag, Ph.D, masing-masing selaku Promotor, Kopromotor I dan
Kopromotor II, atas ketulusan memberikan bimbingan, arahan, masukan bahkan
motivasi kepada penulis di sela-sela kesibukan mereka, demi penyelesaian
penulisan disertasi ini.

4. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Prof. Dr. Hj. Rosmania Hamid, M. Ag,. Dan Hj.
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telah bersedia menguji di tengah-tengah kesibukan mereka.
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5. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Departeman Agama RI, yang telah
memberikan kesempatan kepada penulis menjadi salah seorang yang mendapat
Program Beasiswa Penuh Studi Doktor Hadis di UIN Alauddin Makassar.

6. Dr. H. Salehuddin Yasin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin yang telah mengizinkan penulis untuk melanjutkan studi doktor di
bidang keilmuan yang selama ini digeluti.

7. Guru-guru hadis penulis sejak Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Madrasah
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mereka telah mencurahkan ilmu yang manfaatnya begitu besar bagi penulis.

8. Pengelola Perpustakaan PPs. UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan
pasilitas dan pelayanan khusus untuk bisa memanfaatkan perpustakaan secara
penuh.

Sulit untuk kami cantumkan nama satu persatu dalam pengantar ini, tentu
mereka telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak
langsung, bagi penyelesaian penulisan disertasi ini. Penulis mendoakan mereka
semoga diberi balasan kebaikan yang lebih baik dari sisi Allah, dan keberkahan hidup
di dunia dan diakherat.

Bagi penulis, disertasi ini adalah persembahan ilmiyah terbesar saat ini.
Namun sebesar apapun upaya manusia, besar atau kecil pasti terselip kekurangan dan
ketidaksempurnaan, di sana sini masih banyak kekurangan yang di luar jangkauan
dan kemampuan penulis untuk menyempurnakannya. Karenanya, saran dan kritik
yang konstruktif sangat diharapkan demi menuju kesempurnaan dan keadaan yang
lebih baik.

Semoga hasil penelitian ini kelak dapat menjadi bukti atas kecintaan penulis
pada Nabi saw. melalui kajian sabda-sabda dan perbuatannya serta dapat mengikuti
perilakunya. Penulis juga berdoa untuk kebaikan semua dan apa yang dicapai saat ini
dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Makassar, April 2015

Muhammad Yahya
NIM: 80100309010
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DAFTAR TRANSLITERASI

1. Huruf

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin adalah:

Huruf
Arab

Nama
Huruf
Latin

Nama
Huruf
Arab

Nama
Huruf
Latin

Nama

ا alif tidak
dilambangkan

Tidak
dilambangkan ط t}a t} te (dengan

titik di bawah)

ب ba B be ظ z}a z} zet (dengan
titik di bawah)

ت ta T te ع ‘ain ‘ apostrof
terbalik

ث s\a s\ es (dengan
titik di atas

غ gain g ge

ج ja J je ف fa f ef

ح h}a h} ha (dengan
titik di bawah)

ق qaf q qi

خ kha Kh Ka dan ha ك kaf k ka

د dal D de ل lam l el

ذ z\al z\ zet (dengan
titik di atas)

م mim m em

ر ra R er ن nun n en

ز zai Z zet و wau w we

س sin S es ه ha h ha

ش syin Sy es dan ye ء hamzah ’ Apostrof

ص s}ad s} es (dengan
titik di bawah)

ي ya y ye

ض d}ad d} de (dengan
titik di bawah)

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apa pun. Jika ia teletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

ix
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2. Kaidah-kaidah penulisan lain

Tanda Nama Huruf latin Contoh

-- َ◌ -- fath}ah a fatah} = فـََتَح  

-- ِ◌ -- kasrah i
‘alim = عِلم

-- ُ◌ -- d}ammah u ka>nu> = كانُوا 

Gabungan dua huruf
vokal

fath}ah dan ya ai kaifa   = كيف
fath}ah dan wau au haul = هول

Tanda panjang

fath}ah dan alif atau ya a> ma>t = مات
kasrah dan ya i> qi>l       = قيل
d}ammah dan wau u> qu>       = قوا

Ta marbu>t}ah
hidup -t

muqa>ranat al-sanad =
مقارنة السند

Mati -h al-sya>z\z\ah  = الشاذة

Tasydi>d
pengulangan huruf double huruf rabbana>  = ربّنا
tasydi>d di akhir kata tanda panjang arabi>  = عريبّ 

Kata sandang alif dan la>m al- al-syams  = الشمس
Hamzah di tengah
dan akhir kata apostropi (’)

ta’muru>n  = تأمرون
fuqara>’  = فقراء

Lafz} al-jala>lah
yang mud}a>f ilaih

ditransliterasi tanpa
menyertakan huruf A.

di>nulla>h  = دين اهللا
Huruf kapital menyesuaikan dengan

Bahasa Indonesia
huruf awal
kalimat

al-S{ala>h} al-Di>n

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subh}a>nahu> wa

ta‘a>la>
saw. = s}allalla>h ‘alaih wa
sallam

a.s. = ‘alaih al-sala>m

H. = hijriah

M. = masehi

SM. = sebelum masehi

l. = lahir tahun

w. = wafat tahun

Q.S. .../...: 4 = Qur’an Surah ..., ayat 4
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ABSTRAK

Nama : Muhammad Yahya

NIM : 80100309010
Judul : Kriteria Pentajrihan Periwayat Hadis Syaikh Muhammad Nasiruddin al-

Albani dalam kitab Silsilah al-Aha>dis al-D{aifah wa al-
Maud}u’ah wa Asaruha al-Sayyi’ fi al-Ummah

Desertasi ini bertujuan untuk mengetahui kriteria pentajrihan periwayat hadis\
yang digunakan oleh Muhammad Nasiruddin al-Alba>ni dalam mengkritik periwayat
hadis\ dan konsistensinya terhadap penggunaan kriteria pentajrihan yang dimaksud
dalam kitab Silsilah al-Ha>dis al-D}aif ah wa al-Maud}u’ ah., sehingga berimplikasi
pada kepercayaan terhadap hasil karya Syaikh al-Albani kaitannya dengan
penilaiannya terhadap sanad hadis\.

Jenis penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian Library
Research (kajian pustaka), dengan uraian yang bersifat eksploratif dan deskriptif.
Dikatakan eksploratif karena penelitian ini berupaya menggali pandangan-pandangan
para kritikus hadis yang terpencar pada bagian-bagian tertentu dari kitab tersebut
yang berkaitan tentang aspek periwayatan rija>l hadis. Sedang sumber kajiannya
adalah kajian kitab yang terdiri atas sumber primer dan sekunder. Penulis
menggunakan metode pengumpulan data dari sumber data yang dimaksud dengan
teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data. Adapun pendekatan yang
digunakan yakni pendekatan linguistik, historis, sosiohistoris dan jarh wa al-ta’dil.

Sebelum mengemukakan kriteria pentajrihan yang digunakan oleh
Muhammad Nasiruddin al-Alba>ni penulis juga mengemukakan biografi al-Albani,
yang di dalamnya mencakup profil, guru-gurunya, pengalamannya dalam menekuni
hadis, dan terhindarnya dari pengaruh mazhab tertentu, serta pandangan ulama
terhadapnya. Adapun kriteria pentajrihan periwayat hadis\ yang digunakan oleh
Muhammad Nasiruddin al-Alba>ni yaitu, 1) Seorang periwayat hadis dikatakan cacat
karena terkenal/mashur dikalangan kritikus bahwa dia sebagai pendusta, 2) Ada yang
menilainya sebagai periwayat yang sering berdusta, 3) Dajjal, 4) Ditinggalkan
hadisnya, 5) pelaku bid’ah, 6) Fasik dan 7) Panatik terhadap mazhab.

Dari kriteria itu dapat dibandingkan juga dengan kriteria yang digunakan oleh
ulama kritik hadis pada umumnya, dengan menggunakan lafal-lafal, : a) yang
menunjukan kecacatan periwayat yang sangat parah, misalnya dengan kata-kata
: ركن الكذبأكذب الناس، (Manusia paling pendusta, tiangnya dusta), lafal ini adalah
lafal yang dipergunakan pada peringkat jarh yang sangat tercelah, b) Menggunakan
lafadz yang menunjukan bahwa periwayat sering berdusta namun tidak separah
tingkatan pertama, lafal yang digunakan misalnya: كذاب, وضاع  (pendusta, pengada-
ada) ; c) menggunakan lafal yang menunjukan bahwa periwayat dituduh berdusta. d)
menggunakan lafal yang menunjukan bahwa hadis\> diriwayatkan sangat lemah. e)
Menggunakan lafal yang menunjukan bahwa periwayat itu lemah atau tidak kokoh
hafalannya atau banyak yang mengingkarinya. f) mengemukakan sifat periwayat
untuk membuktikan ked}aifan periwayat, namun sudah mendekati tingkat al-ta’dil.

Berkaitan dengan tipologi sebagai kritikus periwayat hadis, al-Albani
termasuk dalam kategori tipologi yang tasahhul (longgar), tawassit} (moderat), dan
tasyaddud (ketat). Ketiga tipologi tersebut terlihat dalam memberikan penilaian
terhadap periwayat hadis.
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تَْجِرْیُد اْلبَْحثِ 
محمد يحيـى:َاِالْسمُ 

80100309010:قم الجامعيالرّ 
سلسلة "للشيخ محمد ناصر الدين األلباني في كتاب معايير تجريح الرواة:األطروحةعنوان 

."وأثرها السيئ في األمةوالموضوعة الضعيفة األحاديث
،الحديثرواةمحمد ناصر الدين األلباني نقد بهاالتي تجريح المعايير بإلى اإللمامتهدفاألطروحةهذه 

مصداقية الغير على حتى يؤثر.، "سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة"المعنون بعنوان: كتاب الفي بها هزامتلوا
لسند.نحو اهبتقييمما يتعلق ماأللباني ه بما ألف

هاستكشافي ألنإنهيقال وصفي.والستكشافي االوصف المع هذه الدراسة تأخذ شكل الدراسة المكتبية
بجوانب رواية رجال ما يتعلق مفي أجزاء معينة من الكتاب الحديث المنتشرة يحاول أن يستكشف آراء نقاد

واستخدم الكاتب طريقة والثانوية.الرئيسيةالمتألف من المصادر دراسة الكتاب هو تهصدر دراسمالحديث. و 
استخدمه أما المدخل الذي معالجتها وتحليلها. بأسلوب جمع البيانات و المشار إليها صادر مالمن البياناتجمع 

.فهو المدخل اللغوي والتاريخي واالجتماعي التاريخي والجرح والتعديل
التعريف المبسط له مما في البداية الكاتب الرواة، يعرض األلبانيبها يجرحمعايير التي إيراد القبل 

وآراء ، عدم تحيزه لمذهب من المذاهب الموجودة، و خبراته عند مواظبته على الحديثو ، شيوخهو ، ذاتيتهيشمل
بأن به عيبا ) 1: الراوي يمكن وصفهأنهيفالرواة األلباني بها التي يجرحلمعايير اأما .وفي مؤلفاتههفيالعلماء 

بأنه ) 5حديثه مهجور، بأن ) 4، دجالبأنه ) 3، كثير الكذب مدمنهبأنه  ) 2، كذابأنهبنقاد العند هر اهتشال
.من المذاهب الفقهيةمذهبعلى متعصب وبأنه ) 7فاسق، بأنه ) 6، مبتدع

مع االستعانة على العموممن المعايير نفسها بما يجرح به العلماء النقادقياسهايمكن المذكورة المعايير ف
حيث يستخدم،ركن الكذبأو أكذب الناس : راوي، مع اعتبارهمشدة عيوب اللى عاللفظ الدال: أ) بما يلي

إال أن درجة ونيكذبما اأن الراوي كثير على اللفظ الدال ب) هذان المصطلحان إشارة إلى أدنى طبقات الجرح،
اللفظ ج) ،ضاعو والكذاب ال: الدرجة السابقة حيث شاع في هذه الطبقة استعمال لفظيكذبهم لم تصل إلى 

اللفظ ) هـللغاية،ضعيف المروي على أن الحديث الدال د) اللفظ بالكذب،مهسبق اتهاعلى أن الراوي الدال 
ضعفه صفات الراوي تبينا لإيراد ) ي، وغير موثوق به أو أن أكثر الناس ينكرون روايتهعلى أن الراوي ضعيف الدال

.هو على مقاربة الوصول إلى درجة التعديلو 
تصنيفه تصنيفا يتمثل فيه وارتباطا بالتصنيفات التي يسير عليها األلباني في كونه ناقدا، فإنه يمكن 

أو تصنيفا يتمثل فيه المتشددون حيث يبدو كل من هذه التصنيفات المتسهلون، أو تصنيفا يتمثل فيه المتوسطون 
الثالثة عند قيامه بتقييم رواة الحديث.
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ُمَحمَّد َيْحيَـى:َاِالْسمُ 
80100309010:اَلرَّْقُم اْلَجاِمِعي

َواُن ْاُألْطُرْوَحةِ  ُر َتْجرِْيِح الرَُّواِة لِلشَّْيِخ ُمَحمَّد نَاِصر:ُعنـْ ْيِن األَْلَباِني ِفي ِكَتاِب "ِسْلِسَلة َمَعايِيـْ الدِّ
َفِة َواْلَمْوُضْوَعِة َوأَثَرَها السَّيِّئ ِفي ْاألُمَِّة". ْاَألَحاِدْيِث الضَِّعيـْ

يْ َهِذِه ْاُألْطُرْوَحُة تـُْهِدُف ِإَلى ْاِإلْلَماِم ِبَمَعايِْيِر ال ن األَْلَباِني ُرَواَة اْلَحِدْيِث، تَّْجرِْيِح الَِّتي نـََقَد ِبَها ُمَحمَّد نَاِصُر الدِّ
َفِة َواْلَمْوُضْوَعة".، َحتَّ  َوان: "ِسْلِسَلة ْاَألَحاِدْيِث الضَِّعيـْ َوِن ِبُعنـْ ى يـَُؤثـَِّر َعَلى ِمْصَداِقيَِّة اْلَغْيِر َواْلِتَزاُمُه ِبَها ِفي اْلِكَتاِب اْلُمَعنـْ

تَـْقِيْيِمِه َنْحَو السََّنِد.ِبَما أَلََّفُه األَْلَباِني ِممَّا يـَتَـَعلَُّق بِ 
نَُّه ِاْسِتْكَشاِفيٌّ ألَنَُّه َهِذِه الدِّرَاَسُة تَْأُخُذ َشْكَل الدِّرَاَسِة اْلَمْكَتِبيَِّة َمَع اْلَوْصِف ْاِالْسِتْكَشاِفّي َواْلَوْصِفّي. يـَُقاُل إِ 

َة ِفي َأْجَزاٍء ُمَعيـََّنٍة ِمَن اْلِكَتاِب ِممَّا يـَتَـَعلَُّق ِبَجَواِنِب ِروِايَِة رَِجاِل ُيَحاِوُل َأْن َيْسَتْكِشَف آرَاَء نـَُقاِد اْلَحِدْيِث اْلُمْنَتَشرَ 
َقَة ِة. َواْسَتْخَدَم اْلَكاِتُب َطرِيْـ اْلَحِدْيِث. َوَمْصَدُر ِدرَاَسِتِه ُهَو ِدرَاَسُة اْلِكَتاِب اْلُمَتأَلَِّف ِمَن اْلَمَصاِدِر الرَّئِْيِسيَِّة َوالثَّانَوِيَّ 

َها بُِأْسُلْوِب َجْمِع اْلبَـَيانَاِت َوُمَعاَلَجِتَها َوَتْحِلْيِلهَ  ا. َأمَّا اْلَمْدَخُل الَِّذي اْسَتْخَدَمُه َجْمِع اْلبَـَيانَاِت ِمَن اْلَمَصاِدِر اْلُمَشاِر ِإلَيـْ
َواْلَجْرح َوالتـَّْعِدْيل.فـَُهَو اْلَمْدَخُل اللَُّغِويُّ َوالتَّارِْيِخّي َوْاِالْجِتَماِعّي التَّارِْيِخيّ 

َط َلُه ِممَّا رِْيَف اْلُمَبسَّ قـَْبَل ِإيـَْراِد اْلَمَعايِْيِر الَِّتي ُيَجرُِّح ِبَها ْاألَْلَباِني الرَُّواَة، يـَْعِرُض اْلَكاِتُب ِفي اْلِبَدايَِة التـَّعْ 
َراتِِه ِعْنَد  ُمَواظََبِتِه َعَلى اْلَحِدْيِث، َوَعَدَم َتَحيُّزِِه ِلَمْذَهٍب ِمَن اْلَمَذاِهِب اْلَمْوُجْوَدِة، َوآرَاَء َيْشَمُل َذاتَِيَتُه، َوُشيُـْوَخُه، َوِخبـْ

ُر الَِّتي ُيَجرُِّح ِبَها األَْلَباِني الرَُّواَة َفِهَي َأنَّ  ) بَِأنَّ بِِه َعْيًبا 1ْصُفُه: الرَّاِوَي يُْمِكُن وَ اْلُعَلَماِء ِفْيِه َوِفي ُمَؤلََّفاتِِه. َأمَّا اْلَمَعايِيـْ
ُر اْلَكِذِب َوُمْدِمُنُه، 2ِالْشِتَهارِِه ِعْنَد النـَُّقاِد بِأَنَُّه َكذَّاٌب،  ) بِأَنَُّه 5) بَِأنَّ َحِديـْثَُه َمْهُجْوٌر، 4) بِأَنَُّه َدجَّاٌل، 3) بِأَنَُّه َكِثيـْ

صٌِّب َعَلى َمْذَهٍب ِمَن اْلَمَذاِهِب اْلِفْقِهيَِّة.) َوبِأَنَُّه ُمتَـعَ 7) بِأَنَُّه فَاِسٌق، 6ُمْبَتدٌِع، 
ُر اْلَمْذُكْورَُة يُْمِكُن ِقَياُسَها ِبَما ُيَجرُِّح بِِه اْلُعَلَماُء النـَُّقاَد ِمَن اْلَمَعايِْيِر نـَْفِسهَ  ا َعَلى اْلُعُمْوِم َمَع ْاِالْسِتَعانَِة فَاْلَمَعايِيـْ

ا رُْكَن اْلَكِذِب، َحْيُث ُيْسَتْخَدُم َهَذاِن لُّ َعَلى ِشدَِّة ُعيُـْوِب الرَّاِوي، َمَع اْعِتَبارِِه: َأْكَذَب النَّاِس َأْو ِبَما يَِلي: أ) اَللَّْفُظ الدَّ
ًرا َما يَكْ  ْوَن ِإالَّ َأنَّ َدرََجَة َكْذبِِهْم ِذبُـ اْلُمْصطََلَحاِن ِإَشارًَة ِإَلى َأْدَنى طَبَـَقاِت اْلَجْرِح، ب) اَللَّْفُظ الدَّالُّ َعَلى َأنَّ الرَّاِوي َكِثيـْ
اُع، ج) اَللَّْفُظ الدَّالُّ َعَلى َلْم َتِصْل ِإَلى الدَّرََجِة السَّاِبَقِة َحْيُث َشاَع ِفي َهِذِه الطَّبَـَقِة ِاْسِتْعَماٌل َلْفِظيٌّ: اَْلَكذَّاُب َواْلَوضَّ 

لَّْفُظ الدَّالُّ َعَلى َأنَّ اْلَحِدْيَث اْلَمْرِويَّ َضِعْيٌف لِْلغَايَِة، هـ) اَللَّْفُظ الدَّالُّ َعَلى َأنَّ َأنَّ الرَّاِوَي َسَبَق ِاتـَِّهاُمُه بِاْلَكِذِب، د) اَل
ُر َمْوثـُْوٍق بِِه َأْو َأنَّ َأْكثـََر النَّاِس يـُْنِكُرْوَن ِرَوايـََتُه، ي) ِإيـَْراُد ِصَفاِت الرَّ  ِلَضْعِفِه َوُهَو َعَلى اِوي تـَبَـيـًُّنا الرَّاِوَي َضِعْيٌف َوَغيـْ

ُمَقارَبَِة اْلُوُصْوِل ِإَلى َدرََجِة التـَّْعِدْيِل.
فُ  َها األَْلَباِني ِفي َكْونِِه نَاِقًدا، فَِإنَُّه يُْمِكُن َتْصِنيـْ ُر َعَليـْ َفاِت الَِّتي َيِسيـْ ًفا يـََتَمثَُّل ِفْيِه َواْرتَِباطًا بِالتَّْصِنيـْ ُه َتْصِنيـْ

ُدْوَن َحْيُث يـَْبُدوْ اْلُمَتَسهُِّلْوَن، ًفا يـََتَمثَُّل ِفْيِه اْلُمَتَشدِّ ًفا يـََتَمثَُّل ِفْيِه اْلُمتَـَوسُِّطْوَن َأْو َتْصِنيـْ ُكلٌّ ِمْن َهِذِه َأْو َتْصِنيـْ
َفاِت الثَّالَثَِة ِعْنَد ِقَياِمِه بِتَـْقِيْيِم ُرَواِة اْلَحِدْيِث. التَّْصِنيـْ

تَْجِرْیُد اْلبَْحثِ 
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ABSTRACT

Name : Muhammad Yahya

NIM : 80100309010
Title : Tajrih Criteria of the Hadith Narrators of Shaykh Muhammad Nasiruddin

al-Albani in the Book of Silsilah al-Ahaadis al-Dhaifah wa al-
Maudhu’ah wa Asaruha al-Sayyi’ Fi al-Ummah

The dissertation aims to determine tajrih criteria of the hadith narrators used
by Muhammad Nasiruddin al-Albani in criticizing the hadith narrators and his
consistency in using tajrih criteria referred in the book of Silsilah al-Hadis al-
Dhaifah wa al-Mauddu’ah that has implication to the trust on the work of Shaikh al-
Albani in accordance with the assessment of hadith sanad.

The research writing used library research with descriptive and explorative
description. It was explorative because this research tried to explore the views of
critics’ traditions scattered in the certain part from the book related to the narration
aspects of rijaal hadith. In addition, the sources of the study were from the books
consisting of primary and secondary sources. The writer used data collection method
from the aforementioned sources with the technique of data collecting, processing,
and analyzing. The approach used in this research was linguistic, historical, and
socio-historical approach and jarh wa al-ta’dil.

Before determining tajrih criteria used by Muhammad Nasiruddin al-Albani,
the writer also noted the biography of al-Albani including his profile, teachers, and
experience in studying hadith and avoided the influence of the certain understanding
(madzhab) as well as the views of the Islamic scholars on him. The tajrih criteria
used by Muhammad Nasiruddin al-Albaani are: 1) a hadith narrator is categorized as
a liar if he is notorious among the critics as a liar; 2) he is appraised as hadith narrator
who often lies; 3) he is categorized as Dajjal; 4) his hadith is discarded, 5) he is
heretic or conducts bid’ah; 6) he is ruffian / Fasik, and 7) he adheres strictly to a
certain understanding.

Those criteria can be also compared to the criteria used by the scholars of
hadith criticism in general by using the terms such as: a) showing a very severe
weaknesses of the hadith narrator by using the terms like: ركن الكذبأكذب الناس، (a
person most liar, liar pole), the terms are used to express the most contemptible one;
b) using words to show the hadith narrators who usually lie but are not at the same
level with the previous terms, such as: كذاب, وضاع (liar, pretender); c) using terms to
show that the hadith narrators are accused of lying; d) using terms to indicate that the
narrated hadith is very weak; e) using terms to show that the narrator is weak, not
sturdy or many deny him; and f) revealing the nature of the narrators to prove their
weaknesses but close to the level of al-ta’dil.

Related to the typology as a critic of hadith narrators, al-Albani is categorized
as tasahhul (loose), tawassith (moderate), and tasyaddud (strict) typology. Those
three typologies were noticed in giving his assessment on the hadith narrators.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur’an sebagai sumber pertama dan utama ajaran Islam pada umumnya

mengandung ayat-ayat yang zann al-dalalah1 bersifat mujmal,2 mutlaq,3 dan ‘am.4 Karenanya

kehadiran hadis\ Nabi antara lain berfungsi sebagai tabyin wa tawdih bayan tafsir, yaitu

memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang masih mujmal,

memberikan taqyid (persyaratan) terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan

takhsis (penentuan khusus) ayat-ayat al-Qur’an yang umum5 terhadap ayat-ayat al-Qur’an.

Tanpa kehadiran hadis\ Nabi saw., umat Islam tidak mampu secara sempurna menangkap

dan merealisasikan, mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam al-Qur’an. Otoritas hadis

yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. mendapat pengakuan dan legitimasi dari Allah

swt. sebagaimana terlihat di dalam al-Quran S. Al-Nisa (4) : 80 :





1Zann al-Dalalah ialah nash yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk
ditakwilkan atau dipalingkan dari makna asalnya kepada makna yang lain. Lihat ‘Abd Wahab Kh.laf,
‘Ilm Usul al Fiqih (Kuwait : Dar al-Qalam, 1401H./1981M.) h. 35

2Mujmal arti harfiahynya adalah menyeluruh. Maknanya dalam ilmu ushul al-fiqh yaitu lafal
yang sighatnya tidak menunjukkan kepada pengertian yang terkandung olehnya. Lihat ‘Abd Wahab
Kh.laf, ‘Ilm Ushul al Fiqih (Kuwait : Dar al-Qalam, 1401H./1981M.) h. 173.

3 Mutlaq arti harfiahnya adalah bebas. Dalam ilmu ushul al fiqih diartikan sebagai lafal yang
menunjukkan atas satuan atau beberapa satuan yang menopoli, bukan kepada keseluruhan satuannya,
lihat ‘Abd Wahab Kh.laf ‘Ilm Ushul al Fiqih (Kuwait : Dar al-Qalam, 1401H./1981M.) h.182.

4‘Am arti harfiahnya adalah menyeluruh. Menuru ilmu ushul Fiqih ‘am adalah lafal yang
menunjukkan atas keseluruhan satuan-satuan yang terdapat di dalamnya. Lihat ‘Abd Wahab Kh.laf
‘Ilm Ushul al Fiqih (Kuwait : Dar al-Qalam, 1401H./1981M.) h 181.

5Munzir Suparta dan Utan Ranuwijaya, Ilmu Hadis\\ (Jakarta : Raja Grapindo Persada,
1993),h. 52.
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Terjemahnya :
Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah.
dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak
mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.6

Hadis\ Nabi merupakan salah satu sumber ajaran Islam, sumber kedua setelah

al-Qur’an.7 Ummat Islam tidak mampu memahami ajaran Islam tanpa kembali

kepada al-Qur’an dan Hadis\ Nabi. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan mengikuti

kedua sumber ajaran tersebut, sebab hadis\ memperkuat hukum-hukum yang telah

ditentukan oleh al-Quran.8

Sungguhpun hadis\ Nabi mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat

besar, namun hadis\ Nabi berbeda dengan al-Qur’an dalam berbagai segi. Dilihat dari

periwayatannya, al-Qur’an diriwayatkan secara mutawatir sedang hadis sebagian

diriwayatkan secara mutawatir dan sebagian yang lain berlangsung secara ahad. Arti

bahasa mutawatir adalah tatabu’ yakni berurut, sedang arti menurut istilah ilmu

hadis\\ ialah berita yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat pada setiap tingkat,

mulai dari tingkat shahabat sampai dengan mukharrij, yang menurut ukuran rasio dan

kebiasaan, mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, dan juga berarti bersandar

6 Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, Mushaf Lafziyyah al-Huda, Al-Quran
Terjemah Perkata disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama RI.
(Depok : al-Huda, Kelompok Gema Insani, 2009), h. 92.

7‘Abd al-H.im Mahmud, Al-Sunnat fi Makanatiha wa fi Tarikhiha (Kairo : Dar al-Kutub al-
‘Araby, 1967) h.26; Muhammad Abu Syuhbah, Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihhat al-Suttah
(Kairo: Majma’ al-Buh us al-Islamiyyah, 1981), h.9;  Ibrahim Ibn Muhammad ibn Kamal  al-Din al-
Dimasyqy, al Bayan wa al-Ta’rif fi Asbab al-Wurud al Hadis\\ al-Syarif (Mesir : Maktabah al-Misr,
t.th.) h. 13.

8Fathur Rahman, Ikhtishar Musth.ah Hadis\\, (cet III. Bandung : Al-Ma’arif, 1981), h. 5.
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pada panca indera. Kata ahad sebagai kata jama’ dari kata wahid menurut bahasa

berarti satu. Ahad menurut istilah ilmu hadis\\, berarti berita yang diriwayatkan oleh

orang-orang yang tidak mencapai  tingkat mutawatir.9 Walaupun begitu, al-Qur’an

dilihat dari periwayatannya berkedudukan sebagai qat’i al-wurud dan sebagian lagi

bahkan yang terbanyak berkedudukan sebagai zann al-wurud.10 Al-Qur’an

seluruhnya ditulis pada masa Nabi saw. dan resmi dibukukan tidak berapa lama

setelah Rasulullah Muhammad saw. wafat. Berbeda halnya dengan hadis\, tidak

seluruhnya ditulis pada masa Nabi dan resmi dibukukan setelah beliau wafat.11

Karena itu periwayatan secara makna telah terjadi untuk hadis\ Nabi dan dapat

menjadikan riwayat hadis\\ itu menyalahi apa yang sebenarnya berasal dari Nabi.

Sangat memungkinkan terjadinya kekeliruan atau mungkin kesengajaan dari

seseorang untuk menyebutnya sebagai sebuah hadis\ padahal sesungguhnya tidak

berujung pangkal kepada Nabi sebagai sumber utama. Oleh sebagian ulama menilai

bahwa adanya pendapat sahabat (mauquf) dan tabiin (maqtu’) bisa dikategorikan

9 Untuk penjelasan lebih lanjut tentang  istilah mutawatir dan ahad itu, lihat M. Syuhudi
Ismail, Metodologi Penelitian Hadis\\ Nabi (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h.3. dan lihat pula
Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis\\, ulumuh wa mustalahuh (Beirut : Dar al-Fikr,1409
H/1989 M), h.301-303; Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis\\, diterjemahkan oleh
Mujiyo dengan judul ‘Ulum Hadis\\ (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 196-201; Abu Fadl
Ahmad ibn Hajar al-Asqalaniy, Nuzhat Nazr Syarh Maktabah al-Fikr (Kairo: Istiqamah, 1368 H.), h.5-
9.

10Maksud qat’i al wurud ialah mutlak kebenaran beritanya, sedang zann al wurud ialah  nisbi
atau relatife tingkat kebenarannya. Lihat M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis\\ Nabi
(Jakarta : Bulan Bintang, 1992),  h. 4, sebagai dikutip dari al-Adlaby, Manhaj Naqd al Matn (Beirut :
Dar al Afaq al-Jadidah, 1403 H/1982 M), h. 239. Lebih lanjut lihat Subhi al-Sh.ih, Ulum al-Hadis\\ wa
Mustalahuh (Beirut : Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1977)h. 151; Abu Ishak Ibrahim Musa al-Syatibi, al-
Muwafaqat Fi Usul al-Sya’iyah, juz III (Mesir : al-Maktabah al-Tijariyyat al-Kubra, t.th.) h.15-16.

11Pembukuan hadis\\ secara resmi dimulai pada masa pemerinthan ‘Umar ibn Abd al-Aziz,
sekitar tahun 100 Hijriah. Penjelasan lebih lanjut tentang pembukuan hadis\\ tersebut lihat Muhammad
Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis\\, Ulumuh wa Mustalahuh (Beirut : Dar al-Fikr,1409 H/1989 M), h.
176-181.
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sebagai sebuah hadis\\ dan yang lain menolaknya sebab tidak bersumber dari Nabi

saw.12

Kesenjangan antara sepeninggal Nabi dengan pembukuan hadis\ sekitar satu

abad, merupakan kesempatan yang baik bagi orang-orang atau kelompok tertentu

untuk memulai aksinya membuat dan mengatakan sesuatu pernyataan yang kemudian

disandarkan kepada Nabi saw, selanjutnya oleh para ilmuan hadis\

mengkategorikannya sebagai hadis\\ palsu atau hadis\\ maudu’.

Ulama berbeda pendapat tentang kapan mulai terjadi pemalsuan hadis\\. Ada

yang berpendapat bahwa pemalsuan hadis\\ terjadi pada masa Nabi, hal ini

dikarenakan adanya pernyataan Raasulullah saw.

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن ١٠٤صحیح البخاري  ِ : َحدَّثَنَا أَبُو اْلَولِیِد قَاَل َحدَّ اٍد َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد هللاَّ َجاِمِع ْبِن َشدَّ

بَْیرِ  بَْیِر َعْن أَبِیِھ قَاَل قُْلُت لِلزُّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َكَما ْبِن الزُّ ِ َصلَّى هللاَّ إِنِّي َال أَْسَمُعَك تَُحدُِّث َعْن َرُسوِل هللاَّ

ُث فَُالٌن َوفَُالٌن قَاَل أََما إِنِّي لَْم  ْأ َمْقَعَدهُ ِمْن یَُحدِّ أُفَاِرْقھُ َولَِكْن َسِمْعتُھُ یَقُوُل َمْن َكَذَب َعلَيَّ فَْلیَتَبَوَّ

13النَّارِ 

Artinya :
Shahih Bukhari 104: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata,
telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Jami' bin Syaddad dari 'Amir
bin 'Abdullah bin Az Zubair dari Bapaknya berkata, "Aku berkata kepada Az
Zubair, "Aku belum pernah mendengar kamu membicarakan sesuatu dari
Rasulullah saw. sebagaimana orang-orang lain membicarakannya?" Az Zubair
menjawab, "Aku tidak pernah berpisah dengan beliau, aku mendengar beliau
mengatakan: "Barangsiapa berdusta terhadapku maka hendaklah ia persiapkan
tempat duduknya di neraka."

12 Ambo Asse, Studi Hadis\\\ Maud{ui’i (sebuah Kajian Metodologi Holistik), (Makassar :
Alauddin University Press, 2013), h. 25.

13 Lidwa Pusaka; Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam, S}ahih al-Bukhari, Kitab Ilmu Bab Dosa
orang berdusta atas nama Rasululullah saw. Nomor hadis 104.
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Tergambar dari hadis ini kalau di zaman Rasulullah saw sudah ditengarai akan

adanya segelintir umat di kala itu akan atau bahkan telah melakukan kebohongan atas

nama Nabi saw.

Sedangkan  yang lainnya berpendapat terjadinya pemalsuan hadis sejak masa

khalifah ‘Ali bin Abi Thalib. Di antara penyebab terjadinya pemalsuan hadis\\ adalah

membela kepentingan politik, membela aliran teologi, dan membela mazhab fiqih.14

Pada sisi lain, al-Qur’an berbeda dengan hadis\\ Nabi saw. kalau al-Qur’an terkumpul

dalam satu mushaf (kitab) sedangkan hadis\\ Nabi saw. tersebar dalam berbagai kitab.

Kitab-kitab hadis\\ tersebut berbeda-beda bentuk dan kualitasnya.15 Untuk

mengetahui apakah riwayat berbagai hadis\\ yang terhimpun dalam berbagai kitab

hadis\\ dapat dijadikan hujjah ataukah tidak, terlebih dahulu oleh ahlinya mengadakan

telaah mendalam berupa studi yang panjang dengan metode ilmiah yang dapat

dipertanggung  jawabkan, sehingga menghasilkan kesimpulan  untuk kemudian

diperpegangi oleh para pencari hadis\ sebagai hujjah sesudah al-Quran (sebagai

sumber utama dalam pengambilan hukum dalam Islam).

Hadis\-hadis\ yang terkumpul dalam kitab-kitab hadis\\ tersebut, tidak hanya

berupa materi seperti dalam al-Qur’an, tetapi di samping terdiri atas materi yang

disebut matan hadis\\, juga terdiri atas berbagai hal berhubungan dengan periwayatan

14 Penjelasan lebih rinci tentang kapan mulai terjadi pemalsuan hadis\\ dan sebab terjadinya
lihat M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kes}ahihan  Sanad Hadis\\, Telaah kritis dan Tinjauan  dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h.92- 97.

15 Penjelasan tentang macam-macam kitab hadis\\ dan kualitasnya masing-masing, lihat
misalnya Muhammad Abu Syuhbah, Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihhat al-Suttah (Kairo: Majma’
al-Buh us al-Islamiyyah, 1981),h.42-142; Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis\\, ulumuh wa
mustalahuh (Beirut : Dar al-Fikr,1409 H/1989 M), h.308-330.
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hadis\\ berupa sanad.16 Dapatlah dikatakan bahwa untuk mengetahui apakah suatu

hadis\ dapat dipertanggungjawabkan keorisinilannya berasal dari Nabi saw, maka

penelitian bukan hanya pada matan tetapi juga diperlukan penelitian sanad hadis\.17

Hanya saja penelitian ini hanya fokus pada penelitian sanad hadis |\saja, yakni

gugurnya seorang periwayat disebabkan terkena cacat (jarh).

Dalam hal penelitian hadis\ ada dua hal pokok yang menjadi sasaran

penelitian yakni sanad dan matan. Penelitian dari segi sanad meliputi segi kuantitas

dan kualitas. Dari segi kuantitas (jumlah) periwayat terbagi atas ahad dan mutawatir.

Mutawatir adalah hadis\ yang diriwayatkan oleh banyak orang, berdasarkan

pancaindera, yang menurut kebiasaan, mustahil mereka terlebih dahulu untuk sepakat

berdusta. Keadaan periwayatan ini berlanjut, sejak t}abaqat pertama sampai t}abaqat

yang terakhir.18 Sementara ahad adalah hadis\ yang diriwayatkan oleh orang-

seorang, atau dua, atau lebih akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan

sebagai mutawathir.19

16 Sanad arti harfiahnya dalah sandaran, atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Dikatakan
demikian karena hadis\\ bersandar kepadanya. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis\\, sanad adalah
orang-orang yang menyampaikan (meriwayatkan) hadis\\ atau matan hadis\\, Lihat Muhammad al-
Tahhan, Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid (Maktabah: Al-‘Arabiyah, 1398 H/1978 M), 158.
Matan menurut bahasa berarti yang meninggi. Menurut istilah ilmu hadis\\, matan ialah tempat
berakhirnya sanad. Lihat Muhammad al-Tahhan, Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid (Maktabah:
Al-‘Arabiyah, 1398 H/1978 M), ; Muhammad Jamal al-Din al-Qasimy, Qawa’id al-Tahdis min al-
Funun Mastalahah al-Hadis\\ (t.t,: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 202. Penjelasan lebih
lanjut tentang sanad dan matan, lihat Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuti, Tadrib al-
Periwayat fi Syarh al-Nawawy, Jilid I (Madinah al-Munawwarah : al-Maktabat al-Ilmiyyah, 1392
H/1972 M.), h.41.

17M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis\\ Nabi (Jakarta : Bulan Bintang, 1992),
h.4

18M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kes}ahihan  Sanad Hadis\\ , Telaah kritis dan Tinjauan  dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 135.

19M. Syuhudi Ismail Kaedah Kes}ahihan  Sanad Hadis\\ , Telaah kritis dan Tinjauan  dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), 141.
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Perbedaan jumlah periwayat tersebut menyebabkan pada perbedaan sikap

ulama dalam menerima hadis\ tersebut. Hadis\ mutawatir diyakini kebenarannya

berasal dari Nabi saw. karena banyaknya periwayat yang meriwayatkan hadis\

tersebut dalam setiap generasinya. Sehingga tidak memerlukan penulisan tentang

jalur sanadnya (kritik sanad). Berbeda halnya dengan hadis\ ahad, diriwayatkan

segelintir periwayat, menyimpan dua kemungkinan yakni maqbul dan mardud.

Hadis\ maqbul, menurut jumhur, wajib diamalkan sedang hadis\ mardud

tidak. Hadis\ ahad ada tiga kemungkinan, yakni: 1) Yakin akan kebenaran hadis\nya

karena kebenaran periwayatnya menyebabkan dapat diamalkan, 2) Yakin akan

kebohongan beritanya karena adanya periwayat yang berdusta sehingga wajib

ditinggalkan, 3) Apabila ada indikasi pada salah satu dari dua kemungkinan di atas

maka dapat ditetapkan kes}ahihannya sedang bila tidak ada indikasinya maka dinilai

mauquf dan nilainya sama dengan mardud.20 Karenanya, hadis\ ahad harus diteliti

terlebih dahulu kes}ahihannya.

Dilihat dari segi sandaran pengucapnya, hadis\ terbagi menjadi tiga yakni

marfu’, mauquf dan maqthu’. Marfu’ adalah hadis\ yang disandarkan kepada Nabi

saw., baik bersambung sanadnya ataupun tidak, baik yang menyandarkan itu sahabat

Nabi saw. ataupun bukan.21 Mauquf adalah perkataan atau perbuatan yang

disandarkan kepada sahabat baik sanadnya bersambung ataupun tidak.22 Sedang

20Ibn Hajar Al-Asqalani, al-Nukat ala Nuzhah al-Nazar fi Taudhih Nukhbah al-Fikr (Cet. II;
al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Saudiyah: Dar Ibn al-Jauzi, 1994 M/1414 H), h. 58-73.

21M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kes}ahihan  Sanad Hadis\\ , Telaah kritis dan Tinjauan  dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 160.

22M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kes}ahihan  Sanad Hadis\\ , Telaah kritis dan Tinjauan  dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 164.
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maqthu’ adalah perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada tabi’in baik

sanadnya bersambung ataupun tidak.23

Berdasarkan ketiga pembagian tersebut, maka sesungguhnya apa yang

disandarkan kepada sahabat (hadis\ mauquf) dan tabi’in (hadis\ maqthu’) tidak dapat

disebut sebagai hadis\ yang berasal dari Nabi saw.

Al-Quran dan al-hadis\ sebagai sumber hukum bagi umat Islam, selalu

dijadikan oleh para pelaku studi sebagai obyek kajian dari berbagai aspeknya. Diakui

oleh seluruh pengkritik hadis\ bahwa sampai kini masih sangat banyak hadis\-hadis\

yang beredar di tengah masayarakat adalah masih terkategori hadis\ d}aif, dan

maud}u’. Banyak faktor dan yang melatar belakangi sehingga memicu munculnya

hadis\-hadis\ serupa (d}aif dan maud}u’), apalagi ada pihak-pihak tertentu

mengatasnamakan hadis\ dari Nabi saw. untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan

setelah ditelusuri ternyata d}aif (lemah) dan bahkan maud}u’ (palsu). Salah satu

contoh matan hadis\ “Perbedaan dikalangan umatku adalah rahmah”, ternyata

menurut Nasiruddin al-Albani dalam kitabnya Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aifah wa al-

Maud}u’ah, adalah terkategori hadis\ d}aif.

Karya besar Imam Syaikh Nasiruddin al-Albani yang telah ditulisnya di dalam

kitab tersebut telah membukukan 7162 hadis\, dan masing-masing hadis\ diberi

penjelasan oleh al-Albani termasuk uraian tentang sebab-sebab ked}aifan dan

kemaud}u’an sebuah hadis\. Dari karya-karya al-Albani tidak sedikit mendapat

kritikan dari para pengkritik sehingga penulis tertarik melihat secara jernih, kriteria

23M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kes}ahihan  Sanad Hadis\\ , Telaah kritis dan Tinjauan  dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 167.
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apa yang dipakai oleh al-Albani menyeleksi para periwayat sehingga ada yang

dikategorikan sebagai periwayat yang terkena jarh (dapat celaan).

Banyak ulama yang memberikan kritikan, salah satunya bernama Muhammad

Sa’id Ramadan al-But{i24, ternyata dibalik kritikan itu oleh penulis menemukan

adanya kekeliruan dari pengkritik, seperti ketika al-Buti mengkritik hadis yang

termuat di dalam Irwa’ al-Ghalil tentang :

الجنةأدخلثمنیام،والناسبالیلوقماالرحام،وصلالطعام،وأطعمالسالم،أفش“
مبسال

Artinya :
Tebarkanlah salam, berilah makan orang miskin, sambunglah silaturahim,
dirikanlah shalat di waktu malam di saat orang-orang sedang tertidur,
kemudian masuklah ke dalam surga dengan kesontosaan”

Dalam kritikan itu disebutkan bahwa al-Albani menyebutnya sanad hadis ini

lemah, namun ketika penulis memeriksa pernyataan tersebut ternyata menemukan

berbeda dari apa yang disampaikan itu, sebab di dalam kitab Irwa’ al-G{alil juz 3

nomor hadis 777 hal 237 al-Albani menilai hadis ini dari segi kuantitas adalah

mutawatir dan dari segi kualitas termasuk s{ahih. Ditemukan beberapa jalur

periwayatan terdapat salah satu periwayatan yang lemah, namun sejumlah

periwayatan yang lain kuat dan s}ahih sehingga terangkat menjadi s}ahih lig{aerih,

dan itu semua termuat di dalam kitab Irwa’al-Ghalil, oleh karena itu uraian jalur

sanad harus dibaca tuntas, seperti dalam jalur sanad hadis ini ditakhrij sebanyak 9

24 Beliau adalah ulama besar yang menjadi pembela ajaran ahlussunnah wal jamaah yang
membela kebebasan dalam mengikuti madzab Imam yang empat, lahir di Irak dan wafat secara syahid
di Suriah. Sebagai ulama besar beliau dikagumi oleh banyak ulama besar lainnya secara internasional
dan telah menghasilkan banyak karya kitab yang juga banyak tersebar di Indonesia. Pandangan
tersebut diatas dikutip dan di ringkas dari Kitab al-Lamadzhabiyyah Akhthar Bid’ah Tuhaddid al-
Syari’at al-Islamiyyah, lihat:www.sahab.net/forums/index.php?, dan www.ahlalhdeeth.com/, dikutip
pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015.
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mukharrij hadis, yakni Muslim, Abu Awanah, Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad bin

Hanbal, al-Turmudzi, al-Nasa’i, Abi darda dan Muja>ah ibn Zubair. Demikian halnya

hadis ini diriwayatkan sejumlah periwayat pada tingkatan periwayat pertama yakni,

Abu Huraerah, Abu Shaleh, Maemunah, Zubair bin Awwam, Ibn Zubair, Abdullah

Ibn Salam, dan Abdullah Ibn Umar.

Demikian juga ketika al-Buti (pengkritik) dengan menyebutkan bahwa hadis

dalam kitab Irwa al-G{alil karya al-Albani tentang الرحمن،وعبدهللاعبدهللالىاالسماءاحب

ومرةحربوھمامحارثواصدقھا (Nama yang dicintia oleh Allah, yaitu Abdullah,

Abdurrahman, dan nama yang benar adalah Haris\, Hammam, Harb dan Murrah). Al-

Buti menyubut, hadis tersebut berada pada nomor hadis 1178, tetapi oleh penulis

menemukannya pada nomor hadis 1176. Al-Buti menyebut untuk dibandingkan

dengan yang telah termuat di dalam kitab Silsilah Aha>dis\ al-S{ahih pada nomor

hadis\ 1040, tapi ternyata penulis tidak menemukannya di dalam kitab yang

dimaksud. Dalam penelusuran penulis, ditemukan adanya matan hadis dengan

riwayat bil makna, terdapat di dalam kitabnya al-Albani yang lain yaitu pada kitab

Silsilah Hadis S}ahih pada juz 3 hal 33 dengan matan hadis sebagai berikut :

األسماءِ ھمام وحارث وشرُّ األسماءِ وأصدقُ عبد هللا وعبد الرحمن األسماءِ خیرُ 
25".ةٌ رومُ ربٌ حَ 

Artinya :

Sebaik-baik nama adalah ‘Abdullah dan ‘Abdurrahman, nama yang paling
benar adalah nama Hammam dan Haris\, dan nama yang paling jelek adalah
Harb dan Murrah).

Berbeda yang ditunjuk oleh pengkritik tersebut, sebab tidak ditemukan matan

hadis ini di dalam kitab silsilah hadis d}aif dan maud}u’ karya al-Albani26. Penulis

25 Abu Abd a-Rahman Muhammad Nasiruddi>n ibn al-Haj Nuh Ibn Najja>ti> ibn A>dam al-
Asyqaudari> al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-Sahihah wa Syai’i min Fiqhiha wa fawa>idiha, juz 3
(Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’, 1415 H/1995 M.) h. 33.
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menemukan redaksi matan yang berbeda dalam kitab silsilah hadis d}aif dan

maud}u’ pada juz 1 halaman 408, tetapi tidak bisa disebut hadis ini periwayatan

bilmakna,  di dalam matan tersebut sangat singkat, tidak disebutkan adanya nama-

nama tertentu dehingga sangat jauh berbeda redaksi matan yang dibahas sebelumnya.

Dapat dibandingkan dengan matan hadis sebelumnya dengan matan hadis berikut,

dalam kitab silsilah hadis d}a’if dikategorikan hadis maud}u’ (palsu) sebagaimana

terlihat berikut :

27"بھِ إلى هللا عز وجل ما تعبدُ األسماءَ أحبُّ 

Artinya :
Nama yang paling dicintai Allah ‘Azza wa Jallah, adalah nama yang
menunjukkan penghambaan dengan-Nya.

Al-Albani menulis hadis ini ditakhrij oleh Imam al-T}abra>ni> sebagaimana

terlihat dalam kitab kitab al-Mu’jam al-kabir pada juz 3 hal 59 nomor hadis 2, dari

Mu’lal ibn Nufail al-Hara>ni dari Muhammad ibn Muhs}a>n dari Sofya>n dari

Manshur dari Ibra>him dari al-Alqa>mah dari Ibn Mas’ud, berkata : Rasulullah saw

telah melarang memberikan nama anak laki-laki yang baru dilahirkan dengan nama

Ha>ris\ atau Murrah, dan Allah mencintai nama hambanya yang bernama Hammam.

Mengenai sanad hadis tersebut, al-Albani mengutip pendapat al-Hais\ami>

dalam kitabnya “al-Jam’u”  bahwa terdapat periwayat yang bernama Muhammad ibn

26 Dengan demikian sejumlah kritikan yang ditujukan oleh pengkritik hadis kepada al-Albani
adalah serasa sangat tendensius, sebab ketika memvonnis al-Albani adalah salah, ternyata yang
mengatakan belum tentu benar, sehingga para kritikus hadis perlu melakukan kritik ulang terhadap
kritikan yang ditujukan ke al-Albani. Lihat, salah satunya  Dr. Muhammad Sa’id Ramadan al-But{i
"Strife in Islam" (Al-Jihad fil Islam : Kayfa Nahamuh wa Kayfa Numarisuh), edisi ke-2, (Damascus ,
Syiria : Dar al-Fikr, 1997), h.18.

27 Abu Abd a-Rahman Muhammad Nasiruddi>n ibn al-Haj Nuh Ibn Najja>ti> ibn A>dam al-
Asyqaudari> al-Albani> , Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aifah wa al-Maud}uah wa as\aruha al-Sai fi al-
Ummah Juz 1, hadis ke 408. (Riyad} : Dar al-Ma’arif, 1412 H./1992 M.), h. 586
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Muhsa>n al-‘Aka>syi>, dan dia itu hadisnya matruk (tertolak), dan Ibn Ma’in

menyebut periwayat itu كذاب (pendusta) dan menurut al-Daruqutni> حدیثیضع ال
(diletakkan/disimpan/ditinggalkan hadisnya), sehingga al-Albani berkesimpulan hadis

ini terkategori maud}u’ (palsu)28.

Dalam kitab Sahih Muslim,  Imam Muslim meriwayatkan :

ثَنِي إِْبَراِھیُم ْبُن ِزیَاٍد َوھَُو اْلُملَقَُّب بَِسبََالَن، أَْخبََرنَا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد، َعْن ُعبَْیِد هللاِ  ْبِن َحدَّ

ثَاِن َعْن نَافٍِع، َعِن ُعَمَر، َوأَِخیِھ َعْبِد هللاِ، َسِمعَ  ھُ ِمْنھَُما َسنَةَ أَْربٍَع َوأَْربَِعیَن َوِمائٍَة، یَُحدِّ

إِنَّ أََحبَّ أَْسَمائُِكْم إِلَى هللاِ َعْبُد «اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: 

ْحَمنِ  29»هللاِ َوَعْبُد الرَّ

Artinya :
Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Ziyad dan dia di juluki dengan
nama Sabalan, Telah mengabarkan kepada kami 'Abbad bin 'Abbad dari
'Ubaidullah bin 'Umar dan saudara laki-lakinya 'Abdullah yang dia dengar
dari keduanya sejak tahun 144 H., keduanya menceritakan dari Nafi' dari
Ibnu 'Umar ia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya nama-nama
yang paling disukai Allah swt ialah nama-nama seperti: 'Abdullah,
'Abdurrahman."

Dalam pada ini, matan hadis tidak terlihat adanya ziya>dah (tambahan)

tentang adanya pemberian nama-nama yang dianggap jelek di sisi Allah. Jadi tidak

berarti al-Albani telah menggugurkan riwayatan Imam Muslim tentang hadis ini,

karena hadis ini tidak persis sama dengan redaksi matan dan sumber periwayatan

yang digunakan oleh al-Albani.

Ulama lainnya adalah, Ali Mustafa Ya’qub, ia adalah ulama ilmu hadis

Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan, dia

28 al-Albani> , Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aifah wa al-Maud}uah wa as\aruha al-Sai fi al-
Ummah Juz 1, hadis ke 408. (Riyad} : Dar al-Ma’arif, 1412 H./1992 M.), h. 586

29 Muslim Ibn Hajja>j Abu al-Ha>san al-Qusyairi> al-Naisabu>ri> , S}ahih Muslim, Juz 3
(Beirut : Dar Ihya> al-Tura>s  al-‘Arabi> , t.th.) h. 1682.
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menulis sub-sub judul: “Arogansi al-Albani”, “(al-Albani) Mendaifkan Hadis-hadis

(Sahih) Imam al-Bukhari dan Muslim”, “(al-Albani) Mbulet dan Ngambang”, “(al-

Albani) Menentang ijma’ Ulama”. Tetapi di samping mengutip pendapat al-Albani

juga Ali Ya’qub mengakui kalau al-Albani sebagai ahli hadis masa kini30, sehingga

hampir semua hadis yang ditulis sebagai hadis palsu dalam kitabnya itu, Ali Mustafa

tetap menjadikan pandangan al-Albani sebagai rujukan. oleh karena itu penulis

memandang bahwa walaupun Ali Mustafa Ya’qub seakan menafikan al-Albani

sebagai ulama hadis, tetapi karena menjadikan pendapatnya sebagai salah satu

rujukan, maka dapat dikatakan dia tetap mengakui kebenaran al-Albani sebagai ulama

hadis\.31

Oleh karena itu dalam penulisan disertasi ini, penulis tidak perlu

mengemukakan pandangan para ulama lebih banyak lagi tentang kritikan mereka

terhadap al-Albani sebab banyak pengkritik hanya mengedepankan stigma

berpikirnya kalau al-Albani diwarnai paham wahabi dan salafi, tidak lagi melihat

kriteria pentajrihan periwayat hadis  yang bagaimana dipakai oleh al-Albani juga

tidak lagi melakukan penggalian sumber yang akurat yang dapat dijadikan

pembanding terhadap dasar yang diperpegangi oleh al-Albani.

Dalam penulisan disertasi ini, penulis hanya fokus pada kriteria yang dipakai

al-Albani menilai periwayat sebuah hadis\ yang menyebabkan salah seorang atau

30 Ali Mustafa Ya’qub, Hadis-Hadis Bermasalah, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2010), h. 4.
31 Selain menjadi salah satu rujukan dalam bukunya Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramad}an,

juga terdapat menjadikan salah satu rujukan dalam penulisan bukunya yang berjudul “hadis-hadis
bermasalah” banyak ditemukan kutipan dari pandangan al-Albani tentang beberapa hadis yang
dipandang bermasalah, h. ini dapat dilihat pada setiap hadis yang diangkat oleh Ali Mustafa Ya’qub
sebagai hadis bermasalah. misalnya ketika Ali Mustafa Ya’qub menulis mengenai palsunya hadis
tentang “Tanpa Nabi Muhammad maka Allah tidak menciftakan bumi” lihat Ali Mustafa Ya’qub,
Hadis-Hadis Bermasalah, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2010), h. 47
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sejumlah periwayat dalam sebuah sanad hadis\ divonis bermasalah sehingga

menyebabkan hadis\-hadis\nya terkategori d{aif dan maud}u’.

Untuk melihat secara jernih kritik  yang digunakan oleh al-Albani dalam

menilai seorang periwayat dan teknik periwayatannya, maka penulis menguraikan

pula sekitar  kritik jarh dan ta’dil terhadap seorang periwayat secara umum yang

telah digariskan oleh beberapa ahli di bidang ilmu hadis\ .

Penulis lebih spesifik melihat cara kritik al-Albani terhadap periwayat hadis\

khususnya dalam kaitannya dengan kredibilitas periwayat, ataukah mungkin saja

terdapat kriteria khusus yang dipergunakan al-Albani  sebagai pedoman melakukan

kritik hadis\.

Dalam buku silsilah hadis\ d}aif dan hadis\ maud}u’ oleh Syaikh

Muhammad Nasiruddin al-Albani yang telah melakukan kritik terhadap sejumlah

periwayat hadis\ Nabi. Dalam kitab tersebut terbagi atas empat belas jilid itu, penulis

mengambil hadis-hadis secara acak untuk diteliti. Dari kegiatan kritik tersebut akan

tergambar kriteria yang dipakai al-Albani menetapkan lemahnya periwayatan

seorang periwayat hadis\, dan menjadilah d}aif atau maud}u’ hadis\ yang

diriwayatkannya.

Hadis\-hadis\ yang akan menjadi fokus penelitian dalam penulisan disertasi

ini adalah hadis\ yang diambil secara acak dari sejumlah hadis\ yang tersebar di

empat belas jilid. Penulis fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan metode penulisan

hadis\, pandangan ulama terhadap hadis\ yang diteliti oleh penulis, dan cara kritik

Nasiruddin al-Albani terhadap periwayat hadis\ yang meriwayatkan hadis\-hadis\

yang telah dihimpunnya dalam kitab silsilah hadis\ d}aif dan hadis\ maud}u’ .
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Karena kajian ini terfokus pada kitab “Silsilah al-Aha>dis\ al-d}a’if ah wa al-

maud}uah”,  maka penulis ingin mengetahui pedoman atau kriteria apa yang dipakai

oleh al-Albani saat memberikan penilaian atas tingkatan kredibilitas seorang

periwayat hadis\ di dalam kitabnya itu, maka tentu saja studi yang dilakukannya

adalah kritik hadis\ (naqd al-hadis\) yakni kritik sanad32 dan matan.33

Kajian terhadap hadis\ sangat penting dengan beberapa faktor yang telah

dipaparkan sebelumnya untuk mengetahui validitas suatu hadis\ serta menghindarkan

diri dari keraguan yang kemudian mengantar kepada pemahaman hadis\ yang dapat

dijadikan hujjah.

Seperti buku-buku hadis\ yang lain pada umumnya, kitab hadis\ karya

Nasiruddin al-Albani perlu diteliti keabsahannya, sebab sebagai manusia biasa tak

akan luput dari kekeliruan dan kesalahan. Sebagai  peneliti harus berangkat dari

keraguan atas kebenaran informasi dari sebuah obyek kajian. Berangkat dari keraguan

inilah yang mengantar penulis kepada kajian yang mendalam. Apapun hasilnya

setelah kajian pasti akan muncul kesimpulan yang mengantar kepada keyakinan  akan

kebenaran informasi tersebut.

Ada dua kemungkinan yang akan terjadi setelah hadis\ diteliti dari segi sanad

dan dari segi matan yakni diterima atau ditolak. Diterima karena  berkualitas Sahih

dari segi matan dan Sahih dari segi sanad. Kalau sebuah hadis\ terkategori Sahih

matan dan sanadnya, maka hadis\ tersebut berstatus maqbul (diterima sebagai dalil),

32Nur al-Din’Itr, al-Madkh. ila ‘Ulum al-Hadis\\ (al-Madinah al-Munawwarah : al-Maktabah
al-‘Ilmiyah, 1972), h. 12. Muhammad Ajjaj al-Khatib, Usul al-Hadis\\, terj. Qadirun Nur dan Ahmad
Musyafiq (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2003), h.13.

33Lihat, al-Qaththan, Mabahis fi Ulum al-Hadis\\, terjemahan Mifdhol Abdurrahman (Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 12; lihat  Hasbi ash-Shiddiqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis\\
(Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 192
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jika ternyata hadis\ itu bertentangan dengan hadis\ lain yang berstatus maqbul juga

atau bertentangan dengan dalil lain yang sah, maka dalam kondisi yang seperti ini

penelitian masih perlu dilanjutkan, apakah hadis\ yang diteliti dapat diamalkan

(ma’mul bih) ataukah tidak dapat diamalkan (gayr ma’mul bih)34 Di sisi yang lain,

ada kalanya suatu hadis\ diteliti sanad dan matannya, dan kemudian diketahui bahwa

ternyata hadis\ tersebut adalah Sahih dan tampak tidak bertentangan dengan riwayat

atau dalil lainnya yang sah, akan tetapi hadis\ yang bersangkutan sulit untuk

diamalkan karena kesulitan dalam memahami matannya.

Untuk keperluan penelitian matan dan sanad hadis\, ulama ahli kritik hadis\

telah menyusun berbagai kaedah baik yang berkaitan dengan penilaian sanad maupun

matan. Dalam hal penelitian sanad hadis\, untuk mencapai hasil penelitian yang lebih

akurat (cermat) maka diperlukan pula kaedah yang digunakan dalam ilmu sejarah.35

Hal itu disebabkan penelitian terhadap hadis\ Nabi tidak terlepas dari sejarah masa

lampau, melibatkan orang-orang yang menjadi periwayat mulai dari tingkat sahabat

sampai kepada ulama yang membukukan hadis\ Nabi.36

Salah satu ilmuan hadis\ kontemporer yang dikenal sangat selektif terhadap

hadis\-hadis\ yang terdapat di berbagai kitab matan hadis\ yaitu Syeikh Nasiruddin al-

34 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis\\ Nabi (Jakarta : Bulan Bintang,1992), h.
5

35 Dalam ilmu sejarah dikenal dengan kritik intern dan ekstern, selanjutnya lihat M. Syuhudi
Ismail, Kaedah Kes}ahihan  Sanad Hadis\\, Telaah kritis dan Tinjauan  dengan Pendekatan Ilmu
Sejarah (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 202-205

36 Dalam ilmu hadis\\, ulama yang membukukan hadis\\ Nabi dikenal dengan mukharrij,
diantaranya adalah Malik  bin Anas dengan kitab terkenal Muwaththa Malik, Muslim dengan kitabnya
Sahih Muslim,  Abu Dawud dengan kitab hadis\\nya Sunan Abu Dawud, Al-Nasa’i dengan kitabnya
Sunan al-Nasa’i, Ibnu Majah dengan kitabnya Sunan Ibnu Majah, dan lainnya baik yang dikategorikan
oleh ulama ilmu hadis\\ sebagai kitab induk hadis\\ yang terkateegori kitab yang lima, yang enam, yang
tujuh, yang sembilan maupun yang sepuluh.
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Albani, ia seorang ulama hadis\ yang diakui sangat tekun mengkritisi hadis\-hadis\

yang sudah lazim didengar, ditulis dan dianggap berasal dari Nabi. Setelah al-Albani

melakukan studi yang mendalam terhadap kes}ahihan sanad hadis\, ternyata tidak

sedikit hadis\ yang ditemukannya bermasalah dari segi periwayatan dalam hal ini

sanadnya yakni selain meragukan juga tidak patut diterima (tertolak).

Dari hasil studi mendalam yang dilakukannya, al-Albani menghasilkan karya

kitab hadis\ yang berjudul “Silsilah al-Aha>dis\\ al-D}aifah wa al-Maud{u’ah wa

As\aruha al-Sayyi’ fi> al-Ummah”, yang berisi sebanyak tujuh ribu seratus enam

puluh dua hadis\ yang telah dikritisi oleh al-Albani terbagi ke dalam empat belas jilid.

Adapun cakupannya adalah jilid I meliputi hadis\ nomor urut 1 s.d 500, jilid II hadis\

nomor urut 501 s.d 1000, jilid III dari urut 1001 s.d. 1500 dan jilid IV berisi hadis\

dari nomor 1501 s.d. 2000. Jilid V 2001 s.d 2500, Jilid VI 2501 s.d 3000, jilid VII

urut 3001s.d 3500, jilid VII urut 3501 s.d 4000, jilid IX mulai urut 4001 s.d 4500,

jilid X mulai urut 4501 s.d  5000, jilid XI mulai urut 5001 s.d 5500, jilid XII mulai

urut 5501 s.d 6000, jilid XIII mulai urut 6001 s.d 6500, Jilid XIV mulai urut 6501 s.d

7162.37

Dengan demikian Al-Albani telah mengkritisi hadis\ sampai mencapai 7162

(tujuh ribu seratus enam pulu dua) hadis\ yang digolongkannya menjadi hadis\ d{aif

(lemah), dan ada pula yang maud{u’(palsu). Selain itu sepuluh tahun sebelum kitab

Silsilah al-Aha>dis\\ al-D}aifah wa al-Maud{u’ah wa As\aruha al-Sayyi’ fi> al-

37 Dicetak dan diterbitkan di Riyad oleh penerbit Maktabah al Ma’arif li al-Nasyri wa al-
Tauji’ lisha>hibiha Sa’ad Ibn Abd al-Rahman al-Ra>syid tahun 2000 M./1420 H.
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Ummah”, terbit, al-Albani juga menghasilkan karya yang relevan dengan kitab itu

dengan judul “D\}a’if al Jami’ al S}agir wa ziya>datuhu>”.38

Al-Albani juga menghasilkan sebuah karya yang sangat gemilang di masanya

yakni kitab silsilah hadis\ Sahih yang terdiri atas 4035 hadis\ yang telah dikritisinya

dan dituangkan ke dalam tujuh jilid.

Salah satu hadis\ yang dikategorikan hadis\ daif dalam kitabnya Silsilah al-

Aha>dis\\ al-D}aif ah wa al-Maud{u’ah adalah hadis\ tentang larangan minum

berdiri. Hadis\ ini adalah salah satu dari sejumlah untaian kalimat yang sering

diangkat oleh ulama hadis\ sebagai hadis\ yang harus dipatuhi oleh umat Islam, yaitu

: فلیستقينسيفمنقائمامنكمأحدیشربنال (“janganlah ada diantara kalian minum

berdiri, maka barang siapa lupa, hendaklah memuntahkannya).

Matan hadis\ tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, sehingga wajarlah

kalau keyakinan umat akan larangan minum dalam keadaan berdiri, mereka

memandangnya sebagai hal yang harus dipatuhi. Namun oleh al-Albani

menggolongkan hadis\ ini sebagai hadis\ yang terkategori d}aif .

Adapun kelengkapan sanad hadis\ tersebut adalah sebagai berikut :

ثَنِي ثَنَااْلَعَالءِ ْبنُ اْلَجبَّارِ َعْبدُ َحدَّ ثَنَااْلفََزاِريَّ یَْعنِيَمْرَوانُ َحدَّ َحْمَزةَ ْبنُ ُعَمرُ َحدَّ
يُّ َغطَفَانَ أَبُوأَْخبََرنِي ِ َرُسولُ قَالَ یَقُوُال ھَُرْیَرةَ أَبَاَسِمعَ أَنَّھُ اْلُمرِّ ُ َصلَّىهللاَّ َعلَْیھِ هللاَّ

39فَْلیَْستَقِئْ نَِسيَ فََمنْ قَائًِماِمْنُكمْ أََحدٌ یَْشَربَنَّ َال َوَسلَّمَ 

38 Mengungkap beberapa hadis\\ yang dinilainya terkategori daif yang terdapat di dalam kitab-
kitab hadis\\ yang sebagian sudah diakui hanya memuat hadis\\-hadis\\ Sahih saja, seperti dalam kitab
Sahih Imam al-Al-Bukhari, Sahih Imam Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan al-Turmuzi,  Sunan al-
Nasai’i, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, li al-Hakim, al-Adab al-Mufrad li al-aal-
Bukhari, al-Tarihk al-Al-Bukhari, Sahih Ibn Hibban, al-Thabrani fi al-Kabir, al-Tabrani fi al-Ausath,
al-Thabrani fi al-Shagir dan lain-lain Lihat lebih lanjut Muhammad Nashiruddin al-Al-Albani, D{a’if
al-Jami’ al-S{agir wa Z|iya>datuhu> (al-Fath al-Kabi>r), (cet. III. Beirut : Al-Maktab al-Islamiy,
1990) h. 2
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Artinya :
(Imam Muslim berkata) : Telah menceritakan kepadaku 'Abdul Jabbar bin Al
'Alaa`; Telah menceritakan kepada kami Marwan yaitu Al Fazari; Telah
menceritakan kepada kami 'Umar bin Hamzah; Telah mengabarkan kepadaku
Abu Ghathafan Al Murri bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata;
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sekali-kali salah
seorang diantara kalian minum sambil berdiri, apabila dia lupa maka
muntahkanlah.”40

Dalam periwayatan itu oleh al-Albani menilai hadis\ tersebut terkategori

d}a’if, alasan al-Albani men-d}aif kan periwayatan hadis\ ini karena terdapatnya

dalam periwayatan itu periwayat yang bernama Umar bin Hamzah sebagai deretan

periwayat, sekalipun Imam Muslim menjadikan Umar bin Hamzah sebagai hujjah,

namun oleh Imam Ahmad, Nasa’i, Ibnu Muin dan pakar hadis\ lainnya tetap dia

dianggap d}aif . Sehingga Az-Zahabi menempatkan deretan riwayat ini ke dalam

kitabnya al-D}uafa’ dengan komentarnya sebagai berikut : “telah dinyatakan d}aif

oleh Ibnu Mu’in disebabkan kemungkaran hadis\nya”41

Dari segi redaksi matan hadis\, oleh al-Albani melihat terjadi perbedaan

hadis\-hadis\ s}ahih lainnya tentang minum dan makan berdiri. Dalam riwayat S}ahih

Al-Bukhari juga terdapat hadis\ tentang Rasulullah saw. sedang berdiri sambil minum

di atas keledainya, juga di saat minum air zam-zam, hal ini dapat dilihat dari riwayat

al-Bukhari dari Ali ra. sebagai berikut

39Al-Imam Abu Al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisyaburi Sahih Muslim, Juz
III hadis\\ nomor 116, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M./1413 H.) h. 1061 dan terdapat pula
pada juz VI h. 110 dan  juz XIII h. 367.

40 Diartikan oleh penulis.
41 Lihat Abu Abd a-Rahman Muhammad Nasiruddi>n ibn al-Haj Nuh Ibn Najja>ti> ibn

A>dam al-Asyqaudari> al-Albani> , Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aif ah wa al-Maud}uah wa as\aruha al-
Sai fi al-Ummah Juz 2, (Riyad} : Dar al-Ma’arif, 1412 H./1992 M.), h. 326



Disertasi_yahya_Pendahuluan 20

ثَنَا: ٥١٨٤البخاريصحیح ثَنَانَُعْیمٍ أَبُوَحدَّ َعنْ َمْیَسَرةَ ْبنِ اْلَملِكِ َعْبدِ َعنْ ِمْسَعرٌ َحدَّ
ُ َرِضيَ َعلِيٌّ أَتَىقَالَ الِ النَّزَّ  َحبَةِ بَابِ َعلَىَعْنھُ هللاَّ یَْكَرهُ نَاًساإِنَّ فَقَالَ قَائًِمافََشِربَ الرَّ

ُ َصلَّىالنَّبِيَّ َرأَْیتُ َوإِنِّيقَائِمٌ َوھُوَ یَْشَربَ أَنْ أََحُدھُمْ  َرأَْیتُُمونِيَكَمافََعلَ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ
.42تُ فََعلْ 

Atrinya :
Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami
Mis'ar dari Abdul Malik bin Maisarah dari An Nazal dia berkata; Ali ra. pernah
datang dan berdiri di depan pintu rahbah, lalu dia minum sambil berdiri setelah
itu dia berkata; "Sesungguhnya orang-orang merasa benci bila salah seorang
dari kalian minum sambil berdiri, padahal aku pernah melihat Nabi saw.
melakukannya sebagaimana kalian melihatku saat ini.

Masih berkaitan tentang hadis minum berdiri, oleh Imam Muslim meriwayatkan dari

Ibnu ‘Abbas :

ثَنِي ثَنَاُمَعاٍذ،ْبنُ هللاِ ُعبَْیدُ وَحدَّ ثَنَاأَبِي،َحدَّ ،َسِمعَ َعاِصٍم،َعنْ ُشْعبَةُ،َحدَّ ْعبِيَّ َسِمعَ الشَّ
قَائًِما،فََشِربَ َزْمَزمَ ِمنْ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاُ َصلَّىهللاِ َرُسولَ َسقَْیتُ : «قَالَ َعبَّاٍس،اْبنَ 

43»اْلبَْیتِ ِعْندَ َوھُوَ َواْستَْسقَى

Artinya :

“Ibnu Abbas pernah berkata : saya telah memberi minum Rasulullah saw. air
zam-zam, maka (beliau) minum sambil berdiri, dan beliau di sisi Baitullah”

Hadis\ yang lain adalah hadis\ tentang bagi yang melihat farji saat bersetubuh

akan mewarisi kebutaan, yang dinilainya maud}u’ (palsu) oleh al-Albani. Adapun

hadis yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Huraerah dan Ibnu

Abbas :

42 Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Bardizbah al-Al-Bukhari, Sahih
al-Al-Bukhari, Juz 7 nomor hadis\\ 5615, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992) h. 110.

43 Lihat Al-Imam Abu Al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisyaburi Sahih
Muslim, Juz III hadis\\ nomor 2027, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M./1413 H.) h.1602.
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Yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adiyyi dari Abu Huraerah adalah sebagai

berikut

عليثنا،بقزوینالھمدانيالفقیھسھلبنالسريبنسھلبنأحمدبكرأبوحدثني
القطانسعیدأبيبنسھلبنمحمدأخبرني: قال،الفقیھالبلخيأحیدنبالحسنبن

یوسفبنمحمدبنإبراھیمثنا،زیادبنهللاعبدبنأحمدثنا،بدمشق،التنوخي
عن،المقبريسعیدثنا،مسعرثنا،القشیريالرحمنعبدبنمحمدثنا،الفریابي

: « وسلمعلیھهللاصلىهللارسولقال: لقاعنھهللارضيھریرةأبيعن،أبیھ

َرَوىأَبِيَوَسِمْعتُ العمىیورثفإنھ؛الفرجإلىینظرفالأھلھأحدكمجامعإذا
ثَنَاقَالَ ،األَْزَرقِ َخالِدٍ ْبنِ ِھَشامِ َعنْ  َعنْ ،ُجَرْیجٍ اْبنِ َحِدیثُ قَالَ ،اْلَولِیدِ ْبنُ بَقِیَّةُ َحدَّ

ِ َرُسولُ قَالَ قَالَ ،َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ ،َعطَاءٍ  أََحُدُكمْ َجاَمعَ إَِذاوسلمعلیھهللاصلىهللاَّ
44اْلَعَمىیُوِرثُ َذلِكَ فَإِنَّ فَْرِجھَاإِلَىیَْنظُرُ فَالَجاِریَتَھُ أَوْ َزْوَجتَھُ 

Artinya :
Telah berkata kepadaku Abu Bakr Ahmad ibn Sahl al-Fuqiyah al-Humda>ni>
bi-Qazwi>n, telah berkata kepaku ‘Ali ibn al-Hasan ibn Uhaid al-Balkhi> al-
Fuqiyah, berkata : Telah memberikan kabar kepadaku Muhammad ibn Sahal
ibn Abi Sa’id al-Qat}t}a>n al-Tanu>khi> bi Damsiq, telah berkata Ahmad ibn
‘Abdullah ibn Ziya>d, telah berkata Ibrahim Ibn Muhammad ibn Yusuf al-
Faraya>bi>, telah berkata kepada kami Muhammad Ibn Abd al-Rahman al-
Qusyairi>, telah berkata kepada kami Sa’id al-Miqbari> dari Bapaknya, dari
Abi Huraerah ra. berkata : Rasulullah saw telah bersabda “Jika salah seorang di
antara kamu menyetubuhi isteri atau budaknya, maka janganlah ia
memandang/melihat farji (kemaluan)-nya, sebab hal itu dapat menyebabkan
kebutaan”, dan telah kami mendengar bapakku telah meriwayatkan dari Hisyam
ibn Kha>lid al-Azraq, berkata, telah berkata kepada kami Baqiyah ibn al-
Wali>d, berkata,  hadis dari ibn Juraij, dari ‘At}a>I, dari Ibn ‘Abbas berkata,
Rasulullah saw. telah bersabda : “Jika salah seorang di antara kamu
menyetubuhi isteri atau budaknya, maka janganlah ia memandang/melihat farji
(kemaluan)-nya, sebab hal itu dapat menyebabkan kebutaan”

44Hadis\\ ini ditakhrij oleh Ibnu ‘Adiyyi dari Abu Huraerah dan  Ibnu Abbas yang oleh Ibnu
al-Sh.ah menilai sanadnya tergolong baik, dan dalam kitab al-Dhuafa’ Ibnu Hibban hadis\\ tersebut
tergolong maud}u’, dan oleh Ibnu Hatim menilai hadis\\ ini tergolong berillat; demikian juga oleh al-
Adiyyi dari Abi Huraerah dalam Dhuafa’ al-Kh.il, lihat CD Room Maktabah Samilah, t. Th). No.
Hadis\\ no. 1742, 1749, 1753, dan 2394
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Dalam sanad tersebut terdapat nama Ibrahim Ibn Muhammad yang dijelaskan

di dalam kitab Tazkirah al-Maud}u>at yang disusun oleh Muhammad T}ahir ibn

‘Ali> al-S}iddiqi> al-Hindi> al-Fatta>ni>, bahwa Ibrahim Ibn Muhammad termasuk

hadisnya jatuh, tidak s}ah.45

Adapun hadis dari Ibn Abbas dapat dilihat sebagai berikut :

َمْرقَْنِديُّ أَْنبَأَنَا إِْسَماِعیُل اْبُن َمْسَعدَ  ةَ فَأَما َحِدیث اْبن َعبَّاس فَأَْنبَأَنَا إِْسَماِعیُل ْبُن أَْحَمَد السَّ

ثَنَا ِھَشاُم ْبُن َخالٍِد أَْنبَأَنَا َحْمَزةُ ْبُن یُوُسَف أَْنبَأَنَا أَبُو أَْحَمَد ْبِن  ثَنَا اْبُن قُتَْیبَةَ َحدَّ َعِديٍّ َحدَّ

 ُ ثَنَا بَقِیَّةُ َعِن اْبِن ُجَرْیٍج َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسول هللا َصلَّى هللاَّ َحدَّ

فَإِنَّ َذلَِك یُوِرُث فَال یَْنظُْر إِلَى فَْرِجھَاَعلَْیِھ َوَسلََّم: " إَِذا َجاَمَع أََحُدُكْم َزْوَجتَھُ أَْو َجاِریَتَھُ 

46اْلَعَمى ".

Artinya :
Adapun hadis dari Ibn ‘Abbas, maka telah meberitakan kepada kami Isma>il
Ibn Ahmad al-Samarkandi>, telah memberitakan kepada kami Isma>il ibn
Mas’adah, telah memberitakan kepada kami Hamzah ibn Yu>suf, telah
memberitakan kepada kami Abu Ahmad ibn ‘Adiyyi, telah berkata kepada kami
Ibn Qutaibah , telah berkata kepada kami Hisya>m ibn Kha>lid, telah berkata
kepada kami Baqiyah dari Ibn Juraij dari ‘At}a>i dari Ibn ‘Abbas berkata,
Rasulullah saw. te;ah bersabda, Apabila salah seorang di antara kamu
menyetubuhi isteri atau budaknya, maka janganlah ia memandang/melihat ke
farji (kemaluan)-nya, sebab hal itu dapat menyebabkan kebutaan”

Menurut Abu Hatim Ibn Hibba>n sanad hadis ini adalah maud}u’(palsu),

sebagaimana dikemukakan dalam kitabnya “al-Majru>hi>n” bahwa adalah Baqiyah

45 Muhammad T}ahir ibn ‘Ali> al-S}iddiqi> al-Hindi> al-Fatta>ni>, Tazkirah al-Maud}u>at
lil-Fatta>ni>, juz I (t.tp. : Ida>rah al-T}iba>’ihi al-Mani>riyah, h. 1343 H.) h. 126.

46Jamaluddi>n ‘Abdurrahman ibn ‘Ali> Ibn Ibn al-Jauzi>y, al-Maud}u>a>t juz II (Madinah
al-Munawwarah : Maktabah al-Salafiyah, 1386 H./1966 H.) h. 271.
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termasuk periwayat yang termasuk “kazzab” (pendusta). Ibn ‘Adiyyi berpendapat

hadis ini munkar sebagaimana terlihat dalam kitab “al-Ka>mil fi al-D}uafa’”47

Dalam kitab Jami al-S}agir oleh imam al-Suyut}i disebutkan bahwa menurut

ibn al-S}alah, sanad hadis\ ini dari Baqiyah ibn Mukhlad dari Ibn ‘Abbas adalah

jayyid al-isnad48. Namun dari jalur periwayat Ibn ‘Adiyyi dari Hisya>m Ibn Khalid,

dari Baqiyah Ibn al-Walid, dari Jurai>j, dari ‘At}a’, dari Ibnu ‘Abbas oleh al-Jauzi>y

memasukkannya ke dalam kitabnya “al-Maud}u>at” yang menulis bahwa Ibn

Hibban menyebut dua nama dalam periwayatan itu yakni Baqiyah Ibn al-Walid dan

Ibn Juraij adalah keduanya pendusta dan pelupa.49 Dari uraian tersebut, al-Albani

berkesimpulan bahwa hadis\ tersebut adalah maud}u’.

Menurut al-Albani, jangan terbuai dengan z}ahir sebuah hadis\ sementara

tidak memperhatikan ‘illat yang demikian detail yang diingatkan oleh Imam Abu

Hatim.50 Syaikh al-Albani, di akhir komentarnya menyatakan bahwa melalui

pengamatan yang benar, maka jelas sekali menunjukkan kebatilan hadis\ ini, sebab

pengharaman memandang/melihat dalam hal jima’ (bersetubuh) hanyalah dalam

rangka pengharaman terhadap wasa’il (sarana-sarana)-nya. Bilamana Allah telah

membolehkan bagi suami untuk menyetubuhi isterinya, maka apakah masuk akal

47 Abd al-Rahman Ibn Abi Bakar , Jala>luddin al-Suyut}i>, al-Lu’lu>i al-Masnu>’ihi fi al-
Aha>dis\ al-maud}u>’ihi juz II (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1417 H./1996 M.) h. 144.

48 Abd al-Rahman Ibn Abi Bakar, Jalal al-Di>n al-Suyut}im, S}ahih wa d}ai’if al-Ja>mi’ al-
S}agir wa ziya>datuhu, juz 1 (t.tp. t. Penerbit, t.th) h.1464

49 Muhammad Nashiruddin al-Al-Albani; Silsilah al-Hadis\\\ al-D{aifah wa al-Maud{u’ah
jilid I, (Riyad : Maktabah al-Ma’arif  li-alnasyr wa al-taudzi’, 1420 H/2000 M.), Juz 1 h.351, dan 354.

50 H. ini telah diuraikan sebelumnya bahwa Abu Hatim Ibn Hibba>n bahwa pada sanad hadis
tersebut adalah maud}u’(palsu), sebagaimana dikemukakan dalam kitabnya “al-Majru>hi>n” bahwa
adalah Baqiyah termasuk periwayat yang termasuk “kazzab” (pendusta), lihat kembali Jala>luddin al-
Suyut}i>, al-Lu’lu>i al-Masnu>’ihi fi al-Aha>dis\ al-maud}u>’ihi juz II (Beirut : Dar al-Kutub al-
Ilmiyah, 1417 H./1996 M.) h. 144.
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kalau Allah melarangnya (sang suami) memandang/melihat farjinya, maka tentu saja

tidak51

Hal ini didukung oleh hadis\ sahih, di antaranya dari ‘Aisyah RA, ia berkata,
أنا كنت أغتسلُ حدثنا عبد هللا بن مسلمة أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت 

52ھأیدینا فیتختلفُ واحدٍ إناءٍ ن والنبي صلى هللا علیھ و سلم مِ 

Artinya :
Telah berkata Ibn Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Aflah dari Qasim
dari Aisyah ra. telah berkata, Aku pernah mandi bersama Rasulullah saw. dalam
satu bejana, antara diriku dan dia, lalu ia mendahuluiku (mengambil ciduk).
(Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim, serta periwayat lainnya).

Dalam hadis\ ini, yang tampak adalah bolehnya memandang/melihat. Hal ini

juga didukung oleh riwayat Ibn Hibban, dari jalur Sulaiman bin Musa, bahwa ia

ditanyai tentang seorang laki-laki (suami) yang melihat farji isterinya.? Maka ia

berkata, ‘Aku pernah bertanya kepada ‘Atha’, maka ia mengatakan, ‘aku pernah

bertanya kepada ‘Aisyah, lalu ia menyebutkan hadis\ tadi.” Menurut Ad-Dawudi

dalam Fath al-Bari oleh Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan, “(Hadis\) ini merupakan

nash (teks) mengenai bolehnya suami melihat/memandang aurat isterinya, demikian

pula sebaliknya.” Bilamana hal ini sudah jelas, maka tentu tidak ada gunanya

perbedaan antara melihat ketika mandi ataupun sedang berjima’ (bersetubuh),

sehingga terbukti sekali kebatilan hadis\ ini.” 53 sehingga penulis berpendapat bahwa

tidak ada perbedaan antara melihat sarana lainnya yang ada pada isteri atau pasangan

51Muhammad Nashiruddin al-Al-Albani; Silsilah al-Hadis\\\ al-D{aifah wa al-Maud{u’ah
jilid I, (Riyad : Maktabah al-Ma’arif linnasyr wa al-taudzi’, 1420 H/2000 M.) h. 353

52Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Bardizbah al-Al-Bukhari, Sahih al-
Al-Bukhari, (t.t : CD Room Maktabah Samilah, t.th) No. hadis\\ 258, 247, dan 267.

53Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari Jilid II Bab Mandi no. Hadis\\ 250 (Riyad : Makatabah
Darussalam 1418 H/1997 M. h. 399-400
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dengan melihat farajnya, sekiranya itu adalah larangan, maka pasti dengan tegas

Aisyah mengatakan tidak boleh atau mengatakan Nabi saw tidak melihatnya. Namun

jika ada yang tetap malu, menghindari melihat, menutup tubuh dan kemaluan (farji),

itu adalah hal yang baik, bukan menghindar karena berpegang pada hadis yang tidak

jelas sumbernya. Namun apabila sudah tahu hukumnya hanya sekedar mubah

(disebabkan tidak adanya nash agama yang pasti melarangnya), maka tidak boleh

juga dikatakan makruh, apalagi haram.

Islam tidak mengajar umatnya menjalani hidup secara kependetaan (hidup

seperti pendeta). Islam telah lengkap dengan hukum-hukum yang memudahkan

manusia untuk mempraktekkanya. Ia menghalalkan sesuatu sesuai dengan keperluan

naluri, kesejahteraan keluarga, keselamatan dan keharmonisan masyarakat.

Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya adalah dilarang

(haram). Menuruti ilmu orang yang mengharamkan sesuatu sedangkan jelas ia halal

adalah perbuatan Jahiliyah.

Kalaupun dilihat hadis yang disampaikan Aisyah ra.

ثَنَا: ٢٤٣٩٢أحمدمسند ْحَمنِ َعْبدُ َحدَّ َعْبدِ ْبنِ ُموَسىَعنْ َمْنُصورٍ َعنْ ُسْفیَانَ َعنْ الرَّ

 ِ ِ َرُسولِ فَْرجَ َرأَْیتُ َماقَالَتْ َعائَِشةَ َعنْ لَِعائَِشةَ َمْولًىَعنْ یَِزیدَ ْبنِ هللاَّ ُ َصلَّىهللاَّ هللاَّ

قَطُّ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ 

Artinya :
Musnad Ahmad : Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan
dari Manshur dari Musa bin Abdullah bin Yazid dari budak Aisyah dari Aisyah
berkata; "Saya tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah saw.sama sekali."

Dari segi matan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi saw. sangat berhati-hati

menjaga auratnya, bahkan tidak pernah beliau memperlihatkan farjinya kepada isteri

beliau sekalipun. Hanya saja jika hadis ini dilihat dari segi sanad, oleh al-Albani
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menilai terdapat sisi kelemahannya sebab terdapat periwayat yang dinilai majhul

(tidak dikenal) dalam periwayatan yaitu pembantu Aisyah ra. juga terdapat periwayat

yang bernama Musa Ibn ‘Abdullah bin Yazid yang dinilai buruk hafalan, sehingga al-

Albani berkesimpulan hadis ini d}a’if (lemah) juga.

Pada matan yang lain dengan redaksi yang berbeda dapat dilihat riwayat

Imam Ibn Majah dan berkaitan dengan hadis tersebut, dapat dilihat sebagai berikut :

ثَنَا اْلَولِیدُ  ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن َوْھٍب اْلَواِسِطيُّ قَاَل: َحدَّ ثَنَا َحدَّ ْبُن اْلقَاِسِم اْلھَْمَدانِيُّ قَاَل: َحدَّ

، َعْن ُعْتبَةَ ْبِن  اْألَْحَوُص ْبُن َحِكیٍم، َعْن أَبِیِھ، َوَراِشُد ْبُن َسْعٍد، َوَعْبُد اْألَْعلَى ْبُن َعِديٍّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم:  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ لَِميِّ ا أَتَى أََحُدُكْم أَْھلَھُ فَْلیَْستَتِْر، إِذَ «َعْبٍد السُّ

دَ  ْد تََجرُّ 54»اْلَعْیَرْینِ َوَال یَتََجرَّ

Artinya :
Telah berkata kepada kami Ishaq Ibn Wahb al-Wa>sit}i>, dia berkata, telah
berbicara kepada kami al-Wali>d ibn al-Qa>sim al-Hamdani>y, dia telah
berkata, telah berbicara kepada kami al-Ahwas} ibn Haki>m, dari bapaknya,
dan Rasyid ibn Sa’d, dan ibn A’la> ibn ‘Adiyyi dari ‘Utbah ibn ‘Abdi al-
Sulami>y dia telah berkata : Rasulullah saw. bersabda “Apabila salah seorang
di antara kamu mencampuri isterinya, maka hendaklah sedapat mungkin ia
menutup kemaluannya, dan janganlah mereka bertelanjang bulat seperti
keledai.”

Pada sanad yang lain dengan redaksi matan yang sama dapat dilihat riwayat

Imam al-T}abra>ni sebagai berikut :

ثَنَا.1 َعنِ َمْنَدٌل،ثناإِْسَماِعیَل،ْبنُ َمالِكُ َغسَّانَ أَبُوثنااْلَعِزیِز،َعْبدِ ْبنُ َعلِيُّ حدَّ

إَِذا: «َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاُ َصلَّىهللاِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ هللاِ َعْبدِ َعنْ ٍل،َوائِ أَبِيَعنْ اْألَْعَمِش،

َدانِ َوَال فَْلیَْستَتِْر،أَْھلَھُ أََحُدُكمْ أَتَى 55»اْلَعْیَرْینِ تََجاُردَ یَتََجرَّ

54 Ibnu Majah Abu ‘Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini> Sunan Ibnu Majah Juz
1(t.tp. Dar al-Ihya>i al-Kutub al-‘Arabiyah), h. 618.

55 Sulaiman Ibn Ahmad ibn Ayyu>b ibn Matal-Sya>mi>i Abu> al-Qa>sim al-T}abra>ni> ,
Al-Mu’jam al-Kabi>r al-T}abra>ni, juz 10 (Al-Qa>hirah : Maktabah Ibn Taimiyah), h. 196.
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Artinya :
Telah berkata kepada kami ‘Ali ibn Abd al-‘Azi>z, telah berkata kepada kami
Abu Gassa>n Malik Ibn Isma>il, telah berbicara kepada kami Mindal dari al-
A’Masy dari Abi Wa>il dari ‘Abdullah dia berkata: Rasulullah saw telah
bersabda : “Apabila salah seorang di antara kamu mencampuri isterinya, maka
hendaklah sedapat mungkin ia menutup kemaluannya, dan janganlah mereka
bertelanjang bulat seperti keledai.”

، ثَنَا ِعیَسى ْبُن .2 یِصيُّ ، ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ِحبَّاَن اْلِمصِّ ُد ْبُن ِھَشاٍم اْلُمْستَْملِيُّ ثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ

ُد ْبُن ِعْمَراَن ْبِن أَبِي لَْیلَى، یُونَُس، ُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن أَبِي َشْیبَةَ، ثَنَا ُمَحمَّ ثَنَا ُمَحمَّ ح َوَحدَّ

َعِن اْألَْحَوِص ْبِن َحِكیٍم، َعْن أَبِیِھ، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن َعاِمٍر، َعْن ُعْتبَةَ ْبِن َعْبٍد، أَنَّ 

َد «ِھ َوَسلََّم قَاَل: َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَیْ  ْد تََجرُّ إَِذا أَتَى أََحُدُكْم أَْھلَھُ فَْلیَْستَتِْر َوَال یَتََجرَّ

56»اْلِعیرِ 

Artinya :
Telah berkata  kepada kami Muhammad ibn Hisyam al-Mustamli>y, telah
berkata kepada kami Ahmad ibn Hibba>n al-Mis}s{i>s}i>y, telah berkata
kepada kami ‘Isa ibn Yu>nus. Dan talah berkata kepada kami Us\ma>n ibn
Abi Syaibah, telah berkata kepada kami Muhammad ibn ‘Imra>n ibn Abi>
Laili>y dari al-Ahwas} ibn Haki>m, dari Bapaknya, dari ‘Abdullah ibn ‘Amir
dari ‘Utbah ibn ‘Abdin, bahwa sanya Rasulullah saw telah bersabda “Apabila
salah seorang di antara kamu mencampuri isterinya, maka hendaklah sedapat
mungkin ia menutup kemaluannya, dan janganlah mereka bertelanjang bulat
seperti keledai.”

Berkaitan itu, penulis mencoba menelaah kembali hadis yang dinyatakan oleh

al-Albani maud}u’(palsu) yaitu hadis tentang jika melihat farji isteri bisa mewariskan

kebutaan dengan hadis tentang menutup kemaluan saat bersenggama dan anjuran

tidak melihat farji isteri. Ternyata hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tersebut

oleh al-Albani dalam kitab Irwa’ al-Ghalil disebutkan bahwa hadis ini lemah

disebabkan adanya beberapa menilai sanad ini lemah seperti al-Bus}airi> dalam

kitabnya “al-Zawa>id”, al-Ahwas} ibn Haki>m al-‘Unnas menyebutnya sanadnya

56 Abu> al-Qa>sim al-T}abra>ni> , Al-Mu’jam al-Kabi>r al-T}abra>ni, juz 17 (Al-Qa>hirah
: Maktabah Ibn Taimiyah),h. 129
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lemah.57 Adapun yang riwayat oleh Al-T}abra>ni terdapat nama Minda>l Ibn ‘Ali>

dia dinilai sebagai periwayat yang lemah, menurut al-Bazza>r “Minda>l adalah

seorang periwayat yang dikenal sering salah, dan hadisnya adalah mursal.58 Adapun

jalur sanad yang melalui al-Walid ibn Qa>sim, Ahwas} Haki>m sampai ke ‘Ut}bah

adalah sanadnya juga d}aif (lemah) karena jalur ini masing-masing melewati al-

Ahwas} ibn Haki>m, yang disebutkan dalam kitab Irwa al-G}alil juz 7 hal 71 adalah

periwayatnya terkategori lemah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua jalur

sanad hadis ini baik melaui riwayat Ibnu Majah maupun riwayat al-Tabra>ni>

semuanya lemah.

Lain halnya dengan kesahihan sebuah hadis tentang s}alat sunnah rawatib

sesudah salat As}ar, di kalangan umat pada umumnya tidak melakukan ini sesudah

s}alat As}ar namun oleh al-Albani hadis ini dipandangnya s}ahih, yang berarti

sunnah  melaksanakan salat dua rakaat sesudah s}alat As}ar. Hadis tersebut

diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari ‘Aisyah ra.:

ِد ْبِن اْلُمْنتَِشِر، َعْن أَبِیِھ، أَنَّ  ثَنَا َعفَّاُن، قَاَل: نا أَبُو َعَوانَةَ، قَاَل: ثنا إِْبَراِھیُم ْبُن ُمَحمَّ ھُ َحدَّ
ُروقًا َكاَن یَُصلِّي بَْعَد اْلَعْصِر َرْكَعتَْیِن، فَقِیَل لَھُ: فَقَاَل: لَْو لَْم أَُصلِِّھَما إِالَّ أَنِّي َرأَْیُت َمسْ 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم «یَُصلِّیِھَما لََكاَن ثِقَةً، َولَِكنِّي َسأَْلُت َعائَِشةَ فَقَالَْت:  َكاَن َرُسوُل هللاَّ
59»َال یََدُع َرْكَعتَْیِن قَْبَل اْلفَْجِر َوَرْكَعتَْیِن بَْعَد اْلَعْصرِ 

57 Muhammad Nas}iruddi>n al-Albani, Irwa’ al-G}ali>l fi Takhri>ji Aha>dit Mana>r al-
Sabi>l, juz 7 ( Beirut : al-Maktabah al-Islami>, 1405 H./1985 M.) h. 71.

58 Abu al Hasan Nu>r al-Di>n ‘Ali Ibn Abi Bakr Ibn Sulaima>n al-Haitsami>, Majma’ al-
Zawa>id wa al-Manba’u al-Fawa>id, juz 4, ( al-Qa>hirah ; Maktabah al-Qudsi>y, 1414 H./1994 M.)
h. 293.

59 Abubakar ibn Abi Syaibah, Abdullah ibn Muhammad ibn Ibra>him ibn ‘Us}ma>n ibn
Hawa>sati> al-‘Abbasi> al-Kitab al-Musnaf fi al-Al-Aha>dis} wa al-As}ar ibn Abi Syaibah, juz 2,
nomor hadis 7349, (Riyadh, Maktabah al-Rusyd, 1409 H.) h. 133. Lihat pula Muhammad Nashiruddin
al-Al-Albani; Silsilah al-Ha>dis\\\ Sahi>hah wa syai’ min fiqhiha wa fawa>idiha, jilid 7, nomor hadis
3174 (Riyad : Maktabah al-Ma’arif linnasyr wa al-taudzi’, 1420 H/2000 M.) h. 527.
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Artinya :
Telah berkata kepada kami ‘Affa>n : telah berkata kepada kami Abu>
‘Awa>nah, berkata : telah berkata kepada kami Ibra>hi>m ibn Muhammad Ibn
al-Muntasyir, dari bapaknya, bahwasanya dia s}alat dua rakaat setelah s}alat
‘As}ar, maka ditanya dia, maka dia menjawab, saya tidak melakukan s}alat dua
rakaat tersebut kecuali saya telah melihat Masruq yang salat (sesudah As}ar)
dan dia adalah termasuk s\iqah (terpercaya), dan selainnya saya telah bertanya
terhadap ‘Aisyah, maka beliau menjawab : “adalah Rasulullah saw tidak pernah
meninggalkan dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat sesudah s}alat ‘as}ar”.

Bertentangan yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Sa’id al-Khudri> :

، َعْن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن  ثَنَا یَْحیَى ْبُن یَْعلَى التَّْیِميُّ ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْیبَةَ قَاَل: َحدَّ َحدَّ
، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل: عُ  َال «َمْیٍر، َعْن قََزَعةَ، َعْن أَبِي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ

60»َصَالةَ بَْعَد اْلَعْصِر َحتَّى تَْغُرَب الشَّْمُس، َوَال َصَالةَ بَْعَد اْلفَْجِر َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمسُ 

Artinya :
“Tidak ada s}alat sesudah As}ar sampai Matahari terbenam, dan tidak ada salat
sunnah sesudah s}alat subuh sampai mathari terbit”

Hadits pertama berasal dari Ummu Aisyah ra. berisi kebolehan s}alat sunat

setelah ‘as}ar, dan hadis ini oleh al-Albani menilainya s}ahih, adapun hadis yang

berasal dari Abu Sa’id al-Khudri> adalah menyebut tidak ada s}alat sunnah sesudah

s}alat Asar. Oleh al-Albani menilai hadis ini adalah termasuk juga sahih, namun

larangan dalam hadis\ tersebut masih bersifat mutlak (umum). Keumuman makna

suatu hadis\ masih mungkin ditakhshish (dibatasi maknanya) oleh hadis\ atau dalil

yang lain, termasuk keumuman makna yang terkandung dalam hadis di atas.

Keumuman makna tersebut telah dibatasi dan dikhususkan oleh hadis\ yang

mengisyaratkan bahwa larangan itu berlaku apabila matahari sudah menguning.

Artinya, bila matahari masih putih atau belum menguning, maka s}alat sunat sesudah

60 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, juz 1 bab 147 no. Hadis 1249, (CD Rom Maktabah
Syamilah) h. 395.
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‘As}ar masih boleh dilakukan, Berdasarkan hadis\ Ali ra. secara marfu’ dengan lafaz

الَةِ َعنِ نھَىَ  ُمْرتَفَِعةٌ الشَّْمسُ وَ إِالَّ الَعْصرِ بَْعدَ الصَّ

Rasûlullâh saw melarang salat sesudah As}ar kecuali matahari ketika masih

tinggi.

Dua rakaat setelah s}alat as}ar adalah sunnah apabila ia telah melakukan

s}alat As}ar dan matahari masih tinggi. Adapun riwayat tentang Umar memukul bagi

yang melaksanakannya s}alat dua rakaat setelah s}alat As}ar adalah termasuk ijtihad-

dari Umar dia berkata “aku khawatir akan datang sesudah kalian satu kaum yang

mengerjakan shalat sesudah ‘as}ar sampai waktu maghrib. Hingga mereka melewati

atau memasuki waktu yang terlarang bagi mereka untuk mengerjakan shalat,61 yang

sebagian sahabat menyetujuinya dan sebagian yang lain mengingkarinya, di

antaranya Ummul Mu'minin Aisyah ra. tidak menyetujui. Jadi dari kedua kelompok

ada yang mendukung. Dengan demikian menurut al-Albani menkankan untuk

kembali kepada hadis\ yang diriwayatkan dari Ummul Mu'minin (Aisyah ra.).62

Dengan memperhatikan uraian tentang gambaran hadis-hadis tersebut dari

segi sanad, maka penulis menggali lebih mendalam tentang sejumlah hadis\ yang

termuat di dalam kitab silsilah Hadis\ d{aif dan hadis\ maud{u’ yang ditulis al-

Alba>ni, sehingga akan tampak kriteria yang digunakannya dalam menilai

61 Diriwayatkan oleh ath-Thabrâni dalam al-Mu’jamul Kabi>r (II/48/1281) dan dalam al-
Ausath juz VIII no hadis 8684, h. 296. Dikutip dari kitab Silsilah al-Aha>di>s as-Shahi>hah, juz VII,
no.3488,h.1426-1428.

62 Mahmudz Ahmad Rasyid, Tauji>hi al-Sa>ri> li-altiyara>t al-Fiqiyah li al-Syaikh al-
Albani>, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Rudi Hartono, lc., dengan judul “Inseklopedi
Fatwa Saikh al-Albani> “ (Jakarta : Putaka al-Sunnah, 2005), h. 126.
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kredibilitas dari sejumlah periwayat hadis\ terkategori terkena jarh yang

menyebabkan tertolak riwayatannya.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan

untuk diteliti secara mendalam, yaitu :

1. Bagaimana kriteria pentajrihan periwayat hadis oleh para kritikus sanad \?

2. Bagaimana kriteria pentajrihan periwayat hadis menurut Muhammad

Nasiruddin al-Alba>ni dalam kitab silsilah al-aha>dis al-daifah wa al-

maudu’ah.

3. Bagaimana implikasinya terhadap penilaian sanad hadis\.

C. Definisi operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Pengertian Judul dan Definisi operasional

Untuk memudahkan pembaca memahami maksud yang terkandung dalam

pembahasan disertasi ini, penulis memberikan pengertian dan batasan dari setiap

variabel yang terdapat dalam judul disertasi ini.

Ada beberapa kata dalam variabel yang perlu diberi batasan pengertian yaitu,

kata “kriteria” adalah bermakna patokan penilaian, untuk menilai sesuatu apakah

layak atau tidak. Sedang kata “pentajrihan” adalah berasal dari kata “jarh” adalah

menyebutkan (keadaan) periwayat dengan lafal atau sifat yang dapat menyebabkan

periwayat itu tidak dipercaya riwayatannya, sehingga apa yang ia sampaikan

ditolak, baik dengan menetapkan sifat penolakan atau menafikan sifat penerimaan.

Misalnya dengan mengatakan كذاب “dia pendusta”, فاسق “dia fasik”,

ضعیف “d}a’if”, بثقةلیس “tidak s\iqah” الیعتبر “tidak dianggap” atau
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حدیثھالیكتب “ hadis\nya tidak ditulis”63 artinya celaan atau keburukan yang

melekat pada seseorang. Jadi pentajrihan bermakna memponis jelek atau buruk dari

seorang periwayat, yang menyebabkan gugurnya sebagai periwayat.

Itulah sebabnya oleh Abi Hatim mengatakan Ilmu Jarh adalah Ilmu yang

membahas tentang kecacatan periwayat dengan lafal-lafal khusus dengan susunan

tertentu.64

Kata hadis\, secara etimologi, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-

hadīś ,(الحدیث) berasal dari kata kerja hadas\a-yahdus\u ( یحدث-حدث ) yang berarti

al-jadi>d min al-asyya>’ ( االشیاءمندالجدی sesuatu yang baru).65 Ada beberapa istilah

yang menjadi sinonim untuk hadis\, yaitu al-sunnah, al-khabar, dan al-as\ar. Secara

terminologi, menurut ulama hadis\ berarti,

اوصفٍ وَ اوتقریرٍ اوفعلٍ اوقولٍ منوسالمَ علیھهللالصالنبيِّ الىضیفَ أُ امَ 

66خلقي

Artinya:
"Hadis\ adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi saw., baik berupa
sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun hal ikhwal Nabi."

63Syaikh Muhammad Bin Sh.ih al-Utsaimin, ‘Ilmu Mustalahil Hadis\\ (Cairo : Dar-al-Atsar,
cetakan I, 1423 H/2002). H. 58.

64al-Imam al-Hafidz Syekh al-Islam Abi Muhammad Abd al-Rahman Ibn Abi Hatim
Muhammad Ibnu Idris Ibnu Mandzari al-Tamimi al-Khadliy al-Raziy, al-Jarh wa al-Ta’dil (Beirut-
Libnan; Dar al-Kutb al-Ilmiyah; 1953) halaman muqaddimah.

65 Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, Us}u>l al-H}adi>s|; 'Ulu>muh wa Mus}t}alah}uh (Beirut:
Dar al-Fikr, 1989 M./1409 H.), h. 26.

66 Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulu>m al-H}adi>s| (Cet: III; Damaskus: Dar al-Fikr,
1997 M/1418 H), h. 26. Muh}ammad bin Muh}ammad Abu> Syahbah, Al-Wasi>t} fi> ‘Ulu>m wa
Mus}t}alah} al-H{adi>s| (t.p: ‘Alam al-Ma’rifah, t.th.), h.15. dan Endang Soetari, Ilmu Hadis\\ (Cet.
II; Bandung: Amal Bakti Press, 1997), h. 1.
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Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah ‘hadis\’ sesuai

dengan kecenderungan dan bidang keilmuannya. Ulama us}u>l mengatakan bahwa

hadis\ adalah segala perkataan, perbuatan, taqri>r Nabi saw. yang bersangkut paut

dengan hukum atau yang pantas dijadikan hukum syara’.67 Dengan pengertian ini,

ulama us}u>l tampaknya melihat hadis\ Nabi saw. dari segi kedudukannya sebagai

salah satu sumber ajaran Islam.68 Sedang ulama hadis\ mendefinisikannya dengan

lebih luas dan menyamakannya dengan pengertian sunnah. Menurut mereka, hadis\

adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan,

perbuatan, taqri>r, maupun sifat-sifat beliau baik fisik maupun akhlak, dan hal itu

baik sebelum maupun sesudah kenabian.69

Kata “d{aif” artinya lemah, jadi hadis d{aif berarti ijz atau lemah70, dan

diperkuat oleh kutipan Totok Sumantoro dalam bukunya Kamus Ilmu Hadis pada

halaman 43 dia menulis bahwa hadis d{aif ialah :

الحسنِ الحدیثِ صفاتٍ والالصحیحِ الحدیثِ صفاتٍ یجمعَ لمْ ماَ 
Artinya :

“(Hadis) yang tidak mengumpulkan sifat-sifat hadis s{ahih dan tidak pula
mengumpulkan sifat-sifat hadis hasan”. 71

Ked{aifan sebuah hadis karena tidak memenuhi beberapa persyaratan hadis

s{ahih dan hadis hasan, misalnya dari segi sanadnya yang tidak bersambung, tidak

67‘Ajja>j al-Khat}i>b, al-Sunnah Qabl al-Tadwi>n (Cet. I; Kairo: Maktabah Wahbah, 1963
M/ 1383 H), h. 16.

68Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis\\ Nabi: Refleksi Pemikiran
Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail (Cet. II; Jakarta: MSCC, 2005), h. 17.

69‘Ajja>j al-Khat}i>b, Us}u>l al-H{adi>s\ ‘Ulu>muh wa Mus}t}ala>h}uh (Beiru>t: Da>r al-
Fikr, 1989), h. 27.

70 Arifuddin Ahmad, Qawa>id al-Tahdis (Makassar : Alauddin University Press, 2013),
h.199.

71 Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Hadis, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h.43
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adil, tidak d{abit{, terdapat kejanggalan sanad dan pada matan, atau karena adanya

cacat pada sanad dan atau pada matan, yang oleh Arifuddin Ahmad membagi atas dua

hal yakni sebab pengguguran sanad, dan karena cacat periwayat. Hal tersebut dapat

dilihat berikut ;

1. Sebab pengguguran sanad meliputi ; mursal, mungqat{i, mu’d{al, muallaq, dan

mudallas.

2. Sebab cacat periwayat meliputi dua bagian yaitu cacat keadilan dan cacat

ked{abitan. Adapun cacat keadilan meliputi : maud{u>, matruk, dan majhul.

Sedang cacat ked{abitan meliputi : mungkar, mu’allal, mudraj, maqlub,

mudtari>b, mus{ahaf, dan syadz.72

Adapun arti hadis maud{u’ oleh Syaikh Muhammad bin S}a>lih al-

Us\aimin73 menguraikan, bahwa dari segi arti, hadis maud{u’ adalah hadis yang

didustakan atas nama Nabi saw. dan hukum penggunaan hadis ini tidak bisa

disampaikan kecuali disertai penjelasan bahwa hadis tersebut adalah maud{u’ (palsu).

Hal ini dilakukan dalam rangka memperingatkan manusia akan kepalsuan hadis

tersebut. Untuk mengetahui kepalsuan suatu hadis dapat dilihat sebagai berikut :

a. Pengakuan dari sang pemalsu hadis;

b. Bertentangan dengan akal, misalnya mengumpulkan dengan dua hal yang saling

bertolak belakang, menetapkan keberadaan sesuatu yang mustahil terjadi,

menafikan keberadaan sesuatu yang mesti ada atau berbagai hal jenis

72 Arifuddin Ahmad, Qawa>id al-Tahdis (Makassar : Alauddin University Press, 2013),
h.200.

73 Syaikh Muhammad bin S}alih al-Us\aimin, Ilmu Must}alah al-Hadis\ , (Kairo-Mesir : Dar
al-As\as, 1423 H/2002 M), h. 51-58.
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c. Bertentangan dengan perkara-perkara agama yang pundamental dan telah

diketahui bersama. Misalnya kandungan hadis tersebut telah menggugurkan salah

satu rukun Islam, menghalalkan riba dan sejenisnya, menentukan waktu hari

kiamat, membolehkan pengutusan Nabi setelah Nabi saw. dan sebagainya.

Dalam hal pemalsu hadis ini sangatlah banyak jumlahnya, diantara yang

terkenal, misalnya Ishak bin Najih al-Mult}i. Ma’mun bin Ahmad al-Hara>wi>,

Muhammad bin al-Sa’ib al-Kalbi, al-Mug}irah bin Said al-Kufi, Muqa>til bin Abi

Sulaiman, al-Waqidi, dan ibn Abi Yahya.

Ulama juga membagi hadis\ dengan beragam bentuk yakni hadis\ yang

didasarkan pada jumlah periwayat, penyandarannya kepada pengucap terakhir,

kualitas dan ketersambungan serta keterputusan sanadnya. Namun dalam kaitan

dengan penelitian ini, hanya pembagian hadis\ berdasarkan jumlah periwayat serta

penyandarannya pada pengucap terakhir yang akan diuraikan.

Dari segi jumlah periwayat, hadis\ terbagi menjadi mutawa>tir dan a>h}a>d.

Mutawa>tir adalah hadis\ yang diriwayatkan oleh banyak orang, berdasarkan

pancaindera, yang menurut kebiasaan, mustahil mereka terlebih dahulu untuk sepakat

berdusta. Keadaan periwayatan ini berlanjut, sejak t}abaqah pertama sampai

t}abaqah yang terakhir.74 Sementara a>h}a>d adalah hadis\ yang diriwayatkan oleh

orang-seorang, atau dua, atau lebih akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan

sebagai mutawa>tir.75

74M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kes}ahihan  Sanad Hadis\\, Telaah kritis dan Tinjauan  dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 135.

75Kaedah Kes}ahihan  Sanad Hadis\\, Telaah kritis dan Tinjauan  dengan Pendekatan Ilmu
Sejarah (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), 141.
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Perbedaan jumlah periwayat tersebut menyebabkan pada perbedaan sikap

ulama dalam menerima hadis\. Hadis\ mutawa>tir diyakini kebenarannya berasal

dari Nabi saw. karena banyaknya periwayat yang meriwayatkan hadis\ tersebut dalam

setiap generasi menyebabkan tidak lagi memerlukan penelitian tentang jalur sanadnya

(kritik sanad). Berbeda halnya dengan hadis\ a>h}a>d, diriwayatkan segelintir

periwayat, menyimpan dua kemungkinan yakni maqbu>l dan mardu>d. Hadis\

maqbu>l, menurut jumhur, wajib diamalkan sedang hadis\ mardu>d tidak,

karenanya, hadis\ a>h}a>d harus diteliti terlebih dahulu kes}ahihannya.

Dilihat dari segi sandaran pengucapnya, hadis\ terbagi menjadi tiga yakni

marfu>’, mauqu>f dan maqt}u>’. Marfu>’ adalah hadis\ yang disandarkan kepada

Nabi saw., baik bersambung sanadnya ataupun tidak, baik yang menyandarkan itu

sahabat Nabi saw. ataupun bukan.76 Mauqu>f adalah perkataan atau perbuatan yang

disandarkan kepada sahabat baik sanadnya bersambung ataupun tidak.77 Sedang

maqt}u>’ adalah perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada ta>bi’i>n baik

sanadnya bersambung ataupun tidak.78 Berdasarkan ketiga pembagian tersebut, maka

sesungguhnya apa yang disandarkan kepada sahabat (hadis\ mauqu>f) dan ta>bi’i>n

(hadis\ maqt}u>’) tidak dapat disebut sebagai hadis\.

Adapun makna periwayat, adalah berasal dari kata “riwayah” masdar kata

dasarnya “rawa-yarwi” yang berarti membawa, atau sesuatu berkaitan dengan arti

membawa, seperti kalimat “ رويٌ صحابٌ  yang berarti awan penuh air. Selanjutnya

76M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kes}ahihan  Sanad Hadis\\, Telaah kritis dan Tinjauan  dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 160.

77M. Syuhudi Ismail ,Kaedah Kes}ahihan  Sanad Hadis\\, Telaah kritis dan Tinjauan  dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 164.

78M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kes}ahihan  Sanad Hadis\\, Telaah kritis dan Tinjauan  dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 167.
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“riwayah” berarti perkataan dan ucapan, karena ucapan dapat dipindahkan ke orang

lain dengan cara menukil, karenanya penukil ucapan disebut dengan periwayat.79

Maka dapat dikatakan bahwa periwayat adalah yang menukilkan secara sungguh-

sungguh suatu hadis\, lalu berusaha menyampaikannya.

2. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam disertasi ini, penulis mengkaji kitab Silsilah al-Aha>dis\\ al-D}aifah

wa al-Maud{u’ah wa As\aruha al-Sayyi’ fi> al-Ummah”, yang disusun oleh

Muhammad Nas}iruddin al-Albani>.

Untuk melihat secara jernih kriteria yang digunakan oleh al-Albani menilai

seorang periwayat dan teknik periwayatannya, penulis menguraikan sekitar kriteria

jarh} dan ta’di>l terhadap seorang periwayat secara umum yang telah digariskan oleh

beberapa ahli di bidang ilmu hadis\.

Penulis melihat lebih spesifik, apakah al-Albani membuat kriteria khusus

dalam menilai kredibilitas periwayat hadis\ ataukah al-Albani berpedoman pada

kriteria yang telah dianut oleh ulama hadis\ yang sudah ada sebelumnya.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa buah karya yang membahas tentang Muhammad

Nasiruddin al-Albani  baik dalam bentuk makalah, skripsi, tesis, disertasi maupun

buku seperti diantaranya :

1. Dalam Bentuk Disertasi.

Salah satu tulisan ilmiah tentang metode kritik hadis\ yang dilakukan

misalnya oleh Ahmad Zaki bin Mahdi Syaikh Abu Bakar dan juga Masiyan. Kalau

79 Majid Ma’arif, Tarikh-e Umumi_ye Hadits diterjemahkan oleh Abdillah Musthafa dengan
judul Sejarah Hadis\\ (cet.I; t.tp : Nur Al-huda 2012) h. 34
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Ahmad Zaki menulis disertasi dengan judul, Metode Kritik Hadis\ Syaikh

Muhammad Nas}iruddin al-Al-Albani>, di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2004.

Dalam kaitan ini terdapat kemiripan dengan disertasi yang penulis susun, hanya saja

penulis khusus fokus pada ketajaman al-Albani dalam menetapkan keguguran

seorang periwayat hadis\ yang menyebabkan periwayat yang bersangkutan tidak

layak diterima riwayatannya. Disertasi ini lebih mengkhusus dibanding dengan apa

yang dilakukan ole Ahmad Zaki dan Masiyan tersebut. Masiyan juga telah menulis

disertasi yang berjudul “Studi Kritik Hadis\ dan pemecahan masalah yang tampak

bertentangan dari kitab sifat s{alat Nabi saw. pada karya Muhammad Nas}iruddin al-

Alba>ni>, UIN Alauddin Makassar, 2013. Dalam disertasi tersebut Masiyan selaku

penulis disertasi mengangkat beberapa hadis\ yang berkaitan dengan shalat, mulai

dari persiapan shalat, gerakan shalat, dan bacaan-bacaan dalam shalat. Dari setiap

hadis\ tersebut Masiyan mengemukakan hadis\ secara lengkap sanad dan matannya

kemudian dia mengkritik sanad tersebut dan membandingkan antara hasil kritikannya

dengan kritikan al-Albani>.

Penulisan disertasi oleh Masiyan ada kemiripan yang ditempuh oleh penulis

dalam menelusuri cara men-tajrih} periwayat oleh al-Albani> dalam kitab Silsilah

al-aha>dis\ D{aifah wa al-Maud}uah, yaitu penulis menetapkan sejumlah hadis\

yang dikategorikan oleh al-Albani sebagai hadis\ d}aif dan maud}u’ untuk

selanjutnya penulis mengkritik sanad sejumlah hadis\ tersebut sebagai upaya untuk

mengetahui apakah hadis\-hadis\ yang dikategorikan d}aif dan maud}u’ itu oleh al-

Alba>ni mengkaji secara mendalam atau hanya sekedar mengadopsi sejumlah karya

kitab hadis\ yang khusus menulis hadis\-hadis\ d}aif dan maud}u’ sebelumnya.
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Dari upaya itulah diharapkan akan dapat diketahui tentang kriteria apa yang dipakai

oleh al-Albani menetapkan hadis\ itu d}aif dan atau maud}u’

2. Dalam Bentuk Tesis.

Ada beberapa tulisan dalam bentuk tesis yang mengangkat tentang al-Albani

diantaranya; oleh Gunawan Tahir, dengan judul tesis “Kontribusi al-Albani di Bidang

Hadis\ (Upaya Menjaga Kemurnian Hadis\)” pada program pascasarjana UIN

Alauddin Makassar tahun 2006. Dalam tesis Gunawan Tahir tersebut, disebutkan

bahwa al-Albani menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai barometer dalam setiap

permasalahan dan juga sebagai pedoman dasar.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pendapat yang dipilih al-Albani

adalah pendapat yang paling kuat dan mengabaikan dalil-dalil yang dianggapnya

lemah. Al-Albani menggunakan metode dalam menentukan autentisitas dan

kepalsuan sebuah hadis\ tertentu, terutama berdasarkan analisis pada isnad dengan

menggunakan informasi yang terdapat dalam kamus-kamus biografi80 para periwayat

hadis\, sehingga akan terlihat apakah periwayatnya terkena jarh atau mungkin

tergolong ta’dil.

3. Kitab dan Profil Nas}iruddin al-Albani,

Ada beberapa kitab yang berkaitan dengan profil dan tulisan-tulisan tentang

al-Albani seperti : Al-lmam Al-Mujaddi>d Al-'Alla>mah Al-Muhaddis\ Muhammad

Nas}iruddin al-Alba>ni oleh Umar Abu Bakar, Dhai>f al-Ada>b al-Mufrad Lil Imam

al-Bukhari> oleh Nas}iruddin al-Alba>ni. Al-Tawassul anwa>uhu> wa ahka>muhu>,

Tahdzir al-Sa>jid min Ittikha>dz Al-Kubur Masa>jid, H}ija>b al-Mar’ah al-

80 Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis\\ (Cet. I; Jakarta :
Alhikmah, 2009), h. 73.
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Muslimah Fi> Al-kita>b wa al-Sunnah.81berkaitan ini akan dibahas lebih lanjut di

bagian bab pembahsan pada disertasi ini.

Al-Albani telah mengkritisi hadis\ sampai mencapai 7162 (tujuh ribu seratus

enam pulu dua) hadis\ yang digolongkannya menjadi hadis\ d{aif (lemah), dan ada

pula yang maud{u’(palsu). Selain itu sepuluh tahun sebelum kitab “Silsilah al-

hadis\al-D}aifah wa al-Maud}u’ah” terbit, al-Albani juga menghasilkan karya yang

relevan dengan kitab itu dengan judul “D}aif al-Jami’ al Shagir wa ziyadatuhu”.82

Al-Albani juga menghasilkan sebuah karya yang sangat gemilang di masanya

yakni kitab silsilah hadis\ Sahih yang terdiri atas 4035 hadis\ yang telah dikritisinya

dan dituangkan ke dalam tujuh jilid.

Dalam penulisan ini, ada sejumlah hadis\ yang akan menjadi fokus perhatian

penulis untuk diteliti, kemudian dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu

kelompok hadis\ yang berkaitan dengan Aqidah,  syariah,  muamalah, dan akhlak.

Dalam pada ini penulis meneliti sanad-sanad hadis\-hadis\ yang terkategori kelompok

yang dimaksud, terkhusus hadis-hadis yang dinilai sehingga Muhammad Nasiruddin

al-Albani menilainya periwayat tersebut dikategorikan d}aif dan atau maud}u.

Sebagai kitab yang menjadi fokus pada penulisan disertasi ini, maka penulis melihat

secara keseluruhannya hadis\-hadis\ yang terdapat di dalam kitab Silsilah al-Aha>dis

81 Menyangkut karya-karya al-Albani, lihat Muhammad ‘Id al-Abbasi, Fata>wa al-Syaikh al-
Alba>ni, (Beirut : Al-Maktabah al-Isla>mi>, 1985) h.9

82 Mengungkap beberapa hadis\\ yang dinilainya terkategori daif yang terdapat di dalam
kitab-kitab hadis\\ yang sebagian sudah diakui bahwa kita-kitab tersebut hanya memuat hadis\\ -
hadis\\ Sahih saja, seperti dalam kitab Sahih Imam al-Al-Bukhari, Sahih Imam Muslim, Sunan Abi
Daud, Sunan al-Turmuzi,  Sunan al-Nasai’i, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, li al-
Hakim, al-Adab al-Mufrad li al-al-Bukhari, al-Tarihk al-Al-Bukhari, Sahih Ibn Hibban, al-Thabrani fi
al-Kabir, al-Tabrani fi al-Ausath, al-Thabrani fi al-Shagir dan lain-lain Lihat lebih lanjut Muhammad
Nashiruddin al-Al-Albani, D}aif al-Jami’ al Shagir wa ziyadatuhu (al-Fath al-Kabir), (cet. III. Beirut :
Al-Maktab al-Islamiy, 1990), h. 2.
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al-D{aifah wa al-Maud}u’ah wa Asharuha al-Sayyi’ fi al-Ummah karya Muhammad

Nasiruddin al-Albani.

Salah satu contoh hadis\ d{aif dari segi sanad dan matan di dalam kitab

Silsilah al-hadis\al-D}aifah wa al-Maud}u’ah adalah hadis\ tentang larangan minum

dalam keadaan berdiri, hal ini dikemukakan imam mukharrij ia adalah Imam

Sahihain, seperti hadis\ tentang larangan minum berdiri. Hadis\ ini adalah salah satu

dari sejumlah hadis\ yang sering diangkat oleh ulama sebagai dasar yang harus

dipatuhi oleh umat Islam, yaitu :

فلیستقينسيفمنقائمامنكمأحدیشربنال (“janganlah ada diantara kalian minum

berdiri, maka barang siapa lupa, hendaklah memuntahkannya).

Matan hadis\ tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka wajarlah kalau

keyakinan umat akan larangan minum dalam keadaan berdiri, mereka memandangnya

sebagai hal yang harus dipatuhi. Namun oleh al-Albani menggolongkan hadis\ ini

sebagai hadis\ yang terkategori d}aif (lemah)

Adapun kelengkapan sanad hadis\ tersebut adalah sebagai berikut :
ثَنِي ثَنَااْلَعَالءِ ْبنُ اْلَجبَّارِ َعْبدُ َحدَّ ثَنَااْلفََزاِريَّ یَْعنِيَمْرَوانُ َحدَّ َحْمَزةَ ْبنُ ُعَمرُ َحدَّ

يُّ َغطَفَانَ أَبُوأَْخبََرنِي ِ َرُسولُ قَالَ یَقُوُال ھَُرْیَرةَ بَاأَ َسِمعَ أَنَّھُ اْلُمرِّ ُ َصلَّىهللاَّ َعلَْیھِ هللاَّ

83فَْلیَْستَقِئْ نَِسيَ فََمنْ قَائًِماِمْنُكمْ أََحدٌ یَْشَربَنَّ َال َوَسلَّمَ 

Artinya :
(Imam Muslim Muslim berkata) : Telah menceritakan kepadaku 'Abdul Jabbar
bin Al 'Alaa`; Telah menceritakan kepada kami Marwan yaitu Al Fazari; Telah
menceritakan kepada kami 'Umar bin Hamzah; Telah mengabarkan kepadaku
Abu Ghathafan Al Murri bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata;

83Al-Imam Abu Al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisyaburi Sahih Muslim, Juz
III hadis\\ nomor 116, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M./1413 H.) h. 1061 dan terdapat pula
pada juz VI h. 110 dan  juz XIII h. 367. Dan lihat al-Albani juz 2 nomor 927, h. 326.
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Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian
minum sambil berdiri, apabila dia lupa maka muntahkanlah.”84

Dalam periwayatan itu oleh al-Albani menilai hadis\ tersebut terkategori

d}aif, alasan al-Albani mend{aifkan periwayatan hadis\ ini karena terdapatnya dalam

periwayatan itu periwayat yang bernama Umar bin Hamzah sebagai deretan

periwayat, sekalipun Imam Muslim menjadikan Umar bin Hamzah sebagai hujjah,

namun oleh Imam Ahmad, Ibn Ma’in, al-Nasa’i dan yang lainnya, Ibnu Ma’in dan

pakar hadis\ lainnya tetap menganggapnya d{aif. Sehingga al-Zahabi menempatkan

deretan riwayat ini ke dalam kategori al-d}uafa’ dengan komentarnya sebagai berikut

: “telah dinyatakan d}aif oleh Ibnu Ma’in disebabkan kemungkaran hadis\nya”85

Dari segi redaksi matan hadis\, oleh al-Albani melihat terjadi perbedaan

hadis\-hadis\ Sahih lainnya tentang minum dan makan berdiri. Dalam riwayat Sahih

Al-Bukhari juga terdapat hadis\ tentang Rasulullah saw. sedang berdiri sambil

minum di atas keledainya, juga di saat minum air zam-zam86. Hadis\ yang lain dalam

kitab jam’u al-jawami’ atau al-Jami’ al-Kabir oleh imam al-Suyuthi yang menjadi

sorotan al-Albani dalam kitab sislilah hadis\ d{aif dan maud}u’ adalah hadis\

tentang melarang melihat faraj ketika bersetubuh.

Hal ini didukung oleh hadis\ s}ahih, di antaranya dari ‘Aisyah RA, ia berkata,
والنبيأناأغتسلكنتقالتعائشةعنالقاسمعنأفلحأخبرنامسلمةبنهللاعبدحدثنا

87فیھأیدیناتختلفواحدإناءمنسلموعلیھهللاصلى

84 Diartikan oleh penulis.
85 Lihat Kitab Silsilah Hadis\\ oleh Nasiruddin al-Albani jilid 2 (Jakarta : Gema Insani Press,

1995) h. 381.
86 Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Bardizbah al-Al-Bukhari, Sahih

al-Al-Bukhari, Juz II nomor hadis\\ 1556, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992) h. 590
87Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Bardizbah al-Al-Bukhari, Sahih al-

Al-Bukhari, (t.t : CD Room Maktabah Samilah, t.th) No. hadis\\ 258, 247, dan 267.
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Artinya :
Telah berkata Ibn Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Aflah dari Qasim
dari Aisyah ra. telah berkata, Aku pernah mandi bersama Rasulullah saw.
dalam satu bejana, antara diriku dan dia, lalu ia mendahuluiku (mengambil
ciduk). (Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim, serta periwayat lainnya).

Dalam hadis\ ini, yang tampak adalah bolehnya memandang/melihat. Hal ini

juga didukung oleh riwayat Ibn Hibban, dari jalur Sulaiman bin Musa, bahwa ia

ditanyai tentang seorang laki-laki (suami) yang melihat farji isterinya? Maka ia

berkata, ‘Aku pernah bertanya kepada ‘Atha’, maka ia mengatakan, ‘aku pernah

bertanya kepada ‘Aisyah, lalu ia menyebutkan hadis\ tadi.” Menurut Ad-Dawudi

dalam Fath al-Bari oleh Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan, “(Hadis\) ini merupakan

Nash (teks) mengenai bolehnya suami melihat/memandang aurat isterinya, demikian

pula sebaliknya.” Bilamana hal ini sudah jelas, maka tentu tidak ada gunanya

perbedaan antara melihat ketika mandi ataupun sedang berjima’ (bersetubuh),

sehingga terbukti sekali kebatilan hadis\ ini.” 88

Berkenaan dengan penyelesaian dalil yang tampak bertentangan, Ibn Hajar

mengemukakan empat tahap penyelesaian, yakni (1) al-jam’u (mengkompromikan

antara dua atau beberapa dalil yang tampak  bertentangan); (2) al-na>sikh wa al-

mansu>kh (dalil yang datang belakangan menghapus dalil yang lebih dulu); (3) al-

tarji>h (mencari dalil yang lebih kuat); (4) al-tauqi>f (menunggu sampai ada

petunjuk atau dalil lain yang dapat menyelesaikannya atau menjernihkannya).89

88Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari Jilid II Bab Mandi no. Hadis\\ 250 (Riyad : Makatabah
Darussalam 1418 H/1997 M. h. 399-400

89Syuhudi, Metodologi, h. 144. Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis\\:
Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail (Cet. II; Jakarta: MSCC, 2005),
h. 117
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Arifuddin Ahmad menegaskan bahwa apabila argumen-argumen yang

diujikan untuk matan hadis\ bersangkutan telah memenuhi kaidah kes}ahihan matan

hadis\, maka matan hadis\ bersangkutan adalah s}ahih. Sebaliknya, apabila argumen-

argumen yang diajukan tidak memenuhi kaidah kes}ahihan matan, maka matan

hadis\ bersangkutan adalah d}aif pula90.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditegaskan bahwa, apabila penelitian itu

dilakukan secara cermat dan menggunakan pendekatan yang tepat maka dapat

dipastikan bahwa setiap sanad yang s}ahih pasti memiliki matan yang s}ahih, sebab

adanya syadz dan atau illat pada matan tidak terlepas dari kelemahan pada sanad.

Sikap yang longgar dalam menilai seorang periwayat; penelitian terhadap lambang-

lambang periwayatan yang kurang cermat dan matan hadis\ yang diteliti tampak

bertentangan dengan matan hadis\ atau dalil lain yang lebih kuat dinyatakan sebagai

hadis\ yang daif, padahal, hadis\ yang bersangkutan mungkin sifatnya berbeda, yang

satu bersifat universal dan yang lain bersifat temporal atau lokal, kekeliruan

disebabkan oleh kesalahan menggunakan pendekatan penelitian.

Berkaitan dengan itu akan diurai tentang kriteria jarh dan ta’dil kaitannya

dengan periwayat hadis\. Karena dengan adanya kriteria dalam menilai periwayat,

maka akan menjadi ukuran penyebab seseorang periwayat dinilai cacat dan

digugurkannya dalam periwayatan. Dengan gugurnya periwayat, maka berimplikasi

pada kecacatan sebuah sanad hadis\. Demikian sebaliknya dengan tidak

ditemukannya jarh (kecacatan), maka seorang periwayat terkategori ta’dil (bersih dari

kecacatan) sehingga berimplikasi pada diterimanya sebuah sanad hadis\ yang Sahih.

90 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis\\: Refleksi Pemikiran Pembaruan
Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail (Cet. II; Jakarta: MSCC, 2005), h.119
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E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian  ini dari segi jenisnya termasuk penelitian kepustakaan (library

research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan melalui riset terhadap berbagai

literatur (pustaka) yang berkaitan dengan tema penelitian. Oleh karena disertasi ini

adalah kajian kitab, diperlukan penelaahan yang mendalam terhadap kitab yang

diteliti dalam hal ini “Silsilah Kitab Hadis\-hadis\ D}aif dan Hadis\-hadis\ Maud}u’

yang disusun oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani.

Berdasarkan hal ini, maka jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian

Library Research (kajian pustaka), dengan uraian yang bersifat eksploratif dan

deskriptif. Dikatakan eksploratif karena penelitian ini berupaya menggali pandangan-

pandangan para kritikus hadis\ yang terpencar pada bagian-bagian tertentu dari kitab

tersebut yang berkaitan tentang aspek periwayatan rija>l hadis\.

Penelitian ini juga dikatakan bersifat deskriptif, karena menjelaskan secara

detail keadaan periwayat hadis\-hadis\ yang diteliti dari kitab tersebut dan sekaligus

menggambarkan kriteria yang dipakai Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam

menetapkan kedaifan dan kemaud}u’an sebuah atau sejumlah hadis\.

2. Sumber Penelitian

Penelitian ditinjau dari tempatnya dapat dibagi menjadi dua yaitu penelitian

lapangan dan kepustakaan91. Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah penelitian

yang sumber datanya terdiri atas bahan tertulis yang sudah dipublikasikan sebagai

bagian dari karya ilmiah. Kajian utamanya adalah hadis\ yang terdapat dalam kitab

91Lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (cet. VII; Jakarta
: Rineka Cipta, 1992), h.10.
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Silsilah al-Aha>dis\\ al-D}aif ah wa al- Maud{u’ah menyangkut tentang kriteria

yang dipakai al-Albani menggugurkan periwat. Adapun kitab yang digunakan adalah

terbagi atas dua bagian yaitu :

a. Buku yang dijadikan sumber pokok

Kitab-kitab yang menjadi sumber pokok rujukan penulisan disertasi ini adalah

kitab Silsilah al-A>ha>dis\ al-D}aifah wa al-Maud{u’ah yang disusun oleh

Muhammad Nasiruddin al-Albani. Dari Kitab ini akan dilihat kreteria penentuan jarh

dari periwayat sebuah hadis\ hadis\ oleh al-Albani. Tentu saja dilihat dari segi takhrij

hadis\, i’tibar periwayat dan penilaian periwayat oleh al-Albani terhadap deretan

periwayat dari setiap jalur sanad hadis\ yang dianggapnya d}ai>f dan maud}u’

sehingga akan terlihat jelas kriteria yang dipakai al-Albani menilai jarh atau

kecacatan seorang periwayat yang menyebabkan sebuah hadis\ dinilainya d{aif dan

atau  maud{u’.

b. Buku-buku yang dijadikan sumber penunjang antara lain sebagai berikut :

1) Kitab-kitab Rijal l-Hadis\ termasuk kitab Jarh Wa atta’dil.

2) Kitab-kitab atau buku-buku lainnya yang berkenaan dengan masalah yang

dibahas.

Oleh karena pengumpulan berdasarkan penelitian kepustakaan, maka jenis data atau

informasi yang dikaji dan ditelaah bersifat kualitatif khususnya dalam rangka

perumusan hasil penelitian pada sebuah kesimpulan.

3. Langkah-langkah penelitian.

Langkah pertama, yakni dengan menguaraikan dalam satu bab yang berkaitan

dengan kriteria-kriteria tajrih dan pentajrih yang digunakan oleh ulama kritikus hadis

pada umumnya, dan dilanjutkan pada bab khusus yang membahas tentang kriteria
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pentajrihan periwayat hadis yang digunakan oleh Muhammad Nas}iruddin al-

Alba>ni dalam kitabnya Silsilah al-Aha>dis\ al-d}ai>f wa al-maud}u’ah. Langkah

tersebut dapat dilihat pada bab II dan bab III.

Langkah kedua, pembahasan lebih detail tentang Muhammad Nas}iruddin Al-

Alba>ni. Selanjutnya mengangkat karya-karya al-Albani. Pembahasan berlanjut pada

identifikasi hadis\ guna mengetahui banyaknya hadis\ daif dan maud}u yang termuat

di dalam kitab Silsilah hadis\ d}ai>f dan maud}u’ . Setelah melakukan identifikasi

hadis\ hadis\ d}ai>f dan maud}u’ yang akan diteliti, penulis mengambil dari

beberapa hadis\ tersebut untuk kemudian ditakhrij dan diteliti ulang oleh penulis

untuk selanjutnya menjadi pembanding akan kualitas hadis\ yang telah dikategorikan

oleh al-Albani sebagai hadis\ d}ai>f dan maud}u’ .

Dalam kritik hadis\, Penulis merinci jumlah jalur sanad dengan cara i’tibar

untuk selanjutnya penulis menelusuri kredibilitas setiap periwayat yang terdapat

dalam setiap julur sanad dari setiap periwayatan matan hadis\ yang diteliti. Demikian

pula akan terlihat secara jelas berapa periwayat dari setiap jalur periwayatnya,

sehingga akan diketahui secara akurat jumlah riwayat dari masing-masing mukharrij

hadis\. Secara lengkap periwayatan akan tanpak setelah dilakukan i’tibar al-hadis\.

Kemudian dilanjutkan dengan skema sanad hadis\, dari skema sanad ini akan tampak

dengan jelas musyahid dan mutabi dalam hal periwayatan hadis\, Langkah ini

tertuang dalam bab IV.

Pada bab IV tersebut pada intinya membahas mengenai kualitas sanad hadis

dengan menelusuri setiap periwayat hadis\ yang diteliti baik dilihat dari segi kuantitas

periwayat maupun kualitasnnya, sekaligus memberikan interpretasi dengan analisis

berdasarkan kriteria jarh oleh al-Alba>ni. Adapun Bab V berisi tentang kesimpulan
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tentang pembahasan yang berkaitan dengan kriteria pentajrihan al-Albani terhadap

periwayat hadis\ dalam kitabnya Silsilah al-Aha>dis\ al-d}ai>f wa al-maud}u’ah.

4. Pendekatan

Menurut Abuddin Nata, dalam memahami agama, ada beberapa pendekatan

yang dapat digunakan, yaitu: pendekatan teologis normatif, antropologis, sosiologis,

psikologis, historis, kebudayaan, serta pendekatan filosofis.92 Dalam hal ini penulis

melakukan penelitian dengan pendekatan dari berbagai perspektif, seperti:

Pendekatan, Linguistik, ta>rikhi> (Historis), dan Jarh} wa Ta‘di>l (Ilmu kritik

periwayat/rawi hadis\) dan sosio historis.93

a. Pendekatan Linguistik

Pendekatan linguistik atau kebahasaan sangat penting digunakan pada kajian

matan hadis\ karena pada hadis\ Nabi terdapat periwayatan secara makna (riwa>yah

bi al-ma’na>). Dalam hal ini penulis menganalisa kosa kata yang terdapat dalam

matan hadis\ yang kemudian melahirkan pengetahuan akan hadis\-hadis\ yang

mengandung unsur yang dapat dikembangkan pemaknaannya. Menurut Arifuddin

Ahmad, diantara hal yang perlu dipertimbangkan dalam memahami hadis\ Nabi dari

segi teksnya adalah teknik periwayatan, gaya bahasa, dan kandungan hadis\. Dilihat

dari segi teknik periwayatannya, hadis\ dapat dibedakan kepada lafal dan makna;

dilihat dari segi gaya bahasa bentuk dan/atau cakupan maknanya dapat dibedakan

kepada : jami’ al-kalim, tamsil, percakapan, kosa kata yang gharib, pernyataan yang

92 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. XVII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2010), h. 27-28.

93Pendekatan yang dimaksudkan di sini adalah dengan menggunakan perspektif dari berbagai
disiplin ilmu, seperti ilmu bahasa, ilmu sejarah, ilmu  dan ilmu Jarh} wa Ta‘di>l dan sosio historis.
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musykil; dan dilihat dari segi kandungannya dapat dibedakan kepada aqidah, ibadah,

ketetapan hukum, al-tagib wa al-tarhib, dan irsyad.94

b. Pendekatan Historis

Pendekatan historis digunakan pada kajian sanad hadis\. Pendekatan historis

yang dimaksud dalam kajian sanad ini adalah mengkaji biografi atau latar belakang

kehidupan para periwayat hadis\. Pengetahuan akan keadaan para periwayat hadis\

dapat membantu penulis dalam mengambil sikap untuk menilai kualitas suatu hadis\.

c. Pendekatan Sosiohistoris

Pendekatan sosiohistoris yang dimaksud adalah latar belakang dari munculnya

suatu hadis\ (asbāb wurūd al-h}adi>s|). Melalui keilmuan ini dapat membantu dalam

memahami kandungan hadis\, sebagaimana ilmu asba>b al-nuzu>l95 membantu

seseorang dalam memahami kandungan al-Qur’an.

d. Pendekatan jarh} wa ta’di>l

Pendekatan jarh} wa ta’di>l merupakan salah satu bagian dari disiplin ulu>m

al-h}adi>s|. Pendekatan ini digunakan pada aspek sanad, yang bertujuan untuk

menetapkan apakah periwayatan seorang periwayat dapat diterima atau tidak.

5. Metode Pengumpulan Data

a) Sumber Data

Data yang penulis kumpulkan bersumber dari kitab Silsilah Hadis\ Daif dan

Maudu yang menjadi objek penelitian, Kemudian kitab hadis\ (al-kutub al-tis’ah)

yaitu kitab al-Ja>mi’ al-S}ah}i>h li al-Bukha>ri> oleh al-Bukha>ri>, al-Ja>mi’ al-

94 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis\\ , kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis\\,
(Makassar, Alauddin University Press, 2012), h. 20

95 Salah satu pengertian dari asba>b al-nuzu>l adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya
satu atau beberapa ayat al-Qur’an yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya
atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Lihat Muhammad ‘Ali al-
Sabuni al-Tibya>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1390), 22. Rosihan
Anwar, Ulumul Qur’an (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 60.
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S}ah}i>h li Muslim oleh Muslim, Sunan Abi> Da>wud oleh Abu> Da>wud, Sunan

al-Tirmiz|i> oleh al-Tirmiz|i>, Sunan al-Nasa>i> oleh al-Nasa>i>, Sunan Ibni

Ma>jah oleh Ibnu Ma>jah, Sunan al-Da>rimi> oleh al-Da>rimi>, Muwat}t}a'

Ma>lik oleh Ma>lik bin Anas, dan Musnad Ah}mad bin H}anbal oleh Ah}mad bin

H\{anbal, dan selain dari al-kutub al-tis’ah sebagai kitab referensi pen-takhri>j-an

dari hadis\ yang digunakan oleh al-Albani, juga menggali dari kitab-kitab matan hadis

yang lainnya.

Kemudian kitab rija>l al-h}adi>s| yang membahas tentang periwayat hadis\

seperti yang telah disebutkan sebelumnya yakni kitab Tah}z|i>b al-Kamāl fī Asmā'

al-Rijāl oleh Jamāl al-Di>n al-Mizzi>, Tah}z|i>b al-Tahżīb oleh Ibnu H{ajar al-

'Asqalāni>, Taz|kirah al-Huffa>z oleh al-Zahabi, al-Taz|kirah bi Ma’rifah Rija>l al-
Kutub al-‘Asyrah oleh Muhammad bin ‘Ali> al-‘Alwi> al-Husayni>, Kitab al-

Dhuafa’i oleh Abi Ja’far Muhammad Ibnu Amru Ibn Musa ibn Hammad al-‘Aqliy,

al-Ina>bah ila Ma’rifa al-Mukhtalif fi>him min al-S}ahabah oleh al-Ha>fidz

Alauddi>n  Ibn Qaslait| Maglata>. Al Ka>mil Fi d}uafa’ al-Rija> oleh Imam a-

Hafidz Ibi> Ahmad Abdullah ibnu Udiyyi al-Jurja>ni>

Selain buku di atas yang menjadi sumber data, juga terdapat buku yang

membahas biografi Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Untuk kajian

metodologis yang berkaitan dengan matan hadis\, penulis menggunakan buku seperti

Metodologi Penelitian Hadis\ Nabi dan Kaedah Kes}ahihan Sanad Hadis\; Telaah

Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah oleh M. Syuhudi Ismail,

Manh}aj Naqd al-Matn ‘inda ‘Ulama>’ al-H{adi>s| al-Nabawi> oleh al-Adlabi>.

Pada buku ini terdapat penjelasan secara metodologis tentang kes}ahihan sanad dan

matan hadis\.

b) Teknik Pengumpulan Data
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Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan

topik pembahasan berbeda dengan metode tematik (mawdu>i>) yang mutakhir

digunakan oleh para pengkaji hadis\ dalam mengkaji hadis\ Nabi saw.

Setelah menentukan hadis\ yang dikategorikan daif dan maudu oleh al-Albani

untuk diteliti, kemudian penulis melakukan penelusuran kelengkapan sanad

berdasarkan petunjuk kitab Mu’jam, yaitu al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfa>z al-

Hadis\ al-Nabawi oleh Muhammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi> dan Arnold John

Wensinck,96 juga melalui CD Program (al-Maktabah al-Sya>milah), dan juga

bantuan CD Program Ensiklopedi Hadis\ 9 Imam Hadis\. Selanjutnya dilakukan

klasifikasi hadis\ untuk ditetapkan sebagai hadis\ yang bertema tertentu (maudu’i)

yang akan diteliti sanad-sanadnya, sehingga akan dengan mudah sanadnya dapat

dikritik satu persatu dengan menggunakan parameter pandangan ulama ilmu hadis\.

c) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data hadis\nya ditentukan, kemudian dilakukan pen-takhri>j-an

terhadap hadis\ yang diteliti. Setelah melakukan klasisfikasi hadis\ sesuai tema yang

dibahas, akan ditindak lanjuti dengan pembuatan skema sanad. Dari skema sanad

tersebut dengan mudah dapat menelusuri periwayat-periwayat yang terdapat dalam

jalur sanad hadis\ yang sedang diteliti. Dengan menggunakan kitab jarh{ wa ta’di>l

dan kitab-kitab rijal lainnya penulis menelusuri satu persatu periwayat yang

tercantum dalam jalur sanad hadis\ yang sedang diteliti/dikritik.

Dari kritik sanad tersebut, pada akhirnya penulis menemukan apakah ada

kesesuaian antara pendapat al-Albani dengan temuan penulis. Dan kalau ada

kesesuaian maka akan diketahui dengan jelas akar permasalahannya sehingga

96 Kitab kamus ini memuat metode pencarian ayat-ayat al-Qur’an melalui lafaznya.
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dikategorikan daif dan maudu’ oleh al-Albani. Jadi, untuk mengetahui kualitas para

periwayat hadis\, maka sanad hadis\ tersebut dianalisis atau dikritisi berdasarkan ilmu

kritik sanad (naqd al-sanad).

F. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengungkap kriteria pentajrihan periwayat hadis\ yang digunakan oleh

kritikus hadis pada umumnya.

2. Untuk menggali kriteria pentajrihan periwayat hadis yang digunakan oleh

Muhammad Nasiruddin al-Alba>ni dalam kitab Silsilah al-Ha>dis al-D}aif ah wa

al-Maud}u’ ah.

3. Untuk menanamkan tingkat kepercayaan terhadap hasil karya Syaikh al-Albani

kaitannya dengan penilaian sanad hadis\.

Adapun  kegunaannya dari penulisan ini adalah :

1. Dengan mengungkap kriteria pentajrihan periwayat yang digunakan oleh para

kritikus hadis pada umumnya maka akan menjadi pembanding dengan kriteria

yang digunakan oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam melakukan tajrih

periwayat.

2. Menemukan kriteria pentajrihan periwayat hadis yang dilakukan oleh Muhammad

Nasiruddin al-Albani dalam kitabnya Silsilah al-Ha>dis al-D}aif ah wa al-

Maud}u’ ah.

3. Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang ilmu hadis\ khususnya tentang

kriteria yang digunakan Muhammad Nasiruddin al-Albani melakukan tajrih

terhadap periwayat.

G. Langkah-langkah Penulisan.

1. Penulis berangkat dari Kitab silsilah al-Aha>dis\ al-daifah  wa al- maud}u’ah

yang disusun oleh Nas\iruddin al-Albani
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2. Tinjauan teoretis (mencakup awal mula terjadinya jarh terhadap periwayat,

dasar pentajrihan dan kriteria pentajrihan periwayat hadis Nabi).

3. Metode (Jenis penelitian, Sumber penelitian, Langkah-Langkah Penelitian,

Pendekatan, pengumpulan,  pengolahan dan analisis data)

4. Dalam analisis penulis menggunakan berbagai pendekatan yaitu : Linguistik,

ta>rikhi> (Historis), dan Jarh} wa Ta‘di>l (Ilmu kritik rawi hadis\) dan sosio

historis

5. Dalam penelitian periwayat hadis\ ini, penulis didukung berbagai kitab-kitab

rijal, khususnya kitab-kitab tentang jarh dan ta’dil sehingga akan tergambar

kredibilitas berbagai periwayat yang terdapat dalam setiap sanad hadis\.

6. Penulis menarik kesimpulan dari pembahasan kaitannya dengan kriteria yang

digunakan al-Albani terhadap pentajrihan periwayat.

7. Hasil dari penelitian inilah kemudian yang menjadi temuan bahwa al-Albani

mempunyai kriteria dalam melakukan tajrih terhadap periwayat hadis.

I. Desain Penyusunan

Adapun desain penyusunan disertasi ini, dapat dilihat pada gambar berikut ini

:
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h. Desain penelitian

Skema/Alir Penelitian

METODE
PENGUMPULA
N DATA

PENGOLAHAN
DAN ANALISIS

DATA

TINJAUAN
TEORITIS

Kitab Silsilah Hadis D}aif

PENDEKATAN

Analisis
Sanad

Kesimpula
n

Pendekatan

PENDEKATA
N

HASIL
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BAB II
KRITERIA PENTAJRIHAN PERIWAYAT

A. Latar Belakang Historis

1. Awal Mula Tajrih

Sejarah pertumbuhan ilmu al-jarh wa ta’dil selalu seiring dan sejalan dengan

sejarah pertumbuhan dan perkembangan periwayatan hadis\>, karena bagaimanapun

juga untuk memilah dan memilih hadis\>-hadis\> shahih melewati penelitian terhadap

rawi-rawi dalam sanadnya, yang pada akhirnya memungkinkan untuk membedakan

antara hadis\> yang maqbul dan yang mardud.

Membicarakan tajrih berarti membicarakan juga masalah ta’di>l, sebab dua

hal tersebut adalah ilmu yang saling terkait. Jika tidak terpenuhi kriteria ta’di>l, maka

dia akan tajrih, demikian juga sebaliknya, kalau tersentuh kriteria tajrih, maka

periwayat hadis itu tidak akan menjadi ta’di>l. Oleh karena itu pembahasan ini akan

mencakup dua hal yakni tajrih dan ta’dil berikut kriterianya.

Embrio praktek men-jarh dan men-ta’dil sudah tampak pada masa Rasulullah

saw. yang beliau contohkan sendiri secara langsung dengan mencela bi’sa akh al-

‘asyirah (saudara kerabat yang buruk) dan pernah pula beliau memuji sahabat Khalid

bin Walid dengan sebutan: “Sebaik-baik hamba Allah adalah Khalid bin Walid. Dia

adalah pedang dari sekian banyak pedang Allah”.

Selain dari riwayat-riwayat yang diperoleh dari Rasulullah saw tentang al-jarh

dan at-ta’dil ini, banyak pula ditemukan pandangan dan pendapat para Sahabat.

Ditemukannya banyak kasus tentang sahabat yang satu memberikan penilaian

terhadap sahabat yang lainnya dalam kaitannya sebagai periwayat hadis\>. Keadaan

demikian berlanjut dan dilanjutkan oleh tabi’in, atba’ at-tabi’in serta para pakar ilmu

hadis\> berikutnya. Dalam hal ini mereka menerangkan keadaan para periwayat
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semata-mata dilandasi semangat religius dan mengharap ridha Allah. Maka, apa yang

mereka katakan tentang kebaikan maupun kejelekan seorang periwayat akan mereka

katakan dengan sebenarnya, tanpa tenggang rasa, meski yang dinilai negatif adalah

keluarganya.

Syu’bah bin al-Hajjaj (82-160 H) pernah ditanya tentang hadis\> yang

diriwayatkan Hakim bin Jubair. Syu’bah yang dikenal sangat keras terhadap para

pendusta hadis\> berujar: راأخافالن (takutlah kepada neraka). Karena ketegasan dan

keteguhannya inilah yang menjadikan Imam Syafi’i berkomentar: لوالشعبة

لعراقا ماعرفالحدیث . “Seandainya tidak ada Syu’bah, niscaya hadis\> tidak dikenal di

Irak”.

Suatu kali pernah seorang laki-laki bertanya kepada ‘Ali al-Madini tentang

kualitas ayahnya. ‘Ali hanya menjawab: tanyalah kepada orang lain”. Orang yang

bertanya tersebut rupanya masih menginginkan jawaban ‘Ali al-Madini sendiri,

sehingga ia tetap mengulang-ulang pertanyaannya. Setelah menundukkan kepala

sejenak lalu mengangkatnya kembali, ‘Ali berujar: ضعیفّنھأھذاالدین . “ini masalah

agama, dia (ayah ‘Ali al-Madini) itu dla’if”.

Menyadari betapa urgen-nya sebuah penilaian hadis\> dalam hal rawi hadis\>,

para ulama hadis\> di samping teguh, keras dan tegas dalam memberikan penilaian,

juga dikenal teliti dalam mempelajari kehidupan para rawi. Sebegitu telitinya, Imam

Asy-Sya’bi pernah mengatakan: “Demi Allah, sekiranya aku melakukan kebenaran

sembilan puluh kali dan kesalahan sekali saja, tentulah mereka menilaiku berdasarkan

yang satu kali itu”.

Demikianlah para ulama telah memberikan perhatian yang cukup besar

terhadap keberadaan ilmu al-jarh wa ta’dil. Di samping mengiprahkan diri, para
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ulama juga memotivasi para muridnya untuk turut andil mencari tahu keadaan rawi

tertentu dan menjelaskan kepada yang lainnya.

Begitu besar rasa tanggung jawab para ulama hadis\> dalam menilai kualitas

rawi, mereka mengibaratkan amanah tersebut lebih berat dibanding menyimpan emas,

perak dan barang-barang berharga lainnya. Kiprah menilai keadaan para periwayat

ditegaskan berulang kali oleh para ulama hadis\> dalam rangka menjaga sunnah dari

tangan-tangan perusak dan pemalsu hadis\>, yang pada gilirannya menjadi wasilah

mengetahui kualitas dan nilai hadis\>.

Dengan demikan pada dasarnya ilmu al-jarh wa ta’dil tumbuh dan

berkembang bersamaan dengan periwayatan hadis\>, yakni semenjak masa

Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Ulama-ulama sesudahnyalah yang kemudian

melanjutkan uswah dan tradisi semacam itu. Sebagaimana firman Allah swt. yang

tertuang dalam (Q.S. al-Ahzab [33]: 70-71):











Terjemah :
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan
Katakanlah perkataan yang benar, Niscaya Allah memperbaiki bagimu
amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa
mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka sesungguhnya ia telah mendapat
kemenangan yang besar.”1

1 Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, Mushaf Lafziyyah al-Huda, Al-Quran
Terjemah Perkata disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama RI.
(Depok : al-Huda, Kelompok Gema Insani, 2009), h.428.
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Secara historis, penulisan dan kodifikasi kedua sumber utama ajaran Islam (al-

Qur’an maupun al-hadis\\), terdapat perbedaan, jika penulisan al-Qur’an

mendapatkan perintah secara resmi dan tegas oleh Rasulullah saw.2 dan

kodifikasinyapun dilakukan tidak lama setelah beliau wafat, sedangkan penulisan

hadis\\, walaupun telah dimulai sejak Rasulullah saw. masih hidup, namun hal itu

bukanlah kebijakan yang bersifat resmi, sedangkan kodifikasi yang bersifat resmi dan

menjadi kebijakan pemerintah yang berkuasa baru dilakukan pada akhir abad pertama

hijriah atau awal abad kedua hijriah.3

Namun kenyataan sejarah menunjukkan bahwa dalam perjalanan

pembentukan, transmisi dan kodifikasi tidak berjalan begitu mulus, syarat dengan

penyimpangan manipulasi, dan pemalsuan. Upaya perifikasi terhadap hadis\\ Nabi

berlmula dari yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abd al-Aziz (w.101 H.)

mengalami kesulitan mengingat interval waktu dengan masa Nabi yang cukup jauh.4

Rentang waktu yang sangat panjang antara kehidupan Rasul, sebagai sumber

hadis\\, sampai pada masa pentadwinan hadis\\, yang dilakukan hampir satu abad

setelah wafat Rasulullah saw. menyebabkan kemungkinan tersandungnya hadis\\

kepada berbagai macam masalah yang dapat merusak keaslian suatu hadis\\, apakah

ia betul-betul bersumber dari penutur utama atau hanya perkataan yang dinisbahkan

saja kepada Rasul saw. menjadi alasan lain mengapa hadis\\ selalu menarik dijadikan

bahan kajian.

2 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis\\ , kajian Ilmu Ma’ani al-Hadis\\,
(Makassar, Alauddin University Press, 2012), h. 21-22.

3 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis\\ Nabi: Refleksi Pembaruan  Prof.
DR. Muhammad Syuhudi Ismail (Jakarta: MSCC, 2005), h.29-30.

4 Arifuddin Ahmad, Qawa>id al-Tahdis, (Makassar : Alauddin University Press, 2013) h. 74



Desertasi_yahya_Kriteria pentajrihan periwayat 59

Untuk keperluan penyampaian informasi kepada beberapa sahabat yang tidak

sempat hadir dalam majlis Rasulullah saw. maka sahabat menuliskan hadis\\ -hadis\\ .

Hal ini dilakukan setelah kekhawatiran mereka akan kemungkinan campur aduk

antara penulisan al-Quran dan hadis\\ dipastikan tidak terjadi. Karena Rasulullah

saw. telah menugaskan beberapa sahabat secara khusus untuk pencatatan al-Quran.5

Hal lain yang menjadi alasan kenapa hadis\\ dituliskan, adalah permohonan Abu

Syah kepada Nabi saw. agar khutbahnya ditulis yang diharapkan bermanfaat bagi

penyelesaian kasus pembunuhan yang terjadi di negeri asalnya, Yaman, dan izin itu

diperolehnya.6

Perkenan dari Rasulullah saw. untuk menuliskan hadis\\ juga diberikan

kepada Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash:
َعْن َعْبِد هللا بن َعْمُرو قال: ُكْنُت اَْكتُُب ُكلَّ َشْيٍء أَْسَمُعھُ ِمْن َرُسْوِل هللاِ َصلَّى هللا َعلَْیِھ 

َو َسلََّم أُِرْیُد ِحْفظھُ فَنَھَْتنِْي قَُرْیٌش وقالُوا تَْكتُُب ُكّل َشْيٍء َسِمْعتَھُ ِمْن رسوِل هللاِ َصلىَّ 

َضاء ُسْوُل هللاِ َصلىَّ هللاُ َعلَْیِھ هللا َعلَْیِھ َو َسلََّم َورَ  َوَسلََّم بََشٌر یَتََكلَُّم فِي الَغَضِب َوالرِّ

فَأَْمَسْكُت َعِن الِكتاِب فََذَكْرُت ذلَِك لَِرُسْوِل هللاِ َصلىَّ هللاُ َعلَْیِھ َو َسلََّم فَأَْوَمأَ بِأُْصبُِعِھ إلَى 

7.بِیَِدِه ما َخَرَج ِمْنھُ اِالَّ َحقٌّ فِْیِھ وقال اُْكتُْب فََوالَِّذْي نَْفِسيْ 

5Para penulis al-Qur’an yang mendapatkan tugas dari Rasulullah saw. Adalah: Zaid bin
Shabit, Sa’id bin ‘Ash, Abdullah bin Zubair, Abd Ar-Rahman bin al-Haris dan mereka ini pula, pada
masa khalifah ‘Usman bin Affanditugaskan untuk menuliskan al-Qur’an. Lihat dalam Shubhi al-
Shalih, Ulum al-Quran (Bairut : Dar al-Ilm li al-Malayin 1982), h. 78, dan Muhammad ‘Ajaj al-Khatib,
Ushul al-Hadis\\ (Dimasyq : Dar al-Fikr 1975) h. 71, bahkan menurutnya, jumlah penulis al-Qur’an itu
mencapai 40 orang.

6Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, al-Jami’ al-Shalih juz. VI (Bairut : Dar al-
Fikr, t.th), h. 2522

7Al-Darimi, Abdullah bin Abd al-Rahman, Abu Muhammad, Sunan al-Darimi, Juz. II (Bairut
: Dar al-Kutub al-Arabi 1407 H), h. 821. Ahmad Sutarmadi mengemukakan fakta hadis\\ riwayat Abu
Hurairah, berkenaan dengan adanya izin penulisan hadis\\ dari Rasulullah saw. kepada beberapa
orang; sebuah hadis\\ dari Rafii Ibn Khanj senada dengan hadis\\ di atas, dan hadis\\ dari ‘Abdullah
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Artinya:
Dahulu aku menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah saw. aku hendak
menghafalnya. Tetapi masyarakat Quraiys melarangku, mereka berkata: kamu
menulis semua yang kamu dengar dari Rasulullah saw. bukankah Rasulullah
saw. juga manusia, beliau berkata saat marah dan senang? Kemudian aku
berhenti menulis, kemudian aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah saw. maka
beliau menunjukkan dengan jarinya ke mulutnya dan Rasulullah saw. bersabda:
Tulislah, Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah yang
keluar dari (utusan Allah swt.) selain kebenaran semata.

Abdullah Bin ‘Amr bin ‘As} adalah salah seorang sahabat Nabi yang

memiliki catatan (Shahifah) yang berisi sebagian hadis\\-hadis\\ yang didengar dari

Rasulullah saw. dan catatan (Shahifah) itu dikenal dengan nama al-Sadiqah. 8 Catatan

yang berasal dari sahabat Nabi saw. seperti Shahifah al-Sadiqah, milik Abdullah bin

‘Amr bin ‘As ini menjadi salah satu bukti sejarah bahwa penulisan hadis\\ telah

dilakukan sejak zaman Nabi saw. masih hidup dan al-Quran masih turun.

Izin untuk menulis hadis\\ Rasulullah saw. tidak sama halnya dengan tugas

yang diberikan kepada para penulis ayat al-Quran. Jika penulisan al-Quran

merupakan perintah resmi dari Rasulullah saw. kepada banyak orang dan tidak ada

larangan kepada siapapun melakukan kegiatan yang sama. Sedangkan hadis\\ , oleh

Rasul saw. pada masa awal kerasulan melarang kepada siapapun untuk menuliskan

hadis\\ , izin hanya diberikan kepada beberapa individu yang diperkenankan saja,

seperti kepada Abu Syah dan 'Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash yang tersebut di atas. Hal

bin ‘Abbas, yang menerangkan bahwa, menjelang akhir hayat Nabi saw. pada beberapa kesempatan
mengizinkan penulisan hadis\\ . Lihat Ahmad Sutarmadi, al- Imam al-Tirmizi: Peranannya dalam
Pengembangan Hadis\\ dan Fiqh (Jakarta: Logos, 1998), h.12.

8Selain Shahifah al-Sadiqah, milik ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘As, Imam ‘Ali ra. Juga memiliki
lembaran yang padanya tertulis hukum-hukum diyat (harta sebagai pengganti nyawa) atas orang yang
berakal dan lain-lain. Lihat: Mustafa al-Siba’i, al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri al-Islami (t.t:
Dar al-Warraq, 2000), h. 77-78, dan Erfan Soebahar, Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah:Kritik
Mushthafa al-Siba’i Terhadap Pemikiran Ahmad Amin Mengenai Hadis\\ Dalam Fajr al-Islam
(Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 164-165.
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ini dilakukan dalam rangka memastikan mereka tetap harus berhati-hati dalam

penulisan hadis\\.

Sungguhpun hadis\\ Nabi mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat

besar, namun hadis\\ Nabi berbeda dengan al-Qur’an dalam berbagai segi. Dilihat

dari periwayatannya, al-Qur’an diriwayatkan secara mutawatir dan sebagian yang lain

berlangsung secara ahad.9 Walaupun begitu,  al-Qur’an dilihat dari periwayatannya

berkedudukan sebagai qat’i al-wurud dan sebagian lagi bahkan yang terbanyak

berkedudukan sebagai zann al-wurud.10 Al-Qur’an  seluruhnya ditulis pada masa

Nabi saw. dan resmi dibukukan tidak berapa lama setelah Rasulullah Muhammad

saw. wafat. Berbeda halnya dengan hadis\\ , tidak seluruhnya ditulis pada masa Nabi

dan resmi dibukukan setelah beliau wafat.11 Karena itu periwayatan secara makna

telah terjadi untuk hadis\\ Nabi dan dapat menjadikan riwayat hadis\\ itu menyalahi

apa yang sebenarnya berasal dari Nabi. Sangat memungkinkan terjadinya kekeliruan

atau mungkin kesengajaan dari seseorang untuk menyebutnya sebagai sebuah hadis\\

padahal sesungguhnya tidak berujung pangkal kepada Nabi sebagai sumber utama

9 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penulisan Hadis\\ Nabi (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h.
3. dan lihat pula Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis\\ , ulumuh wa mustalahuh (Beirut : Dar
al-Fikr,1409 H/1989 M), h.301-303; Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis\\ ,
diterjemahkan oleh Mujiyo dengan judul ‘Ulum Hadis\\ (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h.
196-201; Abu Fadl Ahmad ibn Hajar al-Asqalaniy, Nuzhat Nazr Syarh Maktabah al-Fikr (Kairo:
Istiqamah, 1368 H.), h.5-9.

10Maksud qat’i al wurud ialah mutlak kebenaran beritanya, sedang zann al wurud ialah  nisbi
atau relatife tingkat kebenarannya. Lihat M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penulisan Hadis\\ Nabi
(Jakarta : Bulan Bintang, 1992),  h. 4, sebagai dikutip dari al-Adlaby, Manhaj Naqd al Matn (Beirut :
Dar al Afaq al-Jadidah, 1403 H/1982 M), h. 239. Lebih lanjut lihat Subhi al-Shalih, Ulum al-Hadis\\
wa Mustalahuh (Beirut : Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1977)h. 151; Abu Ishak Ibrahim Musa al-Syatibi,
al-Muwafaqat Fi Usul al-Sya’iyah, juz III (Mesir : al-Maktabah al-Tijariyyat al-Kubra, t.th.) h.15-16.

11Pembukuan hadis\\ secara resmi dimulai pada masa pemerinthan ‘Umar ibn Abd al-Aziz,
sekitar tahun 100 Hijriah. Penjelasan lebih lanjut tentang pembukuan hadis\\ tersebut lihat Muhammad
Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis\\ , ulumuh wa mustalahuh (Beirut : Dar al-Fikr,1409 H/1989 M),
h.h.176-181.
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sebelum sahabat (jika dikategorikan sebagai hadis\\ mauquf) dan tabiin (jika

dikategorikan sebagai hadis\\ maqtu’).

Kedudukan hadis\\ sebagai sumber ajaran Islam kedua, setelah al-Quran,

dengan demikian akan menjadi urgen. Andi Rasdiyanah,12 menyepakati pandangan

imam al-Jauziah berkenaan dengan fungsi hadis\\ terhadap al-Qur’an, menyatakan

bahwa memposisikan hadis\\ secara struktural sebagai sumber ajaran Islam kedua

atau secara fungsional sebagai mubayyin terhadap al-Qur’an, merupakan suatu

keniscayaan, sehingga al-Qur’an relatif lebih memanfaatkan hadis\\ daripada

sebaliknya.

Fungsi hadis\\ sebagai penjelas (bayan) terhadap al-Quran, merinci

keterangan yang global, menerangkan sesuatu yang sukar, memberikan batasan

terhadap yang mutlak, mengkhususkan sesuatu yang umum, dinyatakan dengan tegas

oleh Allah swt. dalam Q. S. al-Nahl/16: 44,









.

Terjemahnya:
Dan kami turunkan al-Zikr (al-Quran) kepadamu, agar engkau menerangkan
kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka
memikirkan.13

12Andi Rasdiyanah, Meraup Harapan Merajut Handalan: Nihlah di Ujung Rihlah (Makassar:
Alauddin University Press, 2012), h. 25.

13Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, edisi tahun 2002
(Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007), h. 273.
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Bahkan hadis\\ membuat ketetapan hukum yang belum ada dalam al-Quran.

Quraish Shihab dalam pengantar buku Ahmad Sutarmadi, al-Imam al-Tirmidzi:

Peranannya dalam pengembangan hadis\\ dan fiqh, mengutip tulisan mantan Syekh

al-Azhar, ‘Abd. al-Halim Mahmud, dalam al-Sunnah fi Makanatiha wa fi Tarikhiha

berkaitan dengan fungsi hadis\\ , menuliskan bahwa: “Hadis\\ mempunyai fungsi

yang terkait dengan al-Quran dan kaitannya dengan pembentukan hukum syari‘at”.14

Dengan demikian Rasulullah saw., dengan hadis\\nya, membuat ketetapan

hukum terhadap permasalahan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh  al-Quran.15

Melalui hadis\\nya, Rasulullah saw. mengharamkan binatang buas yang bertaring,

dan burung yang mempunyai cakar. 16 Hadis\\ berikut memberikan ketegasan

berkenaan dengan keharaman binatang buas yang bertaring dan burung yang

mempunyai cakar tersebut.

 ، ِ ْبُن یُوُسَف، أَْخبََرنَا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشھَاٍب، َعْن أَبِي إِْدِریَس الَخْوالَنِيِّ ثَنَا َعْبُد هللاَّ َحدَّ

ُ َعْنھُ:  ِ «َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ َرِضَي هللاَّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم نَھَى َعْن أَْكِل ُكلِّ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

بَاعِ  ْھِريِّ » ِذي نَاٍب ِمَن السِّ تَابََعھُ یُونُُس، َوَمْعَمٌر، َواْبُن ُعیَْینَةَ، َوالَماِجُشوُن، َعِن الزُّ

14Quraish Shihab dalam Ahmad Sutarmadi, Al-Imam al-Tirmidzi: Perannya dalam
Pengembangan Hadis\\ dan Fiqh (Jakarta: PT. Logos), h. x. Bayan al-Ta’kid: Penjelasan hadis\\
terhadap al-Qur’an yang bersifat umum atau menggarisbawahi kembali ungkapan al-Qur’an. Bayan al-
Tafsir: memperjelas, merinci, sampai kepada membatasi pengertian lahir dari ayat-ayat al-Qur’an.

15Muhammadbin Ali bin Muhammadal-Syaukani, Irsyad al-Fuhul (Surabaya: Salim bin Sa’ad
Nabhan wa Akhuh Ahmad, t.th), h. 39

16Muslim, Sahih, op.cit., juz. VI, h. 60., Kitab al-Said wa al-Zaba’ih wa ma Yu’kal min al-
Hayawan, bab Tahrim Akl kull zinab min al-Siba‘ wa kull zi  Mikhlab  min al-Tair., dan Tarmizi M.
Jakfar, Otoritas Sunnah non Tasyri’iyyah menurut Yusuf al-Qardhawi (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media,
2011), h. 26
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ثَنَا شُ  ثَنَا أَبِي َحدَّ ِ ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعْنبَِريُّ َحدَّ ثَنَا ُعبَْیُد هللاَّ ْعبَةُ َعْن اْلَحَكِم َعْن َمْیُموِن ْبِن َحدَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َعْن ُكلِّ ِذي نَاٍب ِمْن  ِ َصلَّى هللاَّ ِمْھَراَن َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل نَھَى َرُسوُل هللاَّ

بَاِع َوَعْن ُكلِّ ِذي ِمْخلٍَب ِمْن الطَّْیِر. 17السِّ

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan
kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Idris Al Khaulani dari Abu
Tsa'labah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah saw. melarang makan daging
binatang buas yang bertaring." Hadis\> ini juga dikuatkan oleh riwayat Yunus,
Ma'mar, Ibnu 'Uyainah dan Al Majisyun dari Al-Zuhri..

Oleh karena itu sebuah hadis\\ dalam penetapan hukum-hukum syar’i masih

sangat urgen dan pleksibel sehingga selalu mendapat perhatian yang luar biasa dari

berbagai pihak, muslim maupun non muslim, terutama para peneliti hadis\\ dan ilmu

hadis\\, sejak zaman kerasulan sampai kepada terkodifikasinya hadis\\ dan bahkan

sampai zaman modern ini.18 Sampai munculnya pentajrihan periwayat oleh kritikus

hadis\ disebabkan adanya pemalsuan hadis\.

Secara etimologi, al-Jarh} adalah bentuk mashdar dari jarah}ah}u-

yajrih}ih}u, jika ia menimbulkan luka di dalamnya. Contoh, jarh} al-h}akim al-

syah}ida (sang hakim melukai saksi), jika sang hakim itu menemukan dalam diri

saksi faktor yang   ‘menggugurkan’ ‘keadilannya’19, seperti dusta, dan sebagainya.

17 Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al-Al-Bukhari, Shahih al-Al-Bukhari juz. ,(Beirut :
Dar Ibnu Katsir, 2002 M/ 1423 H), h. 96.

18Bandingkan dengan tulisan, Arifuddin Ahmad, M.Ag, Paradigma Baru Memahami Hadis\\
Nabi: Refleksi Pembaruan  Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail (Jakarta: MSCC, 2005), h. 16-29.

19 Kata “al-‘ada>lah” (keadilan) dalam tradisi ulama hadis\\ bukan dalam pengertian
“keadilan” yang biasa di kenal. Kata al-‘ada>lah dalam tradisi mereka adalah: al-‘ada>lah al-
atta>mmah al-ka>milah (keadilan sempurna). Sedangkan keadilan yang ’kurang’ dapat cukup dalam
menghukumi bahwa sesuatu itu benar. Maksud dari kata al-‘dl (adil) dalam tradisi mereka adalah ‘adl
al-riwa>yah (seorang yang adil riwayatnya), yaitu: seorang Muslim yang baligh dan berakal; yang
terhindar dari sifat-sifat fasiq dan ‘cacat moral’ (khawa>rim al-muru>’ah). Atau seorang Muslimah
yang memiliki sifat-sifat tersebut. Jadi, al-‘adl itu dinisbatkan kepada laki-laki dan perempuan, orang
merdeka dan hamba sahaya, yang sehat pandangannya, atau orang yang sudah dikenakan hadd
(hukuman) dalam melakukan tuduhan zina – terhadap orang yang tidak melakukannya (qadzf), jika
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Kata ini juga digunakan untuk selain hakim20 Menurut al-Ra>ghib di dalam al-

Mufrada>t, al-jurh} adalah bekas luka di kulit. “Luka” bagi seorang saksi disebut al-

jurh hanya bentuk penyamaan saja (tasybîhan). Sementara al-istihraj artinya

“kekurangan” (al-nuqshan), cacat (al-‘ayb) dan kerusakan (al- fasad).

Jadi menurut istilah jarh adalah;

وردھاوضعفھاروایتھسقوطعلیھیترتبمماعدالةیفسدالراوىوصفظھور
Artinya:

“Tampak suatu sifat pada periwayat yang mampu merusakkan integritasnya,
karenanya gugurlah riwayat atau dipandang lemah”.

Diriwayatkan dari sebagian tabi‘in bahwa seseorang berkata: “Katsurat al-

ah}a>da>s\ wa istajrah{a>t.” Maksudnya adalah : hadis\\-hadis\\ ini menjadi

banyak, sehingga para ulama butuh untuk ‘melukai’ sebagian periwayatnya dan

“menolak” riwayatnya.”21.

Secara terminologi, al-jarh} dalam tradisi para muhaddis\u>n adalah

“tampaknya/munculnya satu sifat dalam seorang periwayat yang dapat ‘merusak’

keadilannya, atau merusak hafalan dan ke-d}abt-annya 22. Dengan tampaknya sifat

telah bertobat menurut mayoritas ulama…Lihat: Imam Abu ‘Amrû ‘Utsman ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-
Syahrazu>ri> (w. 643 H), Muqaddimah Ibni al-Shala>h} fî ‘Ulu>m al-H}adi>s\, komentar dan
takhri>j oleh: Abu ‘Abd al-Rah}ma>n Shala> ibn Muhammad ibn ‘Uwaydhah, (Beirut-Lebanon: Dâr
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 2003), h.. 18

20 Dr. Faruq Hammâdah, al-Manhaj al-Islâmiy fî al-Jarh} wa al-Ta‘dîl: Dirâsah Manhajiyyah fî
‘Ulûm al-H}adîs\., (Saudi Arabia: Dâr Thaybah, cet. III, 1997), h.. 23.

21 Definisi yang diriwayatkan dari tabi‘in dikutip oleh Dr. Faruq dari al-Nihâyah fî Gharîb al-
H}adîts, 1/255, Lihat Dr. Faruq Hammâdah, al-Manhaj al-Islâmiy fî al-Jarh} wa al-Ta‘dîl: Dirâsah
Manhajiyyah fî ‘Ulûm al-H}adi>s\., (Saudi Arabia: Dâr Thaybah, cet. III, 1997), h.. 23.

22 Kata “al-dhabth” (akurasi, ketelitian, cermatan) dalam tradisi ulama hadis\\ adalah “al-
dhabth al-tâmm”. Maka, tidak terima riwayat dari seorang periwayat yang ‘jelek hafalannya’ (sayyi’u
al-hifzhi), tidak pula – dari – periwayat yang “suka lalai”; yang banyak salahnya, seperti me-marfu‘-
kan hadis\\ yang mawqûf, me-mawshûl-kan hadis\\ yang mursal, atau men-tashh}îf- (kesalahan dalam
pelafan) para periwayat. Maka, hadis\\nya tidak shah}i>h. Lihat: Ibnu al-Shalâh, loc. cit.,
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itu, kesaksian dan khabar-nya ditolak, atau  paling tidak ‘digantung’, atau tidak

begitu diperhatikan,23

Sedangkan kata al-‘adl adalah antitesa dari kata al-jarh (kelaliman)24.atau,

apa yang terdapat di dalam diri, bahwa dia adalah seorang yang ‘lurus’

(mustaqi>m).25 Menurut al-Ra>zi>, ‘adl jug artinya “ridha” dan tempat kepuasan

(maqna‘) dalam memberikan kesaksian.26Secara terminologi, al-‘adalah

didefinisikan oleh Abu Muhammad ibn H}azm dengan “konsistensi dalam keadilan”.

Dan al-‘adl adalah melaksakan kewajiban-kewajiban agama (al-fara>’idh), menjauhi

hal-hal yang diharamkan serta ‘cermat’ (al-dhabth) terhadap apa yang dia riwayatkan

atau kabarkan saja. Sedangkan kata al-ta‘di>l menurut al-Ra>zi> bermakna al-

taqwîm (pelurusan).

Dalam penelitian hadis\\ ada dua hal pokok yang menjadi obyek penelitian,

yaitu sanad dan matan hadis\\. Dalam pada ini penulis hanya pokus pada kritik  sanad

hadis\\ dengan bertumpu pada kaedah jarh wa atta’dil.

Ilmu al-Jarh} wa al-Ta‘di>l muncul bersamaan dengan munculnya

periwayatan di dalam Islam. Karena mengetahui khabar-khabar (riwayat-riwayat)

harus lewat para periwayatnya. Pengetahuan itu dapat memungkinkan seorang ulama

untuk ‘menghukumi’, apakah mereka jujur atau berdusta. Sehingga, mereka mampu

23Faruq Hammâdah, al-Manhaj al-Islâmiy fî al-Jarh} wa al-Ta‘dîl: Dirâsah Manhajiyyah fî
‘Ulûm al-H}adîs\., (Saudi Arabia: Dâr Thaybah, cet. III, 1997), h.. 24.

24 Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn ‘Abd al-Qâdir al-Râzî, Mukhtâr al-Shih}âh, (Beirut-
Lebanon: Dâr al-Ma‘rifah, cet. I, 2005), h.. 372.

25 Lihat Faruq Hammâdah, al-Manhaj al-Islâmiy fî al-Jarh} wa al-Ta‘dîl: Dirâsah Manhajiyyah
fî ‘Ulûm al-Hadîs\., (Saudi Arabia: Dâr Thaybah, cet. III, 1997), h.. 24.

26 Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn ‘Abd al-Qâdir al-Râzî, Mukhtâr al-Shih}âh, (Beirut-
Lebanon: Dâr al-Ma‘rifah, cet. I, 2005), h.372.
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untuk membedakan riwayat yang dapat diterima (al-maqbu>l) dari yang tertolak (al-

mardu>d). Oleh karena itu, mereka mempertanyakan tentang para periwayat,

menelusuri dengan cermat seluruh sisi hidup mereka dan membahasnya – secara

kritis – sampai mereka tahu siapa yang paling baik hafalannya (ahfazh) dan paling

lama muja>lasah (pergaulan dalam menuntut hadis\\)nya dari yang paling pendek.27

Berkaitan dengan hal yang dimaksud, para pengkritik hadis\\ menggunakan

kriteria yang menjadi parameter mengukur layak diyakini sebagai sanad pembawa

berita tentang hadis\\ Nabi saw. Kriteria yang dimaksud adalah; sanadnya harus

bersambung, periwayat dalam sanad itu dhabit, ‘adil,  tidak adanya syaz dan illat

dalam periwayatan serta periwayatnya tidak ada yang terkena jarh atau semuanya

masuk dalam kategori ta’dil.

Jika terjadi kontroversi antara 2 imam atau lebih dalam masalah periwayat

maka harus dikaji terlebih dahulu, apakah hakikat dari pertentangan itu ada atau

tidak. Jika ternyata salah satu dari mereka menjarh karena periwayat tidak d}abit

sedangkan yang lain mend}abitkan maka harus dikaji, mungkin saja periwayat

tersebut d}abit} setelah itu, begitu pula jika salah satu diantara ulama menjarh karena

hati-hati dan yang lain menganggap s\iqah, maka harus tabayyun terlebih dahulu,

mungkin saja periwayat tersebut adil sebelum ulama tersebut ihthiyat dan begitu pula

sebaliknya mungkin saja periwayat tersebut lemah karena pernah lupa, akan tetapi

sesudahnya ternyata dia tergolong teliti dan cermat.

Hal  ini masih butuh pengkajian terlebih dahulu tidak cukup dengan hukum

voting saja dengan menggunakan suara yang terbanyak akan tetapi butuh pendalaman

27Faruq Hammadah, al-Manhaj al-Islamiy fi al-Jarh wa al-Ta‘dîl: Dirasah Manhajiyyah fi
‘Ulûm al-Hadîts., (Saudi Arabia: Dar Thaybah, cet. III, 1997). h.. 28.
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terhadap kritikus hadis\\ tersebut baik yang menjarah ataupun yang menta’dil karena

mungkin saja dia tidak objektif dalam menilai.

Secara etimologis kata keadilan berasal dari kata, ‘adala yang berarti( عدل )

menyamakan, menyampaikan ukurannya sekian, mengimbangi, membuat berimbang,

meratakan, menetralisasikan, yang lurus, layak, dan patut28 masih secara etimologis,

maka ta’dil menurut bahasa mempunyai beberapa arti: (1) menegakkan, misalnya

orang menegakkan hukum; (2) membersihkan, misalnya orang membersihkan

sesuatu; (3) membuat seimbang, misalnya orang membuat seimbang dalam

penimbangan. Jadi, dalam hal ini ta’dil mempunyai tiga pengertian, yaitu

menegakkan (al-taqwin), membersihkan (al-tazkiyah) dan membuat seimbang (al-

taswiyah)29

Sedangkan makna keadilan yang terdapat di dalam ilmu Rijal al-hadis\\

dengan pengertian terminologisnya adalah dapat dilihat pendapat dari para ahli ilmu

hadis\\ sebagai berikut :

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa kritik terhadap para periwayat, para

ulama ahli hadis\\ cukup hati-hati, baik dari segi keterpujian maupun dari segi

ketercelaan. Adapun kritik dari dalam hadis\\ (naqdun dakhiliyun), atau kritik

terhadap matan hadis\\ maka dapat dikatakan bahwa sebagian kalangan menuding

kalau kritik hadis\\ yang dilakukan ulama hadis\\ hanya terpusat seputar sanad dan

mengabaikan kritik atas matan. Tudingan tersebut tidak hanya datang dari kalangan

orientalis namun juga dari pihak muslim. Tokoh-tokoh seperti Ibn Khaldu>n,

28 Atabik ‘Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor Kamus Karabiyak  Arabi-Indonesia Al-‘Ashri h.
1258.

29 Nuruddin ‘Itr, Manhaj, an-Naqd fi Ulum al-Hadis\\, (Cet. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1997),

h. 29
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Ah}mad Ami>n, Abd al-Mun’im al-Ba>hiy, Muhammad al-Ghaza>li dan Abu>

Ra>yah diantara tokoh yang dikenal melontarkan kritik tersebut. Padahal, kritik

matan telah dimulai sejak masa sahabat dan baru bergeser ke ranah kritik sanad

setelah munculnya berbagai pertentangan dan faksi politik di kalangan internal umat

Islam terutama masa setelah terbunuhnya Us\ma>n ibn ‘Affa>n.30

Berkenaan dengan kritik sanad pada masa sahabat hanya difokuskan pada sikap

untuk tidak menerima riwayat yang tidak disandarkan pada Rasulullah. Sikap ini

merupakan benih dari kritik sanad pada masa belakangan. Sementara kritik matan

telah dilakukan dengan membandingkan isi hadis\\ dengan al-Quran, hadis\\ dengan

hadis\\, hadis\\ dengan qiyas dan hadis\\ dengan perkataan sahabat.31

Dengan demikian, tidak tepat mereka yang mengatakan bahwa ulama hadis\\

hanya memfokuskan kritik hadis\\ pada sisi sanad dan cenderung mengabaikan kritik

matan. Imam Sya>fi’i>, ketika mengemukakan pandangannya tentang riwayat yang

dapat dijadikan hujjah juga memasukkan unsur kritik matan di dalamnya. Diantara

unsur matan yang mesti diperhatikan untuk riwayat yang dapat dijadikan hujjah,

menurutnya, adalah mampu menyampaikan riwayat hadis\\ secara lafal dan apabila

hadis\\ yang diriwayatkannya diriwayatkan juga oleh orang lain, maka bunyi hadis\\

itu tidak berbeda.32 Dua hal tersebut terkait secara langsung dengan kriteria matan.

30Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadis\\ Versi Muhaddisin dan Fuqaha (Yogyakarta: Teras,
2004), h. 49-50.

31Pandangannya tentang langkah yang perlu dilakukan dalam meneliti matan hadis\\ yakni
dengan membandingkan hadis\\ a>h}a>d dengan al-Quran, membandingkan hadis\\ a>h}a>d dengan
hadis\\ masyhu>r, membandingkan hadis\\ dengan amal sahabat dan fatwa mereka, membandingkan
hadis\\ dengan amal ahli Madinah dan membandingkan hadis\\ dengan qiyas, lihat Rif’at Fauzi ‘Abd
al-Mut}allib, Taws\īq al-Sunnah fī al-Qarn al-S\ānī al-Hijrī; Ususuh wa Ittijāhātuh (Mesir: Maktabah
al-Khānjī, 1981), h. 36-41.

32 Abu> ‘Abd Allah Muh}ammad ibn Idri>s al-Sya>fi’i, al-Risa>lah, juz 2 (Kairo: Maktabah
Da>r al-Tura>s\, 1979 M/1399 H), h., 369-371. Lihat juga Syuhudi Ismail, Kaedah Kes}ahihan  Sanad
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Disamping itu, dalam berbagai kitab ilmu hadis\\ dapat dengan mudah

ditemukan bahasan tentang berbagai kriteria menyangkut kes}ahihan  matan. Kriteria

tersebut disebutkan ketika membahas mengenai matan hadis\\ yang maqbu>l atau

sebaliknya ciri-ciri matan hadis\\ maudu>’. Al-Khat}i>b al-Bagda>di> (463 H/1072

M), misalnya, menyatakan bahwa suatu matan hadis\\ dinyatakan sebagai maqbu>l

(diterima) apabila: (a) tidak bertentangan dengan akal sehat; (b) tidak bertentangan

dengan hukum al-Quran yang telah muh}kam; (c) tidak bertentangan dengan hadis\\

mutawa>tir; (d) tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan

ulama masa lalu (ulama salaf); (e) tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti;

dan (f) tidak bertentangan dengan hadis\\ a>h}a>d yang kualitas kes}ahihan nya

lebih kuat.33

Ulama juga merumuskan sejumlah kaedah yang dapat membedakan antara

matan yang shahih dengan maudu>’. Diantara kaedah kemaudu>’an matan adalah:

(a) susunan kalimatnya rancu dan janggal; (b) riwayat tersebut bertentangan dengan

akal dan panca indera; (c) riwayatnya mengandung ancaman yang besar untuk hal-hal

kecil,34 (d) tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis\\, (e) bertentangan dengan al-Quran,

hadis\\ mutawa>tir atau ijma’ yang tidak mungkin untuk dikompromikan.35

Hadis\\, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang,
1988), 107.

33Abu> Bakar Ah}mad bin ‘Ali> Sabit al-Khat}i>b al-Bagda>di, al-Kifa>yah fi> ‘Ilm al-
Riwa>yah (Mesir: Mat}ba’ah al-Sa’a>dah, 1972), h. 206-207.

34Muhammad Subhi al-Shalih, Ulum al-Hadis\\ wa Mustalahuhu (Beirut: Dar al-Ilm li al-
Malayin, 1977) h. 264-266.

35Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulu>m al-H}adi>s| (Cet: III; Damaskus: Dar al-Fikr,
1997 M/1418 H), h. 312-315.
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Apa yang dikemukan para ulama di atas berkenaan dengan kriteria hadis\\

maqbu>l dan ciri-ciri hadis\\ maudu>’, tidak jauh berbeda dengan kriteria atau tolok

ukur yang digunakan sejumlah ulama hadis\\ belakangan dalam mengidentifikasi

hadis\\ daif dan menilai kualitas matan. Al-Adlabi>, misalnya, menyebutkan empat

tolok ukur penelitian matan, yakni: (a) tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran;

(b) tidak bertentangan dengan hadis\\ yang lebih kuat; (c) tidak bertentangan dengan

akal yang sehat, indera, dan sejarah; dan (d) susunan pernyataannya menunjukkan

ciri-ciri sabda kenabian.36

Berbeda dengan semua ketentuan tersebut di atas, dalam kaidah kes}ahihan

hadis\\ yang ditetapkan ulama, terutama setelah Ibn S}ala>h} (w. 643 H/1245 M)

hanya memasukkan dua kriteria yang berkenaan dengan kes}ahihan  matan yakni

terhindarnya matan dari sya>z\ dan ‘illah.

Makna sya>z\ adalah riwayat periwayat s\iqah yang bertentangan dengan

periwayat yang lebih s\iqah baik dari segi kekuatan hafalan atau banyaknya jalur

riwayat.37 Dengan adanya pertentangan dengan periwayat lain yang lebih s\iqah ada

kemungkinan kekeliruan dalam riwayat sya>z\ tersebut sehingga hadis\\nya dinilai

daif. Sedang ‘illah berarti terlepasnya hadis\\ dari cacat yang dapat menciderai

kes}ahihan nya. Atau terbebas dari cacat yang tersembunyi sedang lahirnya tampak

s}ahih.38

36S}ala>h} al-Di>n ibn Ah}mad al-Adlabi>, Manhaj Naqd al-Matan (Beiru>t: Da>r al-Afaq
al-Jadi>dah, 1983 M/1403 H), h. 238.

37Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulu>m al-H}adi>s| (Cet: III; Damaskus: Dar al-Fikr,
1997 M/1418 H)h. 242.

38Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulu>m al-H}adi>s| (Cet: III; Damaskus: Dar al-Fikr,
1997 M/1418 H)h. 243.
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Menurut Syuhudi, kedua unsur kes}ahihan matan tersebut, yakni terhindar

dari sya>z\ dan ‘illah, tidak masuk dalam kaidah pokok kes}ahihan hadis\\ atau

yang ia sebut dengan kaidah mayor. Namun termasuk dalam kategori kaidah minor

sanad bersambung dan ked}a>bitan periwayat. Menurutnya, sekiranya unsur sanad

bersambung atau unsur periwayat bersifat d}a>bit benar-benar terpenuhi, niscaya

kesya>z\an dan ke’illahan hadis\\ tidak akan terjadi.39

Berdasarkan kriteria kes}ahihan hadis\\, Syuhudi memformulasikan langkah-

langkah metodologis kegiatan penelitian matan hadis\\ yang belum banyak dilakukan

pihak lain. Langkah-langkah metodologis tersebut, yakni: 1) meneliti matan dengan

melihat kualitas sanadnya; 2) meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna;

dan 3) meneliti kandungan matan. Berikut adalah penjelasan masing-masing langkah

tersebut: 1. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya, mengenai penelitian

sanad telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya sehingga uraian berikut tidak perlu

membahas kembali penelitian sanad. 2. Meneliti susunan lafal berbagai matan yang

semakna Periwayatan hadis\\ tidak hanya dilakukan secara lafz}i namun juga terjadi

periwayatan secara maknawi terutama terkait hadis\\ yang bersifat fi’li dan taqri>ri.

Dengan adanya periwayatan secara makna kemungkinan terjadi perbedaan

lafal antara satu riwayat hadis\\ dengan riwayat lainnya tidak dapat dihindarkan.

Perbedaan tersebut boleh jadi tidak signifikan karena hanya pada aspek bahasa namun

kadang juga dapat membawa pada perubahan makna bila kata yang digunakan

dipersepsikan lain oleh penerima hadis\\.

39M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kes}ahihan  Sanad Hadis\\, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 128-135.
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Ulama telah membuat ketentuan mengenai periwayatan secara makna

diantaranya:

1) Yang boleh meriwayatkan hadis\\ secara makna hanyalah mereka yang benar-

benar memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam. Dengan ini,

periwayatan matan hadis\\ akan terhindar dari kekeliruan, misalnya,

menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

2) Periwayatan dengan makna dilakukan karena sangat terpaksa, misalnya, karena

lupa susunan secara harfiah.

3) Yang diriwayatkan dengan makna bukanlah sabda Nabi saw. dalam bentuk

bacaan yang bersifat ta’abbudi, misalnya zikir, doa, azan, takbir, dan syahadat,

serta bukan sabda Nabi saw. yang dalam bentuk jawa>mi’ al-kalim.

4) Periwayatan yang meriwayatkan secara makna, atau yang mengalami keraguan

akan susunan matan hadis\\ yang diriwayatkan, agar menambahkan kata aw

kama> qa>la atau aw nah}wu ha>z\a, atau yang semakna dengannya, setelah

menyatakan matan hadis\\ yang bersangkutan.

5) Kebolehan periwayatan hadis\\ secara makna hanya terbatas pada masa sebelum

dibukukannya hadis\\-hadis\\ Nabi saw. secara resmi. Sesudah masa pembukuan

hadis\\ dimaksud, periwayatan hadis\\ harus secara lafal.40

Di antara umat ada yang mempertanyakan eksistensi ilmu Al-jarh dan al-ta’dil

dalam ilmu hadis\\, bahkan merekomendasikan itu untuk dihapuskan karena hal itu

40M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kes}ahihan  Sanad Hadis\\, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 71. Lihat, Arifuddin Ahmad, M.Ag,
Paradigma Baru Memahami Hadis\\: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi
Ismail (Cet. II; Jakarta: MSCC, 2005), h. 113. Lihat, Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulu>m al-
H}adi>s| (Cet: III; Damaskus: Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H) h. 228.
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adalah suatu langkah untuk menentang ayat Allah swt., lebih lanjut mereka

menjelaskan bahwa ilmu ini mengandung unsur gibah yang merupakan hal yang

sangat diwanti-wanti oleh agama dengan dalil bahwa Allah swt. berfirman; Q.S al-

Hujurat/ 49 : 12, sebagai berikut :















Terjemah :

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah
mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.
Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang
sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha
Penyayang.41

Dengan dasar inilah mereka mengharamkan pengadaan ilmu al- jarh dan al-

ta’dil. Sedangkan mereka yang mengakui urgensi ilmu al-jarh dan al-ta’dil

membantah bahwasanya gibah itu haram tapi perlu meninjaunya bahwa apakah

memang betul gibah itu semuanya haram? dapatlah dikatakan bahwa ilmu ini

bukanlah termasuk gibah yang diharamkan karena mengacu kepada hal yang bisa

menolong umat Islam dari tindakan yang tak berdasar. Karena berkaitan itu dalam

41Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, Mushaf Lafziyyah al-Huda, Al-Quran
Terjemah Perkata disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama RI.
(Depok : al-Huda, Kelompok Gema Insani, 2009), h.518.
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al-Quran Allah swt. memerintahkan untuk selalu mengedepankan klarifikasi kabar

berita.

Sebagaimana dapat dilihat di dalam QS. al-Hujurat/49:6.











Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa
suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan
suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang
menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.42

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan agar tidak mengambil riwayat-riwayat

(kabar-kabar) yang datang dari orang-orang fasiq dan tidak tsiqat. Allah juga

“mencerca” orang-orang munafiq dan kafir dalam berbagai ayat, sebagaimana juga

Allah ‘bersikap adil’ (melakukan ta‘dîl) terhadap para sahabat dan memuji mereka di

dalam kitab-Nya, seperti di dalam QS. Ali Imran/3: 110 :











42 Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, Mushaf Lafziyyah al-Huda, Al-Quran
Terjemah Perkata disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama RI.
(Depok : al-Huda, Kelompok Gema Insani, 2009) h. 517.
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Terjemahnya :

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada
Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di
antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang
yang fasik. 43

Juga pada QS. al-Baqarah/2 : 143.











Terjemahnya :
Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang
adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar
Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. 44

43 Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, Mushaf Lafziyyah al-Huda, Al-Quran
Terjemah Perkata disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama RI.
(Depok : al-Huda, Kelompok Gema Insani, 2009), h. 65.

44 Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, Mushaf Lafziyyah al-Huda, Al-Quran
Terjemah Perkata disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama RI.
(Depok : al-Huda, Kelompok Gema Insani, 2009), h. 23.
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Demikian pula terdapat pada QS. al-Fath/48 : 18.

















Terjemahnya :
Sesungguhnya Allah Telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka
berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada
dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi
balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya).45

Pada al-Quran terjemahan Departemen Agama, yang dimaksud ayat

kemenangan yang dekat waktunya adalah pada bulan Zulkaidah tahun keenam

Hijriyyah Nabi Muhammad s.a.w. beserta pengikut-pengikutnya hendak mengunjungi

Mekkah untuk melakukan 'umrah dan melihat keluarga-keluarga mereka yang telah

lama ditinggalkan. Sesampai di Hudaibiyah beliau berhenti dan mengutus Utsman bin

Affan lebih dahulu ke Mekah untuk menyampaikan maksud kedatangan beliau dan

kaum muslimin. Mereka menanti-nanti kembalinya Utsman, tetapi tidak juga datang

Karena Utsman ditahan oleh kaum musyrikin Kemudian tersiar lagi kabar bahwa

45 Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, Mushaf Lafziyyah al-Huda, Al-Quran
Terjemah Perkata disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama RI.
(Depok : al-Huda, Kelompok Gema Insani, 2009), h. 514
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Utsman Telah dibunuh. Karena itu nabi menganjurkan agar kaum muslimin

melakukan bai'ah (janji setia) kepada beliau. Merekapun mengadakan janji setia

kepada nabi dan mereka akan memerangi kaum Quraisy bersama nabi sampai

kemenangan tercapai. Perjanjian setia ini telah diridhai Allah sebagaimana tersebut

dalam ayat 18 surat ini, Karena itu disebut Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan Ini

menggetarkan kaum musyrikin, sehingga mereka melepaskan Utsman dan mengirim

utusan untuk mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. perjanjian Ini

terkenal dengan Shulhul Hudaibiyah.

Imam An-Nawawi dalam muqaddimah syarah S{ahih Muslim mengatakan

bahwa Allah swt. menganugerahkan kemuliaan terhadap umat Muhammad saw.

melalui sunnah Nabi dan kemungkinan untuk bisa berhukum kepadanya. Bukan

hanya itu, hati nurani para ahli ilmu dan orang-orang cerdas juga bisa bersatu lantaran

sunnah nabi tersebut. Mereka bersama-sama berusaha untuk memeliharanya

mengkodifikasikannya dengan rapih dan rela bepergian jauh hanya untuk

mendengarkan satu hadis\\ Rasulullah saw. Tanpa mengeluh mereka melintasi gurun

saharah yang lengang dan hutan belantara yang lebat untuk mendengarkan riwayat

hadis\\ di sebuah dusun atau di sebuah kota tertentu. 46

Dari gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan para muhaddis adalah

gambaran kesungguhan untuk mendapatkan dan menerima hadis\\ secara langsung

dari periwayat yang diyakini terpercaya dan ‘adil.

Ilmu ini juga sudah ditetapkan dari Rasul saw. dalam berbagai hadis\\nya,

misalnya yang dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam S}ah}ih-nya – ba>b al-targhi>b

fi al-nika>h} – dari Sahl ibn Sa‘ad ra. ia berkata:

46 Imam al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, (Cairo : Dar al-Hadis\\) h. 24
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ثَنَا ثَنَاَحْمَزةَ ْبنُ إِْبَراِھیمُ َحدَّ َعلَىَرُجلٌ َمرَّ قَالَ َسْھلٍ َعنْ أَبِیھِ َعنْ َحاِزمٍ أَبِياْبنُ َحدَّ

ِ َرُسولِ  ُ َصلَّىهللاَّ یُْنَكحَ أَنْ َخطَبَ إِنْ َحِريٌّ قَالُواھََذافِيتَقُولُونَ َمافَقَالَ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ

فَقَالَ اْلُمْسلِِمینَ فُقََراءِ ِمنْ َرُجلٌ فََمرَّ َسَكتَ ثُمَّ قَالَ یُْستََمعَ أَنْ قَالَ َوإِنْ یَُشفَّعَ أَنْ َشفَعَ َوإِنْ 

أَنْ قَالَ َوإِنْ یَُشفَّعَ َال أَنْ َشفَعَ َوإِنْ یُْنَكحَ َال أَنْ َخطَبَ إِنْ َحِريٌّ قَالُواھََذافِيتَقُولُونَ َما

ِ َرُسولُ فَقَالَ یُْستََمعَ َال  ُ َصلَّىهللاَّ 47ھََذاِمْثلَ اْألَْرضِ ِمْلءِ ِمنْ َخْیرٌ ھََذاَوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah Telah menceritakan
kepada kami Ibnu Abu Hazim dari bapaknya dari Sahl ia berkata; Seorang laki-
laki lewat di hadapan Rasulullah saw, maka beliau pun bertanya kepada
sahabatnya: "Bagaimana pendapat kalian mengenai orang ini?" mereka
menjawab, "Ia begitu berwibawa. Bila ia meminang pasti diterima, dan bila
memberi perlindungan pasti akan dipenuhi, dan bila ia berbicara, niscaya akan
didengarkan." Beliau kemudian terdiam, lalu lewatlah seorang laki-laki dari
fuqara` kaum muslimin, dan beliau pun bertanya lagi: "Lalu bagaimanakah
pendapat kalian terhadap orang ini?" mereka menjawab, "Ia pantas bila
meminang untuk ditolak, jika memberi perlindungan tak akan digubris, dan bila
berbicara niscaya ia tidak didengarkan." Maka Rasulullah saw. bersabda:
"Sesungguhnya orang ini lebih baik daripada seluruh kekayaan dunia yang
seperti ini."48

Dari hadis\\ tersebut, tergambar bahwa dalam penampilan seseorang bukanlah

suatu jaminan kalau yang bersangkutan adalah terhindar dari cacat celah secara

mental rohaniah, oleh karenanya diharapkan untuk berhati-hati menerima

pemberitaan dari seseorang si-pembawa berita, agar tidak terjadi kesalahan dalam

47 Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al-Al-Bukhari, Shahih al-Al-Bukhari bab al-Nikah
hadis\\ ke 5091 (Beirut : Dar Ibnu Katsir, 2002 M/ 1423H.) h.1298. dan CD-Rom Ensiklopedi Hadis\\
Kitab Sembilan Imam, Shahih al-Al-Bukhari bab Nikah, produksi Lidwa Pusaka, Nomor Hadis\\ 4701.
Dan pada bab al-Akfa>i fi al-di>n hadis\\ ke 4803 juz 5 h.1958, dan pada bab fadl al-fiqr hadis\\ ke
6082, dan Ibnu Majah dalam di dalam Sunan-nya, hadis\\ nomor 4259 pada bab fadl alfuqara’i, juz 2 h.
1379. lihat selengkapnya pada CD Rom Hadis\\ Maktabah Samilah, lihat juga Faruq Hammâdah, al-
Manhaj al-Islâmiy fî al-Jarh} wa al-Ta‘dîl: Dirâsah Manhajiyyah fî ‘Ulûm al-Hadîs\., (Saudi Arabia:
Dâr Thaybah, cet. III, 1997), h. 28-29.

48 Terjemahan dari CD-Rom Ensiklopedi Hadis\\ Kitab Sembilan Imam, Shahih al-Al-Bukhari
bab Nikah, produksi Lidwa Pusaka, Nomor Hadis\\ 4701.
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menerima informasi. Tujuannya, agar umat terhindar dari informasi yang tidak akurat

tentang sesuatu informasi yang diklaim berasal dari Nabi saw. padahal sesungguhnya

hanya hadis palsu belaka.

2. Munculnya Pemalsuan Hadis\\

Dari segi historis dalam perkembangan berikutnya yang menjadikan hadis\\

selalu menarik untuk dikaji adalah adanya peristiwa besar dalam sejarah perpolitikan

Islam, yakni perang S}iffin tahun 657 M,49 yang melibatkan kelompok pendukung

Khalifah ‘Ali bin Abi Thalib ra. (35-40 H/656-661 M).50 dan kelompok Muawiyah,

yang berakhir dengan peristiwa tahkim atau arbitrasi yang puncaknya menimbulkan

perpecahan dalam masyarakat Islam pada waktu itu. Perpecahan yang bermula dari

peristiwa politik itu beralih kepada isu teologis, teleologis dan lain-lain serta adanya

klaim kebenaran dari berbagai kelompok, yang mendorong mereka untuk

memalsukan hadis\\. Inilah pandangan yang umumnya diketahui dari buku-buku

hadis\\ berkenaan dengan awal mula pemalsuan hadis\\.

Terjadi perbedaan pandangan tentang kapan awal mula terjadinya pemalsuan

hadis\\, seperti Ahmad Amin berpandangan: Tidak dapat dipastikan oleh ulama kapan

kegiatan pemalsuan hadis\\ ini terjadi, namun indikasi menunjukkan hal itu terjadi

sejak Nabi saw. masih hidup. Walaupun tidak ada contoh konkrit yang

49 Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, (t.t. : Dar al-Fikr al-Arabiyah
1971), h. 68-69. Tahkim, upaya damai yang diusulkan Mu‘awiyah kepada pendukung Ali ra. Dengan
mengatasnamakan al-Qur’an (mengangkatnya), diterima oleh Ali ra. Peristiwa yang bermuara kepada
lengsernya Ali ra. dari kursi kekhalifahan, untuk selanjutnya digantikan oleh Mu‘awiyah, setelah
diadakan perundingan. Lihat, Ibn Khaldun, Muqadimah Ibn Khaldun (t.t: Dar al-Fikr, t.th), 123.

50Lihat Arifuddin Ahmad, M.Ag, Paradigma Baru Memahami Hadis\\ Nabi: Refleksi
Pembaruan  Prof. DR. Muhammad Syuhudi Ismail (Jakarta: MSCC, 2005), h. 30.
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dikemukakannya, pandangan seperti ini hanya didasari kepada pemahaman hadis\\

yang tersirat saja dari hadis\\ larangan melakukan kebohongan atas nama Nabi saw. 51

Wacana tentang pemalsuan terhadap hadis\\ Nabi saw.,52 hampir tidak pernah

alpa ditemukan dalam berbagai literatur studi hadis\\ secara umum, maupun ilmu

hadis\\ secara khusus yang pernah ditulis di era kontemporer,53 (misalnya: Manhaj

Naqd al-Matn (1983) karya Shalah al-Din al-Adlabi al-Hadis\\ wa al-Muhaddisun

(1985) karya Muhammad Muhammad Abu Zahw, Qawid usul al-Hadis\\ (1984)

karya Ahmad Umar Hasyim, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis\\ (1988) karya  M.

Syuhudi Ismail, dan lain-lain).

Perbincangan seputar pemalsuan terhadap hadis\\ Nabi saw. ini dirasakan

penting, karena berusaha menyajikan landasan historis bagi kepentingan penulisan

hadis\\. Biasanya literatur-literatur tersebut menyajikan bera gam pendapat tentang

51 Lihat Ahmad Amin Fajr al-Islam (Kairo: Maktabah al-Nahdah, 1975), h. 210-211.
Pandangan Amin ini dibantah oleh banyak ulama, di antaranya oleh Mustafa al-Siba’i, dia menyatakan
bahwa apa yang dinyatakan oleh Amin tentang indikasi telah terjadinya pemalsuan hadis\\ sejak Rasul
masih hidup tertolak dengan dua alasan: alasan kesejarahan dan penjelasan dari hadis\\ Nabi sendiri.
Selengkapnya Lihat : Mustafa al-Siba’i, al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri al-Islami (t.t: Dar al-
Warraq, 2000), h. 266-267.

52Pemalsuan atau al-wad‘u (dalam Bahasa Arab) dalam kaitannya dengan hadis\\ , berarti:
“Suatu upaya pembuatan hadis\\ dengan melakukan pembohongan yang mengatas namakan Nabi saw.,
secara sengaja atau tidak.” ‘Umar bin Hasan Usman Falatah, al-Wadhu fi al-Hadis\\, juz I ) Damaskus :
Maktabah al-Gazali, 1981), h. 107. Bandingkan dengan Shalah al-Din ad-Dlabi, Manhaj Naqd al-Matn
‘inda Ulama al-Hadis\\ al-Nabawi (cet. I; Beirut : Dar al-Alfaq al-Jadidahah, 1983), h. 40. Sedangkan
Hadis\\ (al-Hadis\\ dalam bahasa Arab) berdasarkan nomenklatur ilmu hadis\\ diartikan: Perkataan,
perbuatan, persetujuan, budi pekerti, ciri-ciri fisik yang dihubungkan kepada Nabi Muhammadsaw.
Amru Abd al-Mun’im Salim, Tafsir Ulum al-Hadis\\ li al-Mubtadi’in(Cet. III; Tanta: Dar al-Diya’,
2000), h. 12. Mahmud al-Tahhan, TaisirMustalah al-Hadis\\ (Iskandariah: Markaz al-Huda li al-
Dirasah,1415 H), h. 17.

53Era kontemporer yaitu perkembangan terakhir dari era Mutaakhirin (yaitu pasca abad 6 H).
Lihat Abustani Ilyas, “Kritik Ilmu Hadis\\ : Studi Komparatif Dimensi Praktis Ulama Mutaqaddimin
dan Dimensi Teoritis Ulama Mutaakhirin” (Pidato pengukuhan Guru Besar Bidang Hadis\\ /Ilmu
Hadis\\ , Makassar: UIN Alauddin, 26 Mei 2011), h. 5. Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad,
Filsafat Ilmu Hadis\\ (Cet. I, Surakarta: Zadahaniva Publishing, 2011), h. 75.
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penelusuran awal mula terjadinya pemalsuan terhadap hadis\\ Nabi saw. Salah

satunya adalah pendapat yang mengatakan bahwa gerakan pemalsuan terhadap hadis\\

telah dimulai sejak peristiwa yang populer, al-Fitnah al-Kubra, dalam lembaran

sejarah umat Islam, tepatnya pada tahun 40/41 H,54 yaitu di akhir periode al-Khulafa

al-Rasayidun, demikian pendapat mayoritas sarjana hadis\\ .55

Selain pendapat tersebut, ada dua pendapat lainnya yang berbeda. Misalnya

menurut Ahmad Amin,56 diduga kuat (yuglab al-zhan) bahwa pemalsuan hadis\\

telah terjadi di masa Nabi saw. berdasarkan hadis\\ :

ثَنَا َسِعْیُد ْبُن ُعبَْیٍد َعْن َعلِيِّ ْبِن َربِْیَعةَ َعِن اْلُمِغْیَرِة َرِضَي هللاُ َعنْ  ثَنَا أَبُْو نَُعْیٍم َحدَّ ھُ َحدَّ

َعلَى أََحٍد، قَاَل: َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَمَّ یَقُْوُل: ((إِنَّ َكِذبًا َعلَيَّ لَْیَس َكَكِذبٍ 

ْأ َمْقَعَدهُ ِمَن النَّارِ  ًدا فَْلیَتَبَوَّ 57.))َمْن َكَذَب َعلَيَّ ُمتََعمِّ

Artinya:
(Al-Bukhari berkata): ‘Abu Nu‘aim telah menceritakan kepada kami,
(katanya) Sa‘id bin ‘Ubaid telah menceritakan kepada kami dari al-Mughirah
ra., ia berkata: Aku pernah mendengar Nabi saw. bersabda: “Sesungguhnya
kedustaan yang mengatasnamakanku bukanlah seperti kedustaan yang

54Lihat Mustafa al-Siba’i, Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri al-Islami (Cet. I; t.t.:      al-
Maktabah al-Islami, 2000), h. 92. Peristiwa “Fitnah” adalah masa dari mulai terbunuhnya Usman dan
puncaknya pada perang Shiffin. Sebagaimana nanti akan dijelaskan. Lihat Fu’ad Jabali, Sahabat Nabi:
Siapa, ke Mana, dan Bagaimana? (Cet. I; Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2010), h. 3. Tetapi pendapat
lain, misal Juynboll yang berpendapat bahwa “Fitnah” adalah peristiwa pemberontakan yang dilakukan
Abdullah bin Zubair pada tahun 64 H/683 M. Lihat G.H.A. Juynboll, “The Date of The Great Fitna,”
Arabica 20, (1973): h. 159.

55Term “sarjana” di sini diartikan dengan: Orang pandai (ahli ilmu pengetahuan). Lihat Tim
Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1367.

56Lihat Ahmad Amin Fajr al-Islam(Cet. II; Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy), h. 211.
57Lihat bab ke-33: Ma yukrah min al-niyaah ‘ala al-mait, kitab ke-23: al-Jana’iz, nomor

hadis\\ : 1291, dalam Abu ‘Abdilla>h Muhammad bin Ismal al-Bukhari, Shahih al-Bukhari(Cet. I;
Damaskus: Dar Ibn Kasir, 2002), h. 312. Jalal al-Din Abu al-Fadl ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr   al-
Suyuti, al-Azhar al-Mutanasirah fi al-Ahadis\\ al-Mutawatirah (T.t.: Matba‘ah Dar al-Ta’lif, t.th.), h.
4.
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mengatasnamakan orang lain. Siapapun yang telah berdusta atasnamaku,
maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka.”

Sementara menurut al-Adlabi, “pemalsuan” dalam arti umum, memang telah

terjadi di masa Nabi dengan munculnya sebutan “munafik” di masa Nabi, sedangkan

“pemalsuan” dalam nomenklatur hadis\\ , tidak terjadi di masa itu.58 Kedua pendapat

yang berseberangan dengan pendapat mayoritas ini terbantahkan, karena dinilai

tekstualis yang tidak didasarkan fakta konkret dan menggunakan hujah yang daif.59

Ketika masa kekhalifahan Usman bin ‘Affan (w. 35 H/656 M) (khalifah III al-

Khulafa al-Ra>syidun) berakhir dengan kematiannya, maka diangkatlah Ali bin Abi

Thalib (w. 40 H/661 M) sebagai khalifah IV dari al-Khulafa al-Rasayidun. Pada masa

pemerintahan Ali terjadi huru-hara politik yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi

Sufyan (w. 60 H) (eks pejabat di era ‘Usman) dan pendukungnya di Syam. Mereka

menuntut agar kasus kematian Usman segera diusut oleh Ali yaitu dengan

menyerahkan semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut.60 Namun Ali tidak

menyanggupi tuntutan tersebut, sehingga terjadilah perang Shiffin tahun 37 H/ 657

M.61

Dalam perjalanannya, masing-masing dari kelompok ini, memposisikan diri

mereka untuk berbeda satu dengan yang lain. Sisi perbedaan itu adakalanya dari

pandangan-pandangan politis, ataupun dari pandangan-pandangan teologis.

58Lihat al-Adlaby, Manhaj Naqd al Matn (Beirut : Dar al Afaq al-Jadidah, 1403 H/1982 M),
h.40, 41.

59Lihat M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis\\ : Telaah Kritis dan Tinjauan
dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 108, 109. M. Erfan
Soebahar, Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 139, 140.

60Lihat Abu al-Qasim Ismail bin Muhammadbin al-Fadl bin Ali al-Taimi, Al-Khulafa’ al-
Arba‘ah: Ayyamuhum wa Siyaruhum (Kairo: Matba‘ah Dar al-Kutub al-Misriyah, 1999), h. 186-188.

61Lihat M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis\\ : Telaah Kritis dan Tinjauan
dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h 109.
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Pandangan-pandangan tersebut dibangun atas dasar dalil-dalil keagamaan, di

antaranya adalah hadis\\ .62 Sejak saat itulah, mulai muncul pemalsuan terhadap

hadis\\ Nabi saw.63

Ada juga yang berpendapat bahwa Khawarij turut serta dalam pemalsuan

hadis\\ Nabi saw., misalnya hadis\\ :

64.إَِذا أَتَُكْم َعنِّْي َحِدْیٌث فَاَْعِرُضْوهُ َعلَى ِكتَاِب هللاِ فَإِْن َوافََق ِكتَاَب هللاِ فَأَنَا قُْلتُھُ 

Artinya:
“Jika kalian mendengarkan hadis\\ dariku (Muhammad), maka hadapkanlah/
bandingkanlah dengan kitab Allah. Apabila sesuai dengan kitab Allah, maka
sesungguhnya Aku memang mengatakannya.”

Kemungkinan muncul persepsi bahwa konflik politik merupakan satu-satunya

penyebab terjadinya pemalsuan hadis\\ Nabi saw., sesungguhnya ada banyak hal–

selain konflik politik yang turut “menyemangati” munculnya pemalsuan terhadap

hadis\\ ,65 di antaranya:

1. Kebencian terhadap Islam,66 dan ambisi untuk menghancurkannya dari dalam.

Kelompok-kelompok ini populer disebut Zindik.67 Zindik adalah istilah umum

62Lihat Arifuddin Ahmad, M.Ag, Paradigma Baru Memahami Hadis\\ Nabi: Refleksi
Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail (Ciputat: MSCC, 2005), h. 31.

63Lihat Muhammad Muhammad Abu Zahw, Al-Hadis\\ wa al-Muhaddisun au ‘Inayah  al-
Ummah al-Islamiyah bi al-Sunnah al-Nabawiyah (Cet. II; Riyad: al-Ri’asah al-Tsaqafah li Idarat   al-
Buhus al-‘Alamiyah wa al-Ifta’ wa al-Da’wah wa al-Irsyad, 1984), h. 480.

64Lihat al-Siba‘i, al-Sunnah, h. 99. Bandingkan redaksi hadis\\ nya dengan al-Syaukani, al-
Fawa’id, juz II, h. 374.

65Lihat al-Khatib, al-Sunnah, h. 195. Ahmad, Paradigma, h. 30. Al-Thahhan, Taisir, h. 70-72.
Ahmad Umar Hasyim, Qawaid usul al-Hadis\\ (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1984), h. 113, 114. M.
Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis\\ : Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan
Ilmu Sejarah (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 111, 112. Siti Aisyah, Kontribusi Imam Al-
Bukhari dalam Validasi Hadis\\ (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 62.
Muhammad Nasiruddin al-Albani Silsilah al-Hadis\\ al-Dhaifah wa al-Maudhuah wa Atsaruha al-Sai’
fi al-Ummah, jilid I (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma‘arif, 1992), h. 41.

66 Yusuf al-Qardhawi al-Islam wa al-Ilmaniyah wajhan li wajh (Cet. VII; Kairo: Maktabah
Wahbah, 1997), h. 22, 23.
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yang dilekatkan kepada siapa saja, baik beragama Islam maupun non-Islam,68

tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu penghancuran terhadap sendi-sendi

Islam. Di antara nama-nama yang termasuk ke dalam kelompok ini, seperti: ‘Abd

al-Karim bin Abi ‘Auja’, Muhammad bin Sa‘id al-Masylub, al-Haris al-Kazzab,

dan lain-lain.69 Menurut informasi dari Hammad bin Zaid, kelompok Zindik telah

berhasil memalsukan empat belas ribu hadis\\ . Bahkan menurut pengakuan

pelakunya sendiri, Ibn Abi al-‘Auja’, bahwa ia telah membuat empat ribu hadis\\

. Di antara hadis\\ yang dipalsukan dari kelompok ini, adalah:

ِممَّ َربُّنَا؟ قَاَل ((ِمْن َماٍء ُمُرْوٍر َال ِمْن أَْرٍض َوالَ َسَماٍء َخلََق َخیَالً قِْیَل یَا َرُسْوُل هللاِ 

70.))فَاََجَراھَا فََعَرقَْت فََخلََق نَْفَسھُ ِمْن َذلَِك اْلَعَرقِ 

Artinya:
Ada orang yang bertanya: “Wahai Rasulullah, Tuhan kita tercipta dari apa?.”
Rasulullah menjawab: “Dari air yang mengalir, tidak berasal dari bumi dan
tidak juga dari langit. Tuhan menciptakan khayalan, lalu membalasinya
sampai keluar keringat. Lantas Tuhan menciptakan diri-Nya dari keringat itu.”

2. Sikap sektarianisme kesukuan, tokoh, maupun mazhab.71 Adanya pengunggulan

bangsa tertentu atas yang lain, misalnya: Persia dengan bahasanya, menjadi

67Istilah Zindik (Zindiq, Zindiqah dalam bahasa Arab) adakalanya ditujukan kepada orang
munafik (tidak selaras antara perkataan, perbuatan dan keyakinan), mulhid (orang yang ingkar) dan
tha‘in (orang yang mencemarkan nama baik agama dan membuat fitnah). Istilah ini dipakai pertama
kali pada tahun 125 H/742 M terkait dengan hukuman mati terhadap Ja‘d bin Dirham. Lihat Sa‘d bin
Muhammadbin Ali ‘Abd al-Lathif, al-Ta‘rifat al-I‘tiqadiyah (t.t.: Dar al-Wathn li al-Nasyr, t.th.), h.
192.

68Lihat M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis\\ : Telaah Kritis dan Tinjauan
dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 111.

69Lihat Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin ‘Arraq al-Kinani, Tanzih al-Syari‘ah al-
Marfu‘ah ‘an al-Akhbar al-Syani‘ah al-Maudhu‘ah, juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.),h.
11.

70Abu al-Hasan Ali bin Muhammadbin ‘Arraq al-Kinani, Tanzih al-Syari‘ah al-Marfu‘ah ‘an
al-Akhbar al-Syani‘ah al-Maudhu‘ah, juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 134.
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bahan bagi pihak-pihak tertentu untuk menciptakan hadis\\ -hadis\\ palsu.

Demikian juga halnya yang berkaitan dengan figur tertentu dari mazhab tertentu.

Misalnya dapat dilihat pada hadis\\ -hadis\\ berikut ini:

إِنَّ اْلَكالََم الَِّذْیَن َحْوَل اْلَعْرِش بِاْلفَاِرِسیَِّة، َوإِنَّ هللا إَِذا أَْوَحى أَْمًرا فِْیِھ لَیٌِّن أَْوَحاهُ 

ةٌ أَْوَحاهُ بِاْلَعَربِیَِّة.بِاْلفَاِرِسیَِّة، َوإَِذا أَْوَحى أَْمًرا فِْیِھ  تِْى َرَجٌل یُقَاُل لَھُ ِشدَّ یَُكْوُن فِى أُمَّ

تِى َرُجٌل یُقَاُل لَھُ أَبُْو  تِْى ِمْن اِْبلِْیَس، َویَُكْوُن فِى أُمَّ ُد ْبُن إِْدِرْیَس أََضرُّ َعلَى أُمَّ ُمَحمَّ

تِيْ  72.َحنِْیفَةَ ھَُو ِسَراُج أُمَّ

Artinya :
“Sesungguhnya bahasa penghuni sekitar ‘Arsy adalah bahasa Persia.
Sesungguhnya Allah jika memberi wahyu tentang kelembutan, maka Dia
menggunakan bahasa Persia. Jika memberi wahyu tentang kekerasan, maka
Dia menggunakan bahasa Arab.” “Pada umatku akan muncul seorang yang
bernama Muhammad bin Idris. Dia lebih berbahaya daripada Iblis. Akan
muncul (pula) pada umatku yang bernama Abu Hanifah. Dia adalah pelita
umatku.”

Demikianlah yang diwariskan oleh sebagian umat hingga kini. Dalam kaitan

tersebut oleh Rosmania Hamid dalam mengutip pandangan Muhammad Husain al-

Zahabi> dalam kitab al-Tafsir wa al-Mufassiri>n, mengatakan bahwa dengan

perbedaan mazhab dalam fiqih, ilmu kalam, memotivasi para pengikut dari

masing-masing kelompok untuk panatik dan hanya berdakwah dan menyebarkan

71Sektarianisme yang dimaksudkan di sini adalah suatu semangat untuk membela suatu
h.tertentu. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus, h. 1385. Mazhab adalah pendapat salah
satu daripada pada imam ahli fikih yang dipedomani. Lihat Quthb Musthafa Sanu, Mu‘jam
Mushthalahat Ushul l al-Fiqh ‘Arabi-Inklizi (Cet. I; Damaskus: Dar al- Fikr, 2000), h. 399.

72Al-Khatib, al-Sunnah, h. 209, 210. Lihat juga al-Kinani, Tanzih, juz I, II, h. 30, 136. Aisyah,
Kontribusi, h. 66.
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paham serta keyakinan dari golongannya, sehingga memicu lahirnya kitab-kitab

(hadis\\ dan kitab fiqih) berbagai coraknya.73

3. Motivasi dalam beribadah. Motivasi dalam bentuk menganjurkan orang lain untuk

berbuat kebaikan (targib), atau menjauhkan diri dari hal-hal yang diingkari agama

(tarhib). Hal ini biasanya dilakukan oleh para penganjur kerohanian. Misalnya,

Maisarah bin ‘Abd Rabbih yang “tertangkap basah” oleh Ibn Mahdi (w. 198 H),

memalsukan hadis\\ ,74 atau Nuh bin Abi Maryam (w. 173 H) yang mengaku telah

memalsukan hadis\\ tentang keutamaan membaca al-Quran.75

4. Kedekatan kepada penguasa. Keterangan di bawah ini, memberikan salah satu

contoh hadis\\ yang dinilai termotivasi karena adanya unsur kedekatan yang

dimaksud : Ketika Giyas bin Ibrahim al-Nakha‘i al-Kufi melihat al-Mahdi sedang

bermain-main dengan burung Merpati, maka diapun memalsukan hadis\\

Ah}mad: “Tidak boleh bermain-main kecuali dengan pedang, sandal, alat galian

dan sayap (binatang).” Kata Sayap (binatang) adalah tambahan dari Giyas sendiri.

Setelah mendengarkan hal itu, al-Mahdi memerintahkan agar merpati tersebut

disembelih, dan menduga bahwa Giyas telah memalsukan hadis\\ .76

73 Rosmania Hamid, Selayang Pandang Hadis\\-Hadis\\ Tentang Ibadah dan Muamalah
(Makassar : Alauddin University Press, 2013), h. 2.

74al-Thahhan, Taisir Musthalah al-Hadis, Iskandariah : Markaz al-Hadi li al-Dirasat,  1415 H)
.h.71.

75Lihat Mustafa al-Siba’i, al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri al-Islami (t.t: Dar al-
Warraq, 2000), h. 104, 105. Al-Khatib, Al-Sunnah, h. 215.

76Lihat al-Thahhan, al-Thahhan, Taisir Musthalah al-Hadis, Iskandariah : Markaz al-Hadi li
al-Dirasat,  1415 H). Jalal al-Din al-Suyuti, Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi, juz I (Cet. II;
Riyad: Maktabah al-Kausar, 1415 H), h. 336. , lihat Al-Siba‘i, Al-Sunnah, h. 105. Redaksi hadis\\
yang sebenarnya dapat dilihat dalam Ah}mad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, juz XII (Cet. I;
Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1997), h. 453.
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5. Untuk menarik perhatian pendengar. Orang yang punya profesi sebagai tukang

dongeng tentu membutuhkan audiensi yang banyak, maka untuk menarik minat

serta perhatian pendengar,77 diciptakanlah hadis\\ -hadis\\ palsu. Salah seorang

yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Abu Sa‘id al-Mada’ini. Di antara

hadis\\ -hadis\\ yang dipalsukan oleh kelompok ini, seperti:

أَنَّ اْلَحَسَن َواْلُحَسْیَن َرِضَى هللاُ َعْنھَُما َدَخَال َعلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَى هللاُ َعْنھُ 

ا فََرَغ ِمْن ُشْغلِِھ َرفََع َرْأَسھُ فََرآھَُما فَقَاَم فَقَبَّلَھَُما َوَوھََّب لِ  ُكلِّ َواِحٍد َوھَُو َمْشُغْوٌل فَلَمَّ

، فََما َعَرْفُت ُدُخْولَُكَما فََرَجَعا َوَشَكَراهُ بَْیَن یََدى  ِمْنھَُما أَْلفًا َوقَاَل لَھَُما: أَْجِعالَنِْى فِى ِحلٍّ

لََّم أَبِْیِھَما َعلِىِّ ْبِن اَبِى طَالٍِب َرِضَى هللاُ َعْنھُ، فَقَاَل َسِمْعُت َرُسْوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوسَ 

ثَاهُ فََدَعا  یَقُْوُل ((ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب نُْوٌر فِى ْاِالْسالَِم ِسَراٌج ِألَْھِل اْلَجنَِّة)) فََرَجَعا فََحدَّ

ثَنِْى َسیَِّدا َشبَاِب أَْھِل اْلَجنَِّة َعنْ  ِحْیِم َحدَّ ْحمِن الرَّ بَِداَوٍة َوقِْرطَاٍس َوَكتََب فِْیِھ: بِْسِم هللاِ الرَّ

ْسالَِم ِسَراٌج ِألَْھِل أَ  ِھَما اْلُمْصطَفَى أَنَّھُ قَاَل ((ُعَمُر نُْوٌر فِى اْالِ بِْیِھَما اْلُمْرتََضى َعْن َجدِّ

ا أَْصبَُحْوا َوَجُدْوهُ َعلَى  اْلَجنَِّة)) َوأَْوَصى أَْن یُْجَعَل فِى َكفَنِِھ َعلَى َصْدِرِه فَُوِضَع فَلَمَّ

َحَسُن َواْلُحَسْیُن َوَصَدَق أَبُْوھَُما َوَصَدَق َرُسْوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ قَْبِرِه، َوفِْیِھ َصَدَق الْ 

78.َوَسلََّم، ُعَمُر نُْوُر ْاِالْسالَِم َوِسَراُج أَْھِل اْلَجنَّةِ 

Artinya:
“Sesungguhnya Hasan dan Husain datang menemui ‘Umar bin al-Khatibyang
sedang sibuk. Setelah selesai dari kesibukannya, ‘Umar pun menoleh, kemudian
berdiri dan memeluk keduanya. ‘Umar memberikan masing-masing seribu
(dinar/dirham) lantas memohon: “Jadikanlah aku dalam keadaan halal
(maafkanlah aku), tadi aku tidak mengetahui kalian masuk.” Hasan dan
Husainpun pulang dan memuji ‘Umar di hadapan ayah mereka, Alibin Abi
Thalib ra. Ali berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:
“Umar adalah cahaya Islam dan pelita bagi ahli surga.” Hasan dan
Husainkembali mendatangi ‘Umar dan menceritakan hal itu kepadanya. ‘Umar

77Lihat al-Thahhan, Taisir, h. 71. Al-Suyuthi, Tadrib, juz I, h. 336.
78Lihat al-Kinani, Tanzih,juz I, h. 13.
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meminta tinta dan kertas kepada keduanya dan menuliskan: “Dengan nama
Allah yang Maha Pengasih lagi Penyang. Dua orang pemuda ahli surga telah
menyampaikan kepadaku dari ayah mereka, al-Murtadha (semoga diridai
Allah), dari kakek keduanya, al-Mustafa (manusia pilihan Allah), bahwa
sesungguhnya dia bersabda: “‘Umar adalah cahaya Islam, dan pelita bagi ahli
surga.” ‘Umar mewasiatkan agar nanti kertas tersebut diletakkan di dalam kain
kafannya bagian dada. Setelah diletakkan ternyata pada pagi harinya
masyarakat menemukan kertas tadi telah berada di atas makam ‘Umar. Tertulis
di dalamnya: “Benarlah Hasan dan H{usain, benarlah ayah mereka, dan
benarlah Rasulullah saw., ‘Umar adalah cahaya Islam dan pelita ahli surga.”

Dengan demikian, munculnya ilmu jarh dan ta’dil adalah sebagai ilmu yang

bisa menggali keorisinilan sebuah hadis dan menghindarkan umat dari kepatalan

pemahaman, yang bisa mempengaruhi aqidahnya.

B. Jarh dan Ta’dil

Ilmu yang khusus menyajikan keadaan periwayat dari segi ke’a>dilan dan

ked}a>bit}annya adalah ilmu al-jarh} wa al-ta’di>l. Secara bahasa, kata ‘al-jarh}’

terambil dari kata jarah}a-yajrah}u-jarh}an, yang berarti melukai dengan senjata

(as\s\ara fi>hi bi al-sila>h}) atau melukai dengan perkataan seperti mencaci maki

(jarah}ahu bi lisa>nih: syatamah).79 Menurut istilah ilmu hadis, kata al-jarh} berarti

celaan terhadap periwayat hadis yang dapat menghilangkan sifat ke’a>dilan dan

ked}a>bitannya.80

Sedang kata al-ta’di>l, menurut bahasa, adalah bentuk mas}dar dari kata

kerja ‘addala-yu’addilu-ta’di>lan’ yang memiliki banyak arti, di antaranya adalah

lurus, memutuskan dengan benar, keadilan, dapat menjadi saksi, disucikan, rata atau

sama, tengah-tengah. Menurut Sa‘i>d ibn Zubair, al-‘adl memiliki empat makna,

yakni adil dalam hukum, fidyah, adil dalam syirik, adil dalam cinta dan jimak.81

79Ibn Manz}ūr, Lisān al-‘Arab, juz. I (Kairo: Dār al-Ma’ārif, tth), h. 586.
80Nu>r al-Di>n ‘Itr, op. cit.,, h. 92.
81Ibn Manz}ūr, op. cit., juz. IV, h 2838-2839.
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Menurut istilah ilmu hadis, kata al-ta’di>l berarti mengungkap sifat bersih yang ada

pada diri periwayat dan menilainya sebagai periwayat yang ‘adi>l dan d}a>bit}.82

Berdasarkan makna kata tersebut, kritikus hadis disebut dengan al-ja>rih}

dan al-mu‘addil sedang ilmunya disebut dengan ilmu al-jarh} wa al-ta’di>l.Ilmu  ini

dinilai penting sebagai alat ukur bagi periwayat hadis apakah hadis yang

diriwayatkannya dapat diterima (maqbu>l) atau ditolak (mardu>d). Apabila unsur

ta‘di>l lebih dominan dibanding tajri>h} maka riwayatnya dapat diterima.

Sebaliknya, apabila ukuran tajri>h}nya lebih berat dari ta’di>l maka ditolak

riwayatnya. Karena nilai pentingnya dalam kesahihan periwayatan, ulama begitu

memperhatikan ilmu ini.83

Objek kajian al-jarh} wa al-ta’di>l tidak lepas dari tiga unsur penting yang

terkandung di dalamnya, yakni; al-ja>rih}/al-mu‘addil, al-majru>h ‘alaih/ al-

mu‘addal dan al-fa>z} al-jarh}. Kritik terhadap periwayat hadis dengan

menggunakan lafal tertentu sangat tergantung kepada pribadi kritikus yang menilai.

Dengan demikian, dimungkinkan adanya perbedaan penilaian disebabkan perbedaan

lafal yang digunakan kritikus. Lebih jauh lagi, hal tersebut dapat berdampak pada

kualitas hadis yang tengah diteliti. Karenanya, dalam kajian al-jarh wa al-ta’dil,

penelitian tidak hanya difokuskan pada periwayat yang dikritik dengan lafal yang

menyertainya namun juga mempertimbangkan siapa yang mengemukakan kritikan

tersebut. Dalam hal ini, para kritikus hadis dikategorikan dalam tiga klasifikasi,

yakni: muta’anit (ketat dalam mengkritik periwayat) seperti Abu> H{a>tim, al-

Nasa>’i>, Ibn Ma‘i>n, Abu> Hasan al-Qat}t}a>n, Yah}ya> Ibn Sa‘id al-Qat}t}a>n,

82Nu>r al-Di>n ‘Itr, loc. cit.
83Ibid, h. 92.
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Ibn H{ibba>n, mutasammih} (longgar dalam mengkritik periwayat)  seperti al-

Tirmiz\i> dan al-H{a>kim dan mu‘tadil (moderat dalam mengkritik periwayat)

seperti Ah}mad, al-Da>rqut}ni> dan Ibn ‘A<di>.84

Penilaian yang datang dari kritikus yang ketat akan diperlakukan berbeda

dengan yang longgar dan moderat atau sebaliknya. Penilaian berupa pujian (ta’di>l)

yang datang dari kritikus ketat dapat diperpegangi dengan lebih kuat dibanding yang

datang dari kritikus moderat apalagi longgar. Sebaliknya, penilaian negatif (tajri>h})

yang datang dari kritikus ketat maka harus dirujuk pada penilaian kritikus lainnya.

Apabila penilaian tersebut sejalan dengan yang lain maka dapat diterima namun jika

tidak maka yang diterima adalah kritikus yang memberikan argumen kritiknya.85

Dengan demikian, perbedaan penilaian antara kritikus terhadap periwayat yang sama

sangat dimungkinkan.

1. Jenis Jarh

Oleh al-Utsaimin membagi Jarh menjadi dua jenis yaitu mutlak dan

muqayyad.

1) Jarh Mutlak adalah menyebutkan jarh (celaan) terhadap seorang periwayat tanpa

adanya taqyid (catatan), jarh seperti ini terkategori cacat yang berat secara

mutlak.

84Z}afar Ah}mad al-‘Us\ma>ni> al-Tana>wi> (selanjutnya ditulis al-Tana>wi>), Qawa>‘i>d
fi> ‘Ulu>m al-Hadi>s\ (Riya>d}: al-‘Abikan, 1984 M/1404 H), h. 188. Lihat, Syams al-Di>n
Muh}ammad Ibn Ah}mad al-Żahabi>, “Żikr man Yu’tamad Qauluh fi> al-Jarh} wa al-Ta’di>l,” dalam
Muh}ammad al-Fatta>h} Abu> Guddah, Qawa>i>d fi> al-Jarh} wa al-Ta’di>l (Kairo: t.p., 1984), h.
158-159. Lihat, Muh}ammad Ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Sakhawi>, “al-Mutakallimu>n fi> al-Rija>l,”
dalam Muh}ammad al-Fatta>h} Abu> Guddah, Qawa>‘i>d fi> al-Jarh} wa al-Ta’di>l (Kairo: t.p.,
1984 M/1404 H), h. 132-137.

85Ibid., h. 179, 189.
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2) Jarh yang muqayyad (ada pemberian catatan) adalah menyebutkan jarh terhadap

seorang periwayat, namun jarh tersebut dikaitkan dengan hal tertentu, seperti

dikaitkan dengan guru, kelompok, atau sejenisnya. Jarh seperti ini menjadi cacat

yang berat bagi periwayat apabila dinisbatkan/dikaitkan dengan hal tersebut,

tidak selainnya. Contohnya, adalah ucapan Ibnu Hajar dalam al-Taqrib tentang

Zaid bin al-Hubbab : “Muslim telah meriwayatkan darinya seorang yang s{aduq

(jujur) namun salah dalam meriwayatkan hadis\\ dari al-S|auri bukan dari

selainnya. Contoh lain adalah ucapan pengarang kitab al-Khulashah tentang

Ismail bin ‘Ilyas, “dia dinilai s\iqah oleh Ahmad bin Main, dan Al-Bukhari jika

meriwayatkan hadis\\ dari ulama Hijaz, namun tidak untuk riwayat yang berasal

dari ulama syam”. Dan contoh yang lain lagi misalnya dikatakan : “dia dhaif

dalam meriwayatkan hadis\\-hadis\\ yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. “ini

berarti dia tidak dhaif jika meriwayatkan hadis\\ lainnya.

Namun jika maksud pemberian catatan terhadap jarh tersebut untuk

membantah klaim pens\iqahan seorang periwayat dalam suatu riwayat tertentu,

maka hal ini berarti bisa saja periwayat tersebut juga berstatus dhaif dalam

periwayatan yang lain.86

2. Syarat Penta’dil (Muaddil) dan pentajrih (Mujarrih).

Bagi yang berstatus sebagai mu’addil dan mujarrih (al-jarih), oleh Arifuddin

Ahmad melihat sedikitnya ada sembilan syarat yang harus dipenuhi setelah

membandingkan dari berbagai pendapat ulama ilmu hadis\\. Kesembilan syarat itu

86 Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, ‘Ilmu Mustalahil Hadis\\ (Cairo : Dar-al-Atsar,
cetakan I, 1423 H/2002). H.59.
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dibaginya atas dua kelompok besar, yaitu berkenaan dengan sikap pribadi dan dengan

penguasaan pengetahuan.87

Terdapat lima syarat yang harus diperhatikan dalam menerima suatu jarh,

yaitu :

1) Jarh disampaikan oleh orang yang adil, sehingga jarh tidak diterima dari orang

yang fasik.

2) Berasal dari orang-orang yang sadar, jarh tidak diterima dari orang yang lalai.

3) Berasal dari orang-orang yang mengetahui sebab-sebab seorang periwayat layak

diberi jarh, sehingga jarh yang disampaikan oleh orang yang tidak mengetahui

cacat pada seorang periwayat tidak dapat diterima.

4) Jarh tersebut dijelaskan dengan jelas, sehingga jarh yang mubham (samar) tidak

dapat diterima, seperti hanya mengatakan : dhaif atau hadis\\nya ditolak. (jarh

tersebut tidak dapat diterima) hingga sebabnya dijelaskan. Hal ini karena seorang

bisa melakukan jarh (pada seorang periwayat) hanya karena suatu sebab yang

tidak layak. Demikianlah ketentuan yang berlaku. Ibnu Hajar memilih menerima

jarh yang masih samar kecuali jarh tersebut ditujukan kepada orang yang telah

diketahui sebagai periwayat yang adil.Dalam kondisi seperti ini maka jarh

terhadapnya tidak dapat diterima kecuali diiringi penjelasan mengenai sebab jarh

tersebut ditujukan kepadanya. Inilah pendapat yang rajih (kuat), khususnya jika

orang yang menyampaikan jarh ini termasuk imam (pakar) dalam bidang ini.

87Yang berkenaan dengan sikap pribadi yaitu: bersifat adil,tidak panatik terhadap aliran atau
mazhab,dan  tidak bermusuhan dengan periwayat tertentu. Adapun yang berkenaan dengan penguasaan
pengetahuan meliputi : menguasai ajaran Islam, bahasa Arab, hadis\\ dan ilmu hadis\\, memahami
secara mendalam pribadi periwayat yan dikritiknya, paham akan adat istiadat dalam menjarh, dan
memahami sebab yang melatar belakangi  sifat-sifat utama dan tercela yang dimiliki oleh periwayat,
Lihat Arifuddin Ahmad; Paradigma Baru Memahami Hadis\\ Nabi (Refleksi pemikiran Pembaharuan
Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail). (jakarta : MSCC. 2005) h. 89.
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5) Tidak ditujukan kepada orang-orang yang telah terkenal akan keadilannya dan

telah terkenal akan keimanannya dalam agama seperti Nafi’, Syu’bah, Malik, dan

al-Bukhari. Jarh yang ditujukan kepada mereka dan orang-orang semisalnya tidak

dapat diterima.88

Kaitan dengan pendapat tersebut, oleh penulis melihat sedikitnya ada 6 hal

penting yang harus dipenuhi oleh al-jarih yaitu :

1) Taqwa; Jadi, bagi orang yang mentajrih atau menta’dil harus dalam keadaan takut

oleh Allah karena hal ini akan sangat berdampak negatif jika seorang pen-jarh-ah

atau penta’dil tidak meyakini eksistensi sang Maha pencipta.

2) Berilmu pengetahuan; yang dimaksudkan dengan berilmu pengetahuan yaitu

menguasai berbagai macam disiplin ilmu-ilmu agama, khususnya yang

berkonotasi ke dalam materi hadis\\.

3) Wara’; yang dimaksud dengan wara’ yaitu orang yang selalu terjauh dari sifat

atau perbuatan maksiat, hal-hal yang syubhat, makruh dan terhindar dari dosa-

dosa kecil sekalipun.

4) Jujur; jujur adalah sifat yang paling urgen yakni orang harus berlaku jujur dalam

memberikan persaksian. Karena tidak menutup kemungkinan ada orang yang

mentajrih hanya sekedar ingin menjatuhkan orang yang tidak disukai.

5) menjauhi fanatik golongan/mazhab; syarat ini ada kaitannya dengan jujur karena

orang yang tidak menjauhi sektenya/mazhabnya dalam memberikan persaksian

itu akan dominan dalam mempertahankan golongan/sekte yang dianut. Maka

88 Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, ‘Ilmu Mustalahil Hadis\\ (Cairo : Dar-al-Atsar,
cetakan I, 1423 H/2002). H. 60-61.
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pada akhirnya, pendapatnya akan tidak jujur disebabkan karena arogansi yang

dimiliki oleh masing-masing sekte atau paham.

6) Mengetahui sebab-sebab men-tajrih atau men-ta’dil seseorang.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa ada ulama yang

berpendapat bahwa tidak diterima tajrih atau ta’dil jika tidak menyebutkan sebab-

sebabnya. Oleh karena itu, para ulama yang setuju dengan pendapat di atas untuk

memasukkan syarat bagi orang yang mentajrih atau menta’dil bahwa harus ada

penyebutan sebab-sebab, mengapa dia mentajrih atau menta’dil seseorang

periwayat.

Dengan demikian pekerjaan jarh dan ta’dil bisa dilakukan oleh orang yang

tidak diragukan kualitas keimanannya. Apabila menemukan sebagian ahlli jarh dan

ta’dil menjarh ataupun menta’dilkan seorang periwayat maka tidak harus segera

menerima pendapatnya, tetapi hendaklah  diteliti terlebih dahulu sebab-sebab ia

menjarh atau menta’dil.

al-jarh wa al-ta’dil, yang dianggap sebagai metode kritis para muhadditsun

dalam “menyaring” hadis\\-hadis\\ Nabi saw. lewat para “periwayatnya”; yang sudah

berlangsung sejak masa sahabat dan mencapai “titik kulminasi”nya pada abad ketiga

hijriyyah.89

3. Sumber/Dasar Pelaksanaan Jarh

Secara historis, penulisan dan kodifikasi kedua sumber utama ajaran Islam (al-

Qur’an maupun al-hadis\\), terdapat perbedaan, jika penulisan al-Qur’an

89 Menurut Abu Syuhbah, tahun 200-300 Hijriyyah merupakan “Zaman Keemasan” (al-‘ashr
al-dzahabiy) dalam penulisan hadis\\. Lihat Muhammad ibn Muhammad Abu Syuhbah, al-Ta‘rif
bikutub al-Hadis\\ al-Sittah, (Cairo: Maktabah al-‘Ilm, cet. I, 1988), h. 23-26.
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mendapatkan perintah secara resmi dan tegas oleh Rasulullah saw.90 dan

kodifikasinyapun dilakukan tidak lama setelah beliau wafat, sedangkan penulisan

hadis\\, walaupun telah dimulai sejak Rasulullah saw. masih hidup, namun hal itu

bukanlah kebijakan yang bersifat resmi, sedangkan kodifikasi yang bersifat resmi dan

menjadi kebijakan pemerintah yang berkuasa baru dilakukan pada akhir abad pertama

hijriah atau awal abad kedua hijriah.91

Namun kenyataan sejarah pula menunjukkan bahwa dalam perjalanan

pembentukan, transmisi dan kodifikasi tidak berjalan begitu mulus, syarat dengan

penyimpangan manipulasi, dan pemalsuan. Upaya perifikasi terhadap hadis\\ Nabi

berlmula dari yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abd al-Aziz (w.101 H.)

mengalami kesulitan mengingat interval waktu dengan masa Nabi yang cukup jauh.92

Rentang waktu yang sangat panjang antara kehidupan Rasul, sebagai sumber

hadis\\, sampai pada masa pentadwinan hadis\\, yang dilakukan hampir satu abad

setelah wafat Rasulullah saw. menyebabkan kemungkinan tersandungnya hadis\\

kepada berbagai macam masalah yang dapat merusak keaslian suatu hadis\\, apakah

ia betul-betul bersumber dari penutur utama atau hanya perkataan yang dinisbahkan

saja kepada Rasul saw. menjadi alasan lain mengapa hadis\\ selalu menarik dijadikan

bahan kajian.

90 Arifuddin Ahmad, M.Ag, Metodologi Pemahaman Hadis\\ , kajian Ilmu Ma’ani al-
Hadis\\, (Makassar, Alauddin University Press, 2012), h. 21-22.

91Arifuddin Ahmad, M.Ag, Paradigma Baru Memahami Hadis\\ Nabi: Refleksi Pembaruan
Prof. DR. Muhammad Syuhudi Ismail (Jakarta: MSCC, 2005), h.29-30.

92 Arifuddin Ahmad, M.Ag, Qawa>id al-Tahdis, (Makassar : Alauddin University Press,
2013) h. 74
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Selain itu, pada masa awal diutusnya Rasulullah saw. pernah melarang

dilakukan penulisan hadis\\, untuk meniscayakan perhatian sahabat hanya tertuju

kepada al-Quran saja, seperti tertuang dalam hadis\\ berikut:

ِ َصلىَّ هللا َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل: الَ  َعْن َعطَاِء ْبِن یََساٍر َعْن أَبِى َسِعیٍد اْلُخْدِرىِّ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ثُوا َعنِّى َوالَ َحَرج َوَمْن َكَذَب تَْكتُبُوا َعنِّى َوَمْن َكتََب َعنِّى َغْیَر اْلقُْرآِن فَْلیَْمُحھُ َوَحدِّ

ْأ َمْقَعَدهُ ِمَن النَّار ًدا فَْلیَتَبَوَّ 93.َعلَىَّ ُمتََعمِّ

Artinya:

Dari Ata’ bin Yasar dari Abi Sa’id al-Khudri, Bahwa Rasulullah saw. bersabda:
Janganlah kalian menulis dariku selain al-Quran. Siapa saja yang menulis
dariku selain al-Quran, hendaklah dia menghapusnya. Ceritakan berkenaan
dengan Aku tidak ada masalah, siapa yang berbohong atas namaku dengan
sengaja, maka bersiaplah untuk menduduki tempatnya di Neraka.

Dari pemahaman hadis\\ di atas ditengarai bahwa larangan Rasulullah saw.

menulis hadis\\ tersebut dikhawatirkan terjadinya campur aduk penulisan al-Quran

dengan hadis\\ . Selain itu, dari hadis\\ di atas dipahami bahwa Rasulullah saw. tidak

melarang menceritakan apapun yang bersumber dari Rasulullah dengan syarat tidak

mengatasnamakannya untuk melakukan kebohongan. Menurut ulama hadis\\

larangan menulis hadis\\ ini dibatalkan oleh adanya izin dari Rasul saw.  untuk

menulis hadis\\ kepada beberapa sahabat baik atas permintaan pribadi maupun

lainnya.94

93Al-Imam Abu Al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisyaburi Shahih Muslim,
Juz IV, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M./1413 H.) hal, 298. Abu Zakariyya Yahya bin
Syaraf bin Murai al-Nawawi, Syarh Sahih Muslim,  juz. XVIII (al-Qahirah: Mahmud Taufiq, t. th), h.
29.

94Lihat, Mustafa al-Siba’i, al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri al-Islami (t.t: Dar al-
Warraq, 2000), h. 78.
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ِ ْبُن ُموَسى َعْن َشْیبَاَن َعْن یَْحیَى  ثَنِي إِْسَحُق ْبُن َمْنُصوٍر أَْخبََرنَا ُعبَْیُد هللاَّ َحدَّ

قَتَلُوا َرُجًال ِمْن بَنِي أَْخبََرنِي أَبُو َسلََمةَ أَنَّھُ َسِمَع أَبَا ھَُرْیَرةَ یَقُوُل إِنَّ ُخَزاَعةَ 

ُ َعلَْیِھ  ِ َصلَّى هللاَّ ةَ بِقَتِیٍل ِمْنھُْم قَتَلُوهُ فَأُْخبَِر بَِذلَِك َرُسوُل هللاَّ لَْیٍث َعاَم فَْتحِ َمكَّ

ةَ اْلفِیَل  َ َعزَّ َوَجلَّ َحبََس َعْن َمكَّ َوَسلََّم فََرِكَب َراِحلَتَھُ فََخطََب فَقَاَل إِنَّ هللاَّ

طَ َعلَْیھَا َرُسولَھُ َواْلُمْؤِمنِیَن أََال َوإِنَّھَا لَْم تَِحلَّ ِألََحٍد قَْبلِي َولَْن تَِحلَّ ِألََحٍد َوَسلَّ 

بَْعِدي أََال َوإِنَّھَا أُِحلَّْت لِي َساَعةً ِمْن النَّھَاِر أََال َوإِنَّھَا َساَعتِي ھَِذِه َحَراٌم َال 

َجُرھَا َوَال یَْلتَقِطُ َساقِطَتَھَا إِالَّ ُمْنِشٌد َوَمْن قُتَِل لَھُ یُْخبَطُ َشْوُكھَا َوَال یُْعَضُد شَ 

ا أَْن یُقَاَد أَْھُل اْلقَتِیِل  یَةَ َوإِمَّ ا أَْن یُْعطَى یَْعنِي الدِّ قَتِیٌل فَھَُو بَِخْیِر النَّظََرْیِن إِمَّ

ِ قَاَل فََجاَء َرُجٌل ِمْن أَْھِل اْلیََمِن یُقَاُل لَھُ أَبُو َشاهٍ  فَقَاَل اْكتُْب لِي یَا َرُسوَل هللاَّ

95.فَقَاَل اْكتُبُوا ِألَبِي َشاه

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Mansyurtelah mengabarkan kepada
kami ‘Ubaidillah bin Musa dari Syaiban dari Yahya telah mengabarkan
kepadaku Abu Salamah bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata; Khuza’ah
membunuh seorang laki-laki dari Bani Laist pada saat Fath Makkah karena
terbunuhnya seorang laki-laki dari mereka oleh Bani Laist. Maka peristiwa itu
pun dikabarkan kepada Rasulullah saw. beliau bergegas menaiki kendaraannya,
kemudian menyampaikan khutbah seraya bersabda: Allah telah melindungi kota
Makkah dari serangan tentara gajah serta memberi kekuatan kepada Rasul-Nya
dan orang-orang beriman untuk mempertahankannya. Tidak seorang pun yang
boleh berperang di negeri ini. Larangan itu telah ada sejak dahulu, dan juga
tidak dibolehkan bagi orang-orang yang sesudahku. Namun, hanya dikecualikan
kepadaku untuk sesaat di siang hari, dan pada waktu ini telah kembali menjadi
haram. Tidak boleh dipotong pohon berdurinya, tidak boleh ditebang
pepohonannya, dan jangan dipungut barang-barang yang hilang tercecer kecuali
untuk diumumkan. Siapa yang anggota keluarganya terbunuh, dia mempunyai

95Muslim, Shahih op.cit., juz. IV, h. 111., Kitab al-Haj, bab al-Nahi an Haml al-Salah bi
Makkah bila Hajah.
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dua pilihan yang baik, yaitu; Menerima uang tebusan (diyat) atau meminta agar
si pembunuh dibunuh. Kemudian datanglah seorang laki-laki dari penduduk
Yaman yang namanya Abu Syah, dia berkata, Tuliskanlah untukku ya
Rasulullah! Maka beliau pun bersabda: Tuliskanlah untuk Abu Syah...

Dua hadis\\ (pertama, riwayat ‘Ata’ bin Yasar, dan kedua, Ishaq bin Mansyur

yang telah ditampilkan diatas tampak bertentangan antara satu dan lainnya, yang

pertama merupakan larangan penulisan hadis\\ dan kedua secara tegas Rasulullah

saw. memerintahkan sahabat menuliskan hadis\\nya untuk Abu Syah. Sesungguhnya

kedua hadis\\ tersebut tidak boleh dipertentangkan dengan berbagai argumentasi,

demikian kesimpulan Aisyah Kara, kesimpulan ini, lanjut Aisyah, ketika

mengomentari apa yang ditulis oleh Syuhudi, menyatakan bahwa; hadis\\ pertama

dapat dipahami bahwa Nabi saw. pernah melarang menulis hadis\\ , namun sifatnya

sementara atau temporal, sedangkan perintah menuliskan hadis\\ berlaku universal.

Bahkan penulisan hadis\\ Rasulullah setelah beliau wafat menjadi keharusan, demi

terpeliharanya ajaran Islam yang telah beliau sampaikan.96

Atas dasar ini pula, sahabat menghafal segala sesuatu berkenaan dengan

Rasulullah saw., baik berupa ucapan, perbuatan, bahkan sikap beliau, untuk

disampaikan kepada sahabat lain yang absen dari majlis Rasul saw. Perhatian sahabat

terhadap hadis\\ serta penyesalan mereka bila alpa dari majlis Rasulullah saw. karena

harus mencari nafkah untuk memenuhi keperluan sehari-hari,97 ditunjukkan oleh

sikap ‘Umar ra. dan tetangganya. mereka saling bergantian menghadiri majlis Rasul

saw.

96Siti Aisyah, Kontribusi Imam al-Bukhari dalam Validasi Hadis\\ (Makassar: Alauddin
Press, 2011), h. 27.

97lihat,  Nur al-Din Itr, Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis\\| (Bairut : Dar al-Fikr al- Muasyir,
1997) h. 24.
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َعْن ُعَمَر قال: ُكْنُت أنا وجاٌر لي ِمَن األْنصاِر في بَنِْي أَُمیَّة بن َزْید وھي 
َوُب النُزْول على رسول هللا صلى هللا علیھ و ِمْن َعوالي المدینَِة وكنا نَتَنا

سلم یَْنِزُل یَْوما وأَْنِزُل یَْوما فَإذا نََزْلُت ِجْئتُھُ بَِخبَِر ذلَِك الیَْوم ِمْن الَوْحِي 
98.َوَغْیِره وإذا نََزَل فََعَل ِمْثُل ذلِكَ 

Artinya:
‘Umar ra. Berkata: Aku dan tetanggaku dari kalangan Anshar, seorang yang
berpengaruh di Bani Umayyah bin Zaid di Madinah, bergantian untuk
menghadiri pertemuan dengan Rasululah saw. dia hadir satu hari dan aku hadir
pada hari yang lain, bila giliranku tiba aku menginformasikan kepadanya apa
yang aku peroleh berupa wahyu dan hal-hal yang lain -dari pertemuan itu-
begitu pula sebaliknya, bila gilirannya tiba diapun melakukan seperti yang aku
lakukan terhadapnya.

Untuk keperluan penyampaian informasi kepada beberapa sahabat yang tidak

sempat hadir dalam majlis Rasulullah saw. maka sahabat menuliskan hadis\\ -hadis\\ .

Hal ini dilakukan setelah kekhawatiran mereka akan kemungkinan campur aduk

antara penulisan al-Quran dan hadis\\ dipastikan tidak terjadi. Karena Rasulullah

saw. telah menugaskan beberapa sahabat secara khusus untuk pencatatan al-Quran.99

Hal lain yang menjadi alasan kenapa hadis\\ dituliskan, adalah permohonan Abu

Syah kepada Nabi saw. agar khutbahnya ditulis yang diharapkan bermanfaat bagi

penyelesaian kasus pembunuhan yang terjadi di negeri asalnya, Yaman, dan izin itu

98Lihat antara lain; Abu ‘Abdillah Muhammadbin Ismail al-Bukhari  (seterusnya ditulis al-
Bukhari), al-Jami‘ al-Shahih}, juz. I (Bairut : Dar al-Fikr, t.th), h. 30, dan Muslim, op. cit., juz. IV, h.
191.

99Para penulis al-Qur’an yang mendapatkan tugas dari Rasulullah saw. Adalah: Zaid bin
Shabit, Sa’id bin ‘Ash, Abdullah bin Zubair, Abd Ar-Rahman bin al-Haris dan mereka ini pula, pada
masa khalifah ‘Usman bin Affanditugaskan untuk menuliskan al-Qur’an. Lihat dalam Shubhi al-
Shalih, Ulum al-Quran (Bairut : Dar al-Ilm li al-Malayin 1982), h. 78, dan Muhammad ‘Ajaj al-Khatib,
Ushul al-Hadis\\ (Dimasyq : Dar al-Fikr 1975) h. 71, bahkan menurutnya, jumlah penulis al-Qur’an itu
mencapai 40 orang.
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diperolehnya.100 Perkenan dari Rasulullah saw. untuk menuliskan hadis\\ juga

diberikan kepada Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash:

ْسَمُعھُ ِمْن َرُسْوِل هللاِ َعْن َعْبِد هللا بن َعْمُرو قال: ُكْنُت اَْكتُُب ُكلَّ َشْيٍء أَ 
َصلَّى هللا َعلَْیِھ َو َسلََّم أُِرْیُد ِحْفظھُ فَنَھَْتنِْي قَُرْیٌش وقالُوا تَْكتُُب ُكّل َشْيٍء 

َسِمْعتَھُ ِمْن رسوِل هللاِ َصلىَّ هللا َعلَْیِھ َو َسلََّم َوَرُسْوُل هللاِ َصلىَّ هللاُ َعلَْیِھ 
َضاء فَأَْمَسْكُت َعِن الِكتاِب فََذَكْرُت ذلَِك َوَسلََّم بََشٌر یَتََكلَّ  ُم فِي الَغَضِب َوالرِّ

لَِرُسْوِل هللاِ َصلىَّ هللاُ َعلَْیِھ َو َسلََّم فَأَْوَمأَ بِأُْصبُِعِھ إلَى فِْیِھ وقال اُْكتُْب فََوالَِّذْي 
101.نَْفِسْي بِیَِدِه ما َخَرَج ِمْنھُ اِالَّ َحقٌّ 

Artinya:
Dahulu aku menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah saw. aku hendak
menghafalnya. Tetapi masyarakat Quraiys melarangku, mereka berkata: kamu
menulis semua yang kamu dengar dari Rasulullah saw. bukankah Rasulullah
saw. juga manusia, beliau berkata saat marah dan senang? Kemudian aku
berhenti menulis, kemudian aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah saw. maka
beliau menunjukkan dengan jarinya ke mulutnya dan Rasulullah saw. bersabda:
Tulislah, Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah yang
keluar dari (utusan Allah swt.) selain kebenaran semata.

Abdullah Bin ‘Amr bin ‘As} adalah salah seorang sahabat Nabi yang

memiliki catatan (Shahifah) yang berisi sebagian hadis\\ -hadis\\ yang didengar dari

Rasulullah saw. dan catatan (Shahifah) itu dikenal dengan nama al-Sadiqah. 102

100Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, al-Jami’ al-Shalih juz. VI (Bairut : Dar al-
Fikr, t.th), h. 2522

101Al-Darimi, Abdullah bin Abd al-Rahman, Abu Muhammad, Sunan al-Darimi, Juz. II
(Bairut : Dar al-Kutub al-Arabi 1407 H), h. 821. Ahmad Sutarmadi mengemukakan fakta hadis\\
riwayat Abu Hurairah, berkenaan dengan adanya izin penulisan hadis\\ dari Rasulullah saw. kepada
beberapa orang; sebuah hadis\\ dari Rafii Ibn Khanj senada dengan hadis\\ di atas, dan hadis\\ dari
‘Abdullah bin ‘Abbas, yang menerangkan bahwa, menjelang akhir hayat Nabi saw. pada beberapa
kesempatan mengizinkan penulisan hadis\\ . Lihat Ahmad Sutarmadi, al- Imam al-Tirmizi:
Peranannya dalam Pengembangan Hadis\\ dan Fiqh (Jakarta: Logos, 1998), h.12.

102Selain Syahifah al-Sadiqah, milik ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘As, Imam ‘Ali ra. Juga
memiliki lembaran yang padanya tertulis hukum-hukum diyat (harta sebagai pengganti nyawa) atas
orang yang berakal dan lain-lain. Lihat: Mustafa al-Siba’i, al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri al-
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Catatan yang berasal dari sahabat Nabi saw. seperti Syahifah al-Sadiqah, milik

Abdullah bin ‘Amr bin ‘As ini menjadi salah satu bukti sejarah bahwa penulisan

hadis\\ telah dilakukan sejak zaman Nabi saw. masih hidup dan al-Quran masih

turun. Namun izin untuk menulis hadis\\ Rasulullah saw. tidak sama halnya dengan

tugas yang diberikan kepada para penulis ayat al-Quran. Jika penulisan al-Quran

merupakan perintah resmi dari Rasulullah saw. kepada banyak orang dan tidak ada

larangan kepada siapapun melakukan kegiatan yang sama. Sedangkan hadis\\ , oleh

Rasul saw. pada masa awal kerasulan melarang kepada siapapun untuk menuliskan

hadis\\ , izin hanya diberikan kepada beberapa individu yang diperkenankan saja,

seperti kepada Abu Syah dan 'Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash yang tersebut di atas. Hal

ini dilakukan dalam rangka memastikan mereka tetap harus berhati-hati dalam

penulisan hadis\\ .

Perhatian sekaligus kehati-hatian sahabat terhadap periwayatan hadis\\

berlanjut setelah Rasulullah saw wafat. Hal ini ditandai dengan sikap yang

ditunjukkan sebagian sahabat yang malah membakar teks-teks yang berisikan

kumpulan hadis\\ seperti yang dilakukan Abu Bakar ra. Sekalipun sikap yang

ditunjukkan para sahabat besar ini merupakan bentuk kehati-hatian mereka terhadap

kesalahan, kebohongan, terhadap Rasulullah saw., tetapi juga agar masyarakat  tidak

terganggu perhatiannya kepada selain al-Qur’an.103 Bahkan dia mempunyai kebijakan

untuk melarang periwayatan hadis\\ kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak

Islami (t.t: Dar al-Warraq, 2000), h. 77-78, dan Erfan Soebahar, Menguak Fakta Keabsahan Al-
Sunnah:Kritik Mushthafa al-Siba’i Terhadap Pemikiran Ahmad Amin Mengenai Hadis\\ Dalam Fajr
al-Islam (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 164-165.

103Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis\\ , Telaah Kritis dan Tinjauan dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 38-47 dan Muhammad Ajjaj al-Khatib, al-
Sunnah Qabl al-Tadwin(Bairut : Dar al-Fikr, 1997), h. 153.
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dan dengan syarat yang sangat ketat. Kebijakan yang sama juga dilakukan oleh

‘Umar bin Khattab ra. Usman bin Affan ra. dan Ali bin Abi Thalib ra.104 Menurut

Baso Midong, sikap yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi itu dipegang teguh

juga oleh generasi berikutnya yaitu para tabi’in, bahkan seterusnya dari generasi ke

generasi, sikap kritis dalam penerimaan riwayat tersebut dipegang teguh pula oleh

para ulama.105

4. Pandangan ulama hadis tentang jarh.

Sebelum menguraikan kreteria yang dipergunakan para ulama hadis\\

menetapkan seorang atau beberapa periwayat sebagai seorang periwayat hadis\\ yang

mendapat celaan karena dinilai cacat, maka tentu harus diuraikan terlebih dahulu

tentang ilmu rijal.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ulama, Ilmu rijal al-hadis\\ adalah ilmu

yang membahas tentang kedaan dan sifat para periwayat yang berkaitan dengan

diterima atau ditolaknya riwayat yang telah diriwayatkannya.106 Dengan kata lain

topik ilmu rijal adalah sisi khusus dari kepribadian seorang periwayat yang

104Jika ada sahabat yang ingin menyampaikan hadis\\ pada masa ini, mereka harus bersedia
bersumpah dan mendatangkan saksi atas kebenaran berita yang disampaikan. Misalnya ketika Abu
Bakar didatangi seorang nenek yang melaporkan permasalahannya berkenaan dengan hak kewarisan
dari seorang cucunya, yang telah meninggal. Abu Bakar belum memberikan haknya dengan alasan
tidak tersurat dalam ayat al-Qur’an dan dalam praktek pada waktu Nabi saw. masih hidup. Al-
Mughirah bin Syu‘bah menyatakan pernah menyaksikan praktek yang dilakukan Nabi dan diperkuat
oleh kesaksian H{ammad bin Maslamah. Akhirnya Abu Bakar memutuskan bagian nenek itu sebanyak
seperenam, setelah mendengarkan keterangan dan kesaksian dua sahabat tersebut. Lihat Abu Dawud,
Sunan Abu Dawud, Juz. III, (Bairut : dar al-Fikr, t.th), h. 121-122, Rifat Fauzi Abd Al-Muththalib,
Tausiq al-Sunnah fi al-Qarn al-Syani al-Hijri Ususuh wa Ittijahatuh  (Mesir: Maktabah al-Khanj, 1981)
h. 30, dan Ahmad Sutarmadi, op. cit., h. 15, Syuhudi, Kaedah, op. cit., h.39.

105Baso Midong, Kualitas Hadis\\ dalam Kitab Tafsir an-Nur Karya T. M. Hasbi Ash-
Shiddieqy (Makassar: YAPMA, 2007), h. 38.

106 Syekh Agha Buzurg Tehrani, al-Zari’ah Ila Tasanif al-Syi’ah, (Beirut : Dar a-Ad}wa’ juz
1, 1403) h. 80
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berpengaruh pada diterima atau tidaknya hadis\\ yang diriwayatkannya. Dengan

mengetahui sisi khusus ini seorang peneliti menjadi tidak perlu mengkaji sisi-sisi lain

kepribadiannya.

Para ulama telah menyusun unsur-unsur keadilan periwayat hadis\\, seperti

yang dikemukakan oleh Ibn al-S{alah, keadilan  periwayat hadis\\ dalam

pemaknaannya mencakup keadaan: Muslim, baliq, berakal, selamat dari hal-hal yang

menyebabkan kefasikan dan memelihara muru’ah107 Sementara itu, Imam Ibn Hajar

al-Asqalaniy memaparkan seseorang dapat dikatakan adil apabila ia memiliki

kualifikasi:Taqwa, memiliki moralitas yang mulia (memelihara muru’ah), bebas dari

dosa besar, tidak melakukan bid’ah dan tidak fasik108 Sedangkan Imam al-Suyutiy

merumuskan keadilan periwayat sebagai berikut: Muslim, mukallaf, tidak fasiq dan

memelihahara muru’ah 109 Adapun menurut Subhi al-Shalih yang dimaksud

periwayat yang adil ialah bilamana mereka: Istiqamah dalam urusan agama, jauh atau

selamat dari hal-hal yang mengandung kefasikan, selamat dari hal-hal yang

mencederai kehormatan diri (muru’ah)110

107Abiy ‘Amr ‘Utsman bin ‘Abd al-Rahman al-Syah razuriy, ‘Ulum al-hadis\\ li Ibn al-Salah
(Cet.II; Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1972), h. 9

108Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis\\ (Cet. I; Jakarta :
Alhikmah, 2009), h. 24

109Ahmad Muhammad Syakir (Pentashih dan Pensyarah), al-Fiyah al-Sayutiy fi ‘Ilm al-
hadis\\ (al-Maktabah al-‘Ilmiyah), h.49.

110Subhiy al-shalih, ‘Ulm al-hadis\\ wa Mustalahahu (Cet.XVII; Beirut: Dar al-‘Ilm, 1988),
h.129.
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Sedangkan Nur al-Diin ‘Itir menyodorkan unsur-unsur keadilan meliputi:

Beragama Islam, baliq, berakal sehat, taqwa dan berperilaku yang sejalan dengan

muru’ah111

Lebih jauh, menurut hasil kajian M. Syuhudi Ismail terhadap pendapat lima

belas orang ahli, sepuluh orang dari ulama ahli hadis\\, dan lima orang ulama ahli

us}ul al-fiqh (sudah termasuk yang telah dipaparkan di atas) pada prinsipnya unsur-

unsur kaedah minor keadilan mencakup (1)beragama Islam;(2) mukallaf; (3)

melaksanakan ketentuan agama; dan (4) memelihara muru’ah112

Berdasarkan unsur-unsur keadilan yang dipaparkan di atas jika dikonversi ke

dalam pribadi periwayat, maka tampak bahwa ada unsur yang berhubungan dengan

bahagian keimanan, adapula yang berkaitan dengan kualifikasi kualitas esensi

kemanusiaan, serta ada yang bertautan dengan aplikasi nilai keimanan dalam dunia

nyata.

Beragama Islam sebagai syarat awal untuk keadilan periwayat merupakan

konsekwensi dari hakikat tertinggi posisi hadis\\ sebagai sumber ajaran Islam. Dalam

Al-Quran, umat Islam dituntut untuk bersikap hati-hati atau aktif melakukan

klarifikasi terhadap informasi yang disampaikan oleh orang fasik.113 Dengan

demikian, untuk informasi dari orang kafir lebih baik ditinggalkan, karena jika

diterima, maka hal tersebut memberi peluang yang sangat besar untuk menimbulkan

kerentanan keabsahan dan keautentikan ajaran Islam(hadis\\).

111Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulm al-Hadis\\, terj. H. Endang Soetari AD dan
Mujiyo, Ulum al-Hadis\\ 1 (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 64-66.

112 M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kes}ahihan  Sanad Hadis\\, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.113-118.

113 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, ( QS. Al-Hujurat
(49): 6 ) edisi tahun 2002 (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007),
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Menurut istilah, Ta’dil adalah menyebutkan tentang keadaan periwayat yang

diterima periwayatannya. Hal ini merupakan gambaran terhadap sifat-sifat seorang

periwayat yang diterima.

Al hakim berpendapat bahwa seorang disebut ‘Adil apabila dia konsisten

beragama (Islam). Sementara itu, TM. Hasbi Ash Shiddieqy mendefinisikan sebagai

berikut:

الیتھلروالفبولمداوھيعدالتيجبتوبصفاتاويالرّ وصف

Artinya:

Sifat-sifat si periwayat dengan dipandang orang tersebut adil, yang menjadi
puncak penerimaan riwayatnya.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa menetapkan keta’dilan atau jarh

kepada seseorang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menurut Mahmud

Ali Fayyad, menetapkan keta’dilan itu sama dengan persaksian terhadap bersihnya

seorang periwayat, dan menetapkan jarh itu sama dengan menetapkan bahwa seorang

periwayat yang dijarh itu tidak bermoral berdasarkan bukti-bukti kecacatan

seseorang, betapa pentingnya persaksian ini karena pengalaman sunnah itu

bergantung kepadanya.

Dalam hubungan inilah perlunya kaedah al jarh wa ta’dil, yang cakupannya

meliputi :

1. Bersandar kepada cara-cara periwayatan hadis\\, shah periwayatan, keadaan

periwayat, dan kadar kepercayaan mereka. Ini disebut Naqdun Kharijiun atau

kritik yang datang dari luar hadis\\ (kritik yang tidak mengenai diri hadis\\).
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2. Berpautan dengan hadis\\ sendiri, apakah maknanya shahih atau tidak dan apa

jalan-jalan keshalihannya dan ketiadaan shalihannya, ini dinamakan Naqdun

Dakhiliyun atau kritik dari dalam hadis\\.

Dalam kaitannya dengan keadaan para periwayat, ulama ahli hadis\\ telah

menyusun peringkat para periwayat dilihat dari kualitas pribadi dan kapasitas

intelektual mereka. Ulama ahli hadis\\ tidak sepakat tentang jumlah peringkat yang

berlaku untuk al-jarh wa at-ta’dil; sebagian ulama membagi menjadi empat

peringkat; yang lain membagi menjadi lima peringkat; dan yang lain membagi

menjadi enam peringkat.

Menurut Arifuddin Ahmad, perbedaan jumlah peringkat bagi para periwayat

hadis\\ mengenai al-jarh wa at-ta’dil, sedikitnya disebabkan oleh tiga hal yaitu: (1)

karena terdapat perbedaan pandangan dalam penetapan bobot kualitas terhadap

periwayatan tertentu; (2) karena terdapat perbedaan lafal untuk penyifatan kualitas

periwayat yang sama; (3) karena dari kalangan ulama ada yang tidak konsisten dalam

menyifati periwayat tertentu114.

Dengan demikian jelaslah bahwa salah satu fungsi ilmu rijal adalah untuk

membedakan antara periwayat yang d}aif dan muwassaq (terpercaya) antara

periwayat yang adil dan yang tidak adil. Dengan memperhatikan firman Allah dalam

surat al-Hujurat ayat 6 seperti yang telah diuraikan di atas, maka bermakna bahwa

Allah swt memberikan perintah untuk meneliti berita dari seseorang fasik, maka dari

sini dapatlah dikatakan harus meneliti keperibadian sebagai sifat yang melekat pada

diri seorang periwayat.

114 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru memahami Hadis\\ Nabi, Replekasi pembaharuan
Prof. Dr. Syuhudi Ismail,(Jakarta : MSCC, 2003) h. 91
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Berkaitan dengan hal yang dimaksud, para pengkritik hadis\\ menggunakan

kriteria yang menjadi parameter mengukur layak diyakini sebagai sanad pembawa

berita tentang hadis\\ Nabi Saw. Kreteria yang dimaksud adalah; sanadnya harus

bersambung, periwayat dalam sanad itu dhabit, ‘adil,  tidak adanya sadz dan illat

dalam periwayatan serta periwayatnya tidak ada yang terkena jarh atau semuanya

masuk dalam kategori ta’dil.

Jika terjadi kontroversi antara 2 imam atau lebih dalam masalah periwayat

maka harus dikaji terlebih dahulu, apakah hakikat dari pertentangan itu ada atau

tidak. Jika ternyata salah satu dari mereka menjarh karena periwayat tidak dhabit

sedangkan yang lain mendhabitkan maka harus dikaji, mungkin saja periwayat

tersebut dhabit setelah itu, begitu pula jika salah satu diantara ulama menjarh karena

hati-hati dan yang lain menganggap s\iqah, maka harus tabayyun (melakukan kajian)

terlebih dahulu, mungkin saja periwayat tersebut adil sebelum ulama tersebut ihthiyat

dan begitu pula sebaliknya mungkin saja periwayat tersebut lemah karena pernah

lupa, akan tetapi sesudahnya ternyata dia tergolong teliti dan cermat.

Dalam menghadapi  adanya perbedaan penilaian terhadap satu periwayat, oleh

para kritikus hadis\\ ada alternatif yang ditempuh agar terjadi pemecahan masalah.

Dalam buku Paradigma Baru memahami Hadis\\ oleh Arifuddin Ahmad115

mengemukakan bahwa ulama menawarkan 4 opsi alternative untuk memecahkan

masalah perbedaan tersebut, sebagai berikut:

1) مقدٌم على الجرحِ دیلُ التع (al-ta’dil muqaddamun ‘ala al-jarh)

115 Arifuddin Ahmad; Paradigma Baru Memahami hadis\\ Nabi (Refleksi pemikiran
Pembaharuan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail). (jakarta : MSCC. 2005) h.91-92. lihat pula
Muhammad Mustafa ‘Azami; Studies in Hadith Methodology and Leterature, diterjemahkan oleh A.
Yamin dengan judul “Metodologi Kritik hadis\\; (Bandung : Pustaka Hidayah, 1996) h.86-92.
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Artinya : “Ta’dil harus di dahulukan dari pada jarh”.

Maksudnya, bila seorang periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan

dinilai tercela oleh kritikus lainnya, maka yang dipilih adalah kritikan yang bersifat

pujian. Alasannya, sifat dasar periwayat hadis\\ adalah terpuji. Sedangkan sifat tercela

merupakan sifat yang datang kemudian. Karenanya, bila sifat dasar berlawanan

dengan sifat yang datang kemudian, maka yang dimenangkan adalah sifat

dasarnya. Pendukung teori ini oleh an-Nasa’i (w. 303 H/915 M), namun pada

umumnya ulama hadis\\ tidak menerima teori tersebut, karena kritikus yang memuji

tidak mengetahui sifat tercela yang dimiliki oleh periwayat yang dinilainya, sedang

kritikus yang mengemukakan celaan adalah kritikus yang telah mengetahui

ketercelaan periwayat yang dinilainya.

Maka dapat dikemukakan bahwa alasan mendahulukan ta’dil dari pada jarh

cukup sederhana yaitu karena sifat asal periwayat itu adalah terpuji, pendapat ini

merupakan ungkapan beberapa ulama termasuk imam An-Nasai, sehingga imam An-

Nasai mengatakan hendaknya jangan meninggalkan hadis\\ seorang periwayat

sehingga para ulama sepakat meninggalkannya.

2) الجرُح مقدٌم على التعدیلِ  (al-Jarh Muqaddam ‘ala ta’dil).

Artinya : “Jarh didahulukan dari pada ta’dil”

Dengan kaidah ini, maka bila seorang kritikus dinilai tercela oleh seorang

kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah

kritikan yang berisi celaan.

Alasannya adalah kritikus yang menyatakan celaan lebih paham terhadap

pribadi periwayat yang dicelanya. Dan dasar untuk memuji seorang periwayat adalah

persangkaan baik dari pribadi kritikus hadis\\, dan persangkaan baik itu harus
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“dikalahkan” bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh periwayat

yang bersangkutan. Pendukung teori ini adalah kalangan ulama hadis\\, ulama fiqh,

dan ulama ushul fiqh.

Dikatakan oleh Imam Ahmad, “setiap periwayat yang telah ditetapkan

‘adalah-nya tidak akan diterima pen-tarjih-an dari seseorang kecuali telah betul-betul

dan terbukti bahwa keadaan periwayat itu mengandung sifat jarh.”116 Kritik yang

berisi negatif harus didahulukan terhadap kritik yang berisi positif (al-jarh}

muqaddam ‘ala> al-ta‘di>l). Alasannya, (a) ulama yang mengemukakan kritik

negatif lebih mengetahui keadaan periwayat yang dikritiknya daripada ulama yang

menilai positif; dan (b) yang dijadikan dasar oleh ulama untuk memuji periwayat

hadis adalah persangkaan baik semata. Pendapat ini didukung oleh umumnya ulama

hadis, fiqh dan us}u>l al-fiqh.117 Dan pandangan yang lain juga mengatakan, kritik

yang berisi negatif terhadap periwayat didahulukan terhadap kritik yang berisi positif,

dengan syarat-syarat; (a) ulama yang mengemukakan kritik negatif telah dikenal

benar-benar mengetahui pribadi periwayat yang dikritiknya. (b) kritik negatif yang

dikemukakan haruslah didasarkan pada argumen-argumen yang kuat, yakni

116 Abdul Mawjud Muhammad Abdullatif, Ilmu Jarh wa Ta’dil, diterjemahkan oleh A.
zarkasyi Chumaidy, Kredibilitas Para Periwayat dan Pengimplementasiannya (cet.I; Bandung: Gema
Media Pusakatama, 2003), h. 40.

117 Al-Subki> ketika mengomentari kaidah tersebut dengan mengatakan bahwa yang benar
adalah periwayat yang telah dipastikan ketokohan dan keadilannya, banyak orang memuji dan menilai
baik namun sedikit yang menilainya cacat maka tidak layak ia dinilai cacat hanya dengan penilai
seseorang yang boleh jadi muncul karena fanatisme mazhab. Kalau tidak demikian, maka tidak ada
seorang periwayat pun yang terlepas dari kritik. Karena setiap tokoh selalu saja ada yang mencelanya.
‘Abd al-Wahha>b ibn ‘Ali> al-Subki>, Qa>‘idah fi> al-Jarh} wa al-Ta‘di>l (Kairo: t.p., 1984
M/1404 H), h. 13.
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dijelaskan sebab-sebab yang menjadikan periwayat yang bersangkutan tercela

kualitasnya.118

Berkaitan dengan ini Imam Ahmad Surkati mengatakan bahwa apabila

seorang periwayat diakui adil oleh salah seorang imam yang adil atau menshahihkan

hadis\\nya, sedangkan sang periwayat tersebut di anggap cacat oleh salah satu ulama

yang lain yang betul-betul adil dan bukan karena hawa nafsu, maka wajiblah

mendahulukan jarh atas ta’dil, karena mu’addil itu menta’dilkan seorang periwayat

lantaran dia tidak melihat pada periwayat itu sesuatu yang mengugurkan derajat adil

dan ulama yang menta’dil itu hanya mengikuti perasangka baiknya terhadap

periwayat tersebut. Jumhur ulama dalam masalah ini mendahulukan Al-jarh atas

ta’dil mengecualikan dua hal: Pertama: Ulama yang menjarh menerangkan sebab-

sebab pencacatannya, lalu mu’addil menerangkan bahwa periwayat yang dicacatkan

itu telah bertaubat dari kesalahannya, Kedua: Mujarrih menerangkan sebab-sebab

pencacatannya, lalu mu’addil menolak dengan tegas sebab-sebab yang dikemukakan

oleh mujarrih.

3) فالحكُم للمعدِل اال اذا ثبَت الجرُح الُمفسَّرُ اذا تعارَض الجارُح والمعدلُ 

Artinya :
“Apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang mencela dengan yang
memuji maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali
apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya”.

Maksudnya, apabila seorang periwayat dipuji oleh seorang kritikus tertentu

dan dicela oleh kritikus lainnya, maka pada dasarnya yang harus dimenangkan adalah

118Syuhudi, Kaidah, h. 182. Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag, Paradigma Baru Memahami
Hadis: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail (Cet. II; Jakarta: MSCC,
2005), h. 91
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kritikan yang memuji, kecuali bila kritikan yang mencela menyertai penjelasan

tentang bukti-bukti ketercelaan periwayat yang  bersangkutan.

Alasannya, kritikus yang mampu menjelaskan sebab-sebab ketercelaan

periwayat yang dinilainya lebih mengetahui terhadap pribadi periwayat tersebut

daripada kritikus yang hanya mengemukakan pujian terhadap periwayat yang sama.

Pendukung teori ini adalah jumhur ulama ahli kritik hadis\\. Namun, sebagian dari

mereka ada yang menyatakan bahwa penjelasan ketercelaan yang dikemukakan

haruslah relevan dengan upaya kajian. Dan bila kritikus yang memuji telah

mengetahui juga sebab-sebab ketercelaan periwayat yang dinilainya itu dan dia

memandang bahwa sebab-sebab ketercelaannya itu memang tidak relevan, maka

kritikannya yang memuji tersebut yang harus dipilih.

al-tajri>h} tetap dapat didahulukan atas al-ta‘di>l sejauh mujarrih} (kritikus)

menjelaskan rincian dan sebab pentajri>h}annya. Selama hal tersebut tidak dilakukan

maka penilaian al-ta‘di>l lebih didahulukan dari al-tajri>h}.

Selain unsur al-ja>rih} (kritikus) dan mujarrih} ‘alaih (mereka yang dikritik),

bagian penting lainnya yang tidak dapat diabaikan dalam ilmu al-jarh} wa ta‘di>l

adalah lafal yang digunakan kritikus dalam mengkritik periwayat. Dalam hal ini, lafal

yang digunakan kritikus sangat menentukan kualitas periwayat meski ulama telah

menetapkan kategori tertentu bagi kritikus. Namun tetap saja lafal yang digunakan

dijadikan dasar dalam menilai periwayat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kontradiktif antara jarh dan ta’dil

hanya bisa terjadi bila betul-betul tidak ditemukan jalan penyelesaiannya. Sedangkan

kontradiktif yang masih memungkinkan dihilangkan tidak dikatakan kontradiktif,

bahkan bisa ditempuh cara lain yaitu tarjih (dicari yang lebih unggul).Seperti seorang
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periwayat di-jarh dengan penilaian fasik karena diketahui kefasikannya, tetapi taubat

periwayat itupun diketahui. Dengan demikian, periwayat tersebut tidak termasuk jarh

berdusta atas nama Rasulullah.

Atau dengan kata lain kritik yang berisi celaan terhadap periwayat didahulukan

(dimenangkan) terhadap kritik yang berisi pujian dengan sayarat-syarat tertentu.

Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah ;

a) ulama yang memberikan jarh benar-benar mengetahui pribadi yang dijarh, dan

b) Jarh terhadap seorang periwayat haruslah didasarkan pada argument-argumen yang

kuat, yakni dijelaskan sebab-sebab yang menjadikan periwayat yang bersangkutan

tercela kualitasnya.119

Akan tetapi tajrih itu ditolak bila tidak menjelaskan sebab-sebabnya, hal itu didasari

bahwa sifat-sifat keadilan itu banyak dan orang tersebut tidak bisa disebut adil tanpa

terkumpul semua sifat tersebut padanya, lain halnya dengan tajrih cukup menyebut

salah satu dari cacatnya saja yang dapat mengugurkannya dari derajat ta’dil.

4) الجارح أكثر من المعدل وعكسھالجرح مقدم ان كان عدد

Artinya :
kritikan yang mencela didahulukan jika yang mencela lebih banyak dari pada
yang memuji dan begitu pula sebaliknya.

119 Arifuddin Ahmad menyadur dari M. Syuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadis\\,
Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988),
h.182., M. Syuhudi Ismail, Metodologi Kajian hadis\\ Nabi (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h.78-79,
Ali al-Qari bin Sultan al-Harawi, Syarh Nukhbah al-Fikr, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmyyah 1978 M.)
h. 240; Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Nuzhah al-Nazharh Syarh Nukhbah al-
Fikr, Cet II,(Cairo : Istiqamah, 1368). H. 69.  Taj al-Din ’Abd. Al-Wahhab bin Ali al-Subki , Qaidah fi
al-Jarh wa al-Ta’dil wa Qaidah fi al-Muarrikhin, Cet. V (Maktabah al-Nahdah 1404 H/ 1984 M), 51.
Lihat Arifuddin Ahmad, M.Ag, Paradigma Baru memahami Hadis\\ Nabi, Replekasi pembaharuan
Prof. Dr. Syuhudi Ismail,(Jakarta : MSCC, 2003) h. 92
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Hal  ini masih butuh pengkajian terlebih dahulu tidak cukup dengan hukum

voting saja dengan menggunakan suara yang terbanyak akan tetapi butuh pendalaman

terhadap kritikus hadis\\ tersebut baik yang menjarah ataupun yang menta’dil karena

mungkin saja dia tidak objektif dalam menilai.

Al-Zahabi berpendapat bahwa pencelaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh

terhadap seorang tokoh, tidak boleh dihiraukan begitu saja tanpa mengetahui secara

meyakinkan pencelaan terhadap seorang periwayat, terlebih lagi jika tampak tanda-

tanda permusuhan, fanatik mazhab atau dengki, sebab hampir semua orang sangat

mudah dan gampang dipengaruhi oleh hal-hal tersebut di atas.

5. اذا كان الجارح ضعیفا فال یقبل جر حھ للثّقة

Artinya:
Apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah orang yang
tergolong da{’if, maka kritikannya terhadap orang yang siqah tidak
diterima.120

Maksudnya, apabila yang mengkritik adalah orang yang tidak s\iqah,

sedangkan yang dikritik adalah orang yang tidak s\iqah, maka kritikan orang yang

tidak s\iqahtersebut harus ditolak. Alasannya, orang yang bersifat s\iqahdikenal lebih

berhati-hati dan lebih cermat daripada orang yang tidak s\iqah, dalam hal ini dapat

dikemukakan pernyataan al-A’raj (w.117 H) berkata bahwa Abu Hurairah banyak

menerima hadis\\ dari Nabi Muhammad saw., selalu hadir pada majlis Nabi

Muhammad saw. dan tidak akan lupa apa yang telah didengarnya dari Nabi

Muhammad saw. Pernyataan al-A’raj menunjukkan bahwa Abu Hurairah merupakan

periwayat hadis\\ yang siqah, karena Al-A’raj tergolong kritikus yang s\iqah.

120 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Kajian Hadis\\ Nabi (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h. 52
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6. الیقبل الجرح اال بعد التّثّبت خثیة اال شبا ه فى الجروحین

Artinya :
Al-jarh tidak diterima kecuali setelah ditetapkan (diteliti secara cermat)
dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang
dicelanya.

Maksudnya, apabila nama periwayat memiliki kesamaan ataupun kemiripan

dengan nama periwayat lain, lalu salah seorang dari periwayat itu dikritik dengan

celaan, maka kritikan itu tidak dapat diterima, kecuali telah dapat dipastikan bahwa

kritikan itu terhindar  dari kekeliruan akibat adanya kesamaan atau kemiripan nama

tersebut. Alasanya, suatu kritikan ahli kritik jelas sasarannya. Dalam mengkritik

pribadi seseorang, maka orang yang dikritik haruslah jelas dan terhindar dari keragu-

raguan atau kekacauan. Pendukung teori ini adalah ulama ahli kritik hadis\\.

7. الجرح النا شئ عن عداوة د نیو یّة ال یعتّد بھ

Artinya :
Al-jarh yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam
masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan.

Maksudnya, apabila kritikus yang mencela periwayat tertentu memiliki perasaan yang

bermusushan dalam masalah keduniawian dengan pribadi periwayat yang dikritik

dengan celaan itu, maka kritikan tersebut harus ditolak. Alasannya, bahwa

pertentangan pribadi dalam masalah dunia dapat menyebabkan lahirnya penilaian

yang tidak jujur. Kritikus yang bermusuhan dalam masalah dunia dengan periwayat

yang dikritik dengan celaan dapat berlakuk tidak jujur karena didorong oleh rasa

kebencian.

Dari sejumlah teori yang disertai dengan alasannya masing-masing, maka

menurut penulis, yang harus dipilih adalah teori yang mampu menghasilkan penilaian

yang lebih objektif terhadap para periwayat hadis\\ baik yang berhubungan dengan
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intergritas kepribadiannya maupun kapasitas intelektualnya. Dengan demikian, dapat

ditegaskan bahwa apabila seorang periwayat di-jarh oleh para ahli kritik yang siqah

sebagai periwayat yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Dan apabila

seorang periwayat dipuji sebagai orang yang adil, niscaya periwayatannya diterima.

Dalam menetapkan rijal al-hadis\\, para ulama telah melaksanakan sebuah

usaha untuk mengkritik periwayat dan menerangkan keadaan-keadaan mereka. Ada

tiga peristiwa penting yang mengharuskan adanya kritik atau kajian para periwayat

(sanad) hadis\\. Pertama, pada zaman Nabi Muhammad saw. tidak seluruh hadis\\

tertulis, kedua, sesudah zaman Nabi Muhammad saw., terjadi pemalsuan hadis\\,

ketiga, perhimpunan hadis\\ secara resmi dan massal terjadi setelah berkembangnya

pemalsuan-pemalsuan hadis\\. Hadis\\ sebagai sumber ajaran Islam meniscayakan

adanya kepastian validitas bersumber dari Nabi Muhammad saw.

Dalam hubungan ini, para ulama telah membuat undang-undang guna

menetapkan mana orang-orang yang boleh diterima riwayatnya dan mana yang tidak.

Mana yang boleh ditulis hadis\\nya dan mana yang tidak. Dan mereka menerangkan

mana orang-orang yang tidak boleh sama sekali diterima hadis\\nya; lahirlah ilmu

Jarh wa Ta’dil.

Berkaitan dengan jarh dan ta’dil terhadap para sahabat Nabi saw. sebagian

besar beranggapan tidak perlu dijarh atau divonis sebagai periwayat hadis Nabi yang

kena cacat, sehingga kebanyakan menganggap yang harus diteliti adalah generasi

sesudahnya.

Sebelum mengurai ini ada baiknya diperjelas kata s}ahabat yang dimaksud,

sebab yang dipahami secara umum sahabat adalah teman, tetapi sahabat yang

dimaksud dalam uraian ini adalah bukan sekedar teman yang menemani Rasulullah
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saw. tetapi yang dimaksud adalah yang siap membela Islam, tidak akan mengkhianat

sampai titik darah penghabisan. Untuk itu dapat dilihat makna sahabat, kata ini

berasal dari bahasa arab dengan akar kata yang terdiri dari huruf ,ص ح , dan ب ,

dengan makna dasar yang menunjukkan mengikatkan atau menghubungkan dan

mendekatkan sesuatu.121 Dan kata sahabat (صحابة )merupakan bentuk masdar kata

yang bermakna menemani atau mengawani.122 ,صحب

Para ulama berbeda pendapat dalam memberi batasan sahabat. Menurut ahli

hadis\\ yang dimaksud dengan sahabat ialah setiap muslim yang melihat Rasulullah

saw.123 Dan defenisi yang agak mirip seperti yang dikemukakan oleh Jamal al-Din al-

Qasimiy sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman

walaupun hanya sesaat dan ia menerima ataupun tidak menerima sesuatu

(kata/bahasa) dari Nabi.124 Sementara Imam Bukhari menyatakan barangsiapa yang

menemani Nabi saw. atau melihatnya dari kalangan muslimin maka ia termasuk

sahabat.125 Sedangkan bagi Ibn Hazm, sahabat ialah semua orang yang duduk atau

hadir di majelis Nabi saw. sekalipun hanya sejenak,  ia mendengar walaupun hanya

satu kata atau lebih atau ia menyaksikannya, dengan syarat ia tidak termasuk

golongan munafik126 Lain halnya dengan Sa’id bin Musayyab, ia menyatakan

121Lihat, Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, Mu’jam al-Maqays fi al-Lugat (Cet.I;
Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1994 M), h. 587

122Lihat, Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Cet. VIII; Jakarta: Hidakarya Agung, 1411
H/1990 M), h.212 dan Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia
(Cet. III; Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1420H/1999M), h.1159

123Al-Suyutiy, Tadrib (al-Qahirah: Dar al-Hadita, 1423H/2002M), h.. 478
124Lihat, Jamal al-Din al-Qasimy, Qawa’id al-Tahdits min Funun Mustalah al-Hadis\\ [CD-

ROM]  al-Maktabah al-Syamilah, h. 128
125Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Usul al-Hadis\\ ‘Ulumuh  wa Mustalahuh (Beirut: Dar al-

Fikr: 1309H/1989M), h. 385
126Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Usul al-Hadis\\ ‘Ulumuh  wa Mustalahuh (Beirut: Dar al-

Fikr: 1309H/1989M), h. 385
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sesesorang tidak terhitung sebagai sahabat kecuali ia bersama Rasulullah saw. selama

satahun atau dua tahun atau ia berperang sekali atau beberapa kali bersamanya. 127

Dari berbagai batasan pengertian sahabat tersebut di atas, tampak bahwa

pengertian yang diberikan oleh ahli hadis\\ mengakomodasi keseluruhan defenisi

yang lain. Unsur-unsur yang menjadi syarat batasan sahabat yang diberikan oleh

pemikir yang lain dapat dirangkum ke dalam konteks melihat.

Menurut jumhur ulama, seluruh sahabat dinyatakan adil yang lazim dinyatakan

dengan kaidahالصحابة كلھم عدول. 128 Penetapan keadilan sahabat merupakan suatu

kemutlakan, karena secara normatif telah dinyatakan oleh Al-Quran dan Sunnah.

Yang berdasarkan al-Quran 1Argumen naqli yang sering dijadikan rujukan oleh

ulama dalam menetapkan keadilan sahabat, seperti dari Al-Quran surat :

1) QS. al-Baqarah /2 : 143

















127Al-Suyutiy Tadrib (al-Qahirah: Dar al-Hadita, 1423H/2002M),, h. 480.
128Lihat, Ahmad Muhammad Syakir, al-Ba’its al-Hadis\\ Syarh Ikhtisar ‘Ulum al-Hadis\\ li

al-Hafis Ibn Katsir (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, t.th), h. 176
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Terjemahnya :

Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang
adil dan pilihan[*]129 agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan
agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan kami tidak
menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami
mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang
membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi
orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan
menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang kepada manusia.

2) QS. Ali Imran / 3 :110 :











129 [*] Dalam Al-Quran dan Terjemahnya oleh Departemen Agama RI. Disebutkan bahwa
umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, Karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan
orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat.
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Terjemahnya :

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada
Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di
antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang
yang fasik.

3) QS. Al-Taubah / 9 : 100
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Terjemahnya :
Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari
golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka
dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah
dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai
di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan
yang besar.

Adapun dalil hadis\\ yang mendukung seperti:

ُد ْبُن َكثِیٍر أَْخبََرنَا ُسْفیَاُن َعْن َمْنُصوٍر َعْن إِبْ : ٢٤٥٨صحیح البخاري  ثَنَا ُمَحمَّ َراِھیَم َحدَّ

ُ َعْنھُ  ِ َرِضَي هللاَّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل َخْیُر النَّاِس َعْن َعبِیَدةَ َعْن َعْبِد هللاَّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ

یَِمینَھُ َویَِمینُھُ قَْرنِي ثُمَّ الَِّذیَن یَلُونَھُْم ثُمَّ الَِّذیَن یَلُونَھُْم ثُمَّ یَِجيُء أَْقَواٌم تَْسبُِق َشھَاَدةُ أََحِدِھْم 

130◌ِ قَاَل إِْبَراِھیُم َوَكانُوا یَْضِربُونَنَا َعلَى الشَّھَاَدِة َواْلَعْھدَشھَاَدتَھُ 

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan
kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Ubaidah dari 'Abdullah
radliallahu 'anhu dari Nabi Saw. bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah orang-
orang yang hidup pada zamanku (generasiku) kemudian orang-orang setelah
mereka kemudian orang-orang setelah mereka. Kemudian akan datang sebuah
kaum yang persaksian seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan
sumpahnya mendahului persaksiannya". Ibrahim berkata; "Dahulu, mereka
(para shahabat) mengajarkan kami tentang bersaksi dan memegang janji
(Mereka memukul kami bila melanggar perjanjian dan persaksian) ".131

130Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al-Al-Bukhari, Shahih al-Al-Bukhari (Beirut : Dar
Ibnu Katsir, 2002 M/ 1423H.) h.645 dan CD-Rom Ensiklopedi Hadis\\ Kitab Sembilan Imam, Shahih
al-Al-Bukhari, produksi Lidwa Pusaka, Nomor Hadis\\ 2458.

131 Terjemahan oleh CD-Rom Ensiklopedi Hadis\\ Kitab Sembilan Imam, produksi Lidwa
Pusaka.
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Al-Khatib al-Bagdadiy (w. 463) menyatakan, supaya hadis\\ apapun dapat diamalkan,

maka seluruh periwayat harus dikritisi untuk menentukan keadilan mereka, kecuali

sahabat karena al-Quran telah menjamin keadilan mereka.132

Serangkaian dalil yang dikemukakan oleh ahli hadis\\ tidak langsung

menunjukkan keadilan sahabat, tetapi hal itu lebih mengarah kepada keutamaan

mereka. Keutamaan belum tentu menunjukkan sifat adil, sebaliknya sifat adil tidak

otomatis menunjukkan keutamaan.133 Keadilan sahabat yang dirumuskan oleh ulama

hadis\\ “tidak didasarkan pada hasil kajian terhadap pribadi para sahabat.”134 Bagi

sebagian pemikir, keadilan sahabat tetap memerlukan kajian khusus, seperti:

pernyataan berikut:

”Keadilan sahabat dapat dimaklumi sebelum terjadi pertikaian  dan fitnah di

antara mereka. Setelah peristiwa  tersebut bagaimanapun juga keadilan mereka harus

dikaji kembali. Sementara itu, golongan Mu’tazilah menyatakan, orang yang

melakukan perlawanan atau memerangi Ali maka ia fasik, sehingga riwayat dan

kesaksiannya harus ditolak, sebagai akibat dari keengganan mereka menerima

kepemimpinan yang hak. Adapula yang menyatakan, seluruh riwayat dan kesaksian

orang yang terlibat dalam persengketaan harus ditolak, karena posisi mereka sebagai

dua kelompok yang saling bermusuhan sukar ditentukan mana yang fasik, padahal

dapat dipastikan salah satu di antara keduanya ada  yang fasik.”135

132Kamaruddin Amin, Metode Kritik Hadis\\ (Jakarta : Hikmah; 2009), h. 50.
133Lihat, Badri Khaeruman, Otentisitas Hadis\\, Studi Kritis Atas Kajian Hadis\\ Kontemporer

(Cet.I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 108
134Arifuddin Ahmad, M.Ag, Paradigma Baru Memahami Hadis\\ Nabi, Refleksi Pemikiran

Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail (Cet. II; Ciputat: MSCC, 2005),h. 81.
135Lihat, Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, al-Sunnah Qabl al-Tadwin (Cet. V; Beirut: Dar al-Fikr,

1401/H/1981 M), h.394-395
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Kaidah yang menetapkan seluruh sahabat adil, sulit diselaraskan dengan fakta

sejarah yang memperlihatkan beberapa hal yang berhubungan dengan aktivitas

sahabat yang sama sekali justeru bertolak belakang dengan konsep adil, seperti kasus

al-Walid bin ‘Uqbah yang memimpin salat dalam keadaan mabuk,  pertikaian yang

berakhir dengan perang saudara yang melibatkan Ali, Mu’awiyah, ‘Aisyah, T}alhah

dan Zubair.136 Selain itu, khulafa’ al-Ra>syidi>n telah melakukan keteletian terhadap

para sahabat pembawa hadis, Dalam sejarahnya, para al-khulafa> al-rasyidu>n Abu>

Bakar al-S{iddi>q, ‘Umar bin Khat}t}a>b, ‘Us\ma>n bin Affa>n dan ‘Ali> bin Abi>

T{a>lib telah melakukan langkah awal kritik sanad dalam bentuk kehati-hatian dalam

menerima hadis. Tiga khalifah pertama, misalnya, perlu meminta kesaksian sahabat

lain dalam menerima riwayat sementara yang terakhir menuntut adanya sumpah pada

periwayat.137

Apa yang dilakukan para khalifah tersebut merupakan salah satu upaya untuk

menjamin kebenaran berita yang disandarkan pada Nabi saw. Kritik terhadap

periwayat yang bukan merupakan bagian dari matan disebut dengan kritik eksternal.

Disamping adanya kritik eksternal, sejumlah sahabat lain juga melakukan kritik

internal dalam bentuk kritik atas materi yang diriwayatkan oleh sahabat lainnya.

‘A<isyah, misalnya, mengkritik materi hadis yang disampaikan Abu> Hurairah

berkenaan dengan puasa bagi orang yang junub. Diriwayatkan dari Abu> Hurairah

bahwa Nabi saw. bersabda:

136Lihat, Kamaruddin Amin, Metode Kritik Hadis\\ (Jakarta : Hikmah; 2009), h. 52-53.
137Sikap para khalifah berkenaan dengan kehati-hatian dalam menerima dan meriwayatkan

hadis, termuat dalam berbagai kitab hadis. Mengenai riwayat tersebut dapat dilihat, ‘Ajjāj al-Khat}i>b,
Us}u>l al-H{adi>s\ ‘Ulu>muh wa Mus}t}alah}uh (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1989), h. 89-90. Lihat juga,
Muh}ammad ibn Muh}ammad Abū Zahw, al-H{adi>s\ wa al-Muh}addis\u>n (t.t.: Da>r al-Fikr al-
‘Arabi>, t.th.), h. 66-71.
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بَْح َوھَُو ُجنٌُب فََال یَُصمْ  مْن أَْدَرَك الصُّ
Artinya :

Barangsiapa yang memasuki waktu subuh dalam keadaan junub maka tidak
akan sah puasanya.

Hadis di atas disampaikan Abu> Hurairah dalam rangka memberi fatwa

kepada sahabat lain. Namun ketika didengar oleh ‘A<isyah dan Ummu Salamah,

keduanya mengkritik dan menyebutkan hadis fi’liah berikut:

ُكھُ اْلفَْجُر َوھُ  لِھِ ثُمَّ أَنَّ َرُسْوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَیْھِ َوَسلََّم َكاَن یُْدرِ َو ُجنٌُب ِمْن أَھْ

یَْغتَِسُل َویَُصْومُ 
Artinya:

Bahwasanya Rasulullah saw. memasuki waktu fajar dalam keadaan junub
(sebab berhubungan) dengan isterinya, beliau lantas mandi dan berpuasa.

Abu> Hurairah pun akhirnya mengikuti apa yang disampaikan oleh kedua istri

Nabi saw. tersebut dan menyatakan bahwa umm al-mu’mini>n lebih mengetahui

mengenai hal ini dibandingkan yang lain. Berkenaan dengan kritik sanad pada masa

sahabat hanya difokuskan pada sikap untuk tidak menerima riwayat yang tidak

disandarkan pada Rasulullah. Sikap ini merupakan benih dari kritik sanad pada masa

belakangan. Sementara kritik matan telah dilakukan dengan membandingkan isi hadis

dengan al-Qur’an, hadis dengan hadis, hadis dengan qiyas dan hadis dengan

perkataan sahabat.138

Sesudah berlalunya masa sahabat, para ulama hadis mulai memfokuskan

penilaian pada personal periwayat hadis dan materi hadis yang disampaikan. Periode

138Rif‘at Fauzi> ‘Abd. al-Mut}allib, Taws\īq al-Sunnah fī> al-Qarn al-S|ānī al-Hijrī; Ususuh
wa Ittijāhātuh (Mesir: Maktabah al-Khānj, 1981), h. 36-41. Bandingkan juga pandangannya tentang
langkah yang perlu dilakukan dan meneliti matan hadis yakni dengan membandingkan hadis a>h}a>d
dengan al-Qur’an, membandingkan hadis a>h}a>d dengan hadis masyhu>r, membandingkan hadis
dengan amal sahabat dan fatwa mereka, membandingkan hadis dengan amal ahli Madinah dan
membandingkan hadis dengan qiyas. Ibid., h. 287-413.
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ini memunculkan sejumlah adagium mengenai arti penting sanad dalam periwayatan

hadis. Dalam hal ini, ungkapan yang begitu familiar dari Ibn Muba>rak (w. 181),

misalnya, mengatakan:

ْیِن َو لَْو الَ اِإلْسنَاُد لَقَاَل َمْن َشاَء َما شـَاءَ اَ  ْسنَاُد ِمَن الدِّ ْإلِ
Artinya:

Isna>d adalah bagian dari pada agama, kalau tidak ada isna>d niscaya setiap
orang akan mengatakan apa yang ia mau katakan.

Atau perkataan Ibn Si>ri>n (w. 110) yaitu139:

ْن تَأُْخُذْوهُ  إِنَّ ھََذا اْلَحِدیَث ِدْیٌن فاَْنظُُروا َعمَّ
Artinya:

Sesungguhnya hadis adalah bagian dari agama maka berhati-hatilah dari siapa
kalian mengambil agama kalian.

Berdasarkan paparan terdahulu tampak bahwa untuk menentukan keadilan

periwayat, ulama hadis\\ membangun kesenjangan yang begitu lebar antara periwayat

yang masuk kategori sahabat, dengan periwayat setelah generasi pertama. Kelompok

sahabat diberi porsi keadilan yang sangat kuat, sehingga mereka seakan-akan telah

terbebas dari segala macam yang mencederai esensi keadilannya, sementara

periwayat sesudahnya disorot sedemikian tajam, sehingga kecacatan sedikitpun telah

menempatkan diri mereka dalam kelompok yang tercela.

Dalam konsep yang lain dapat dinyatakan bahwa jika sahabat dapat dikritisi,

maka lebih-lebih lagi generasi sesudah mereka. Artinya, esensi dari proses

pengkritisan periwayat agar materi informasi yang didapat generasi (umat)

belakangan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari sisi kebenaran materi dan

asal usulnya.

139‘Abd al-Rah}ma>n ibn Abu> H{a>tim al-Ra>zi>, Kita>b al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, juz 2,
(Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1952/1371), h. 15-16.
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Sekalipun demikian, dapat dipahami bahwa pada umumnya para sahabat

bersifat adil. Ketidakadilan seorang sahabat bersifat individual dan kasuistis. Kajian

terhadap keadilan sahabat dalam periwayatan tetap diperlukan:

1. Untuk mengokohkan sahabat sebagai transmitter pertama.

2. Untuk menjaga obyektifitas peneliti atas kedudukan sahabat

3. Untuk menepis sikap apriori kelompok ingkar al-sunnah.140

Di lain pihak, suatu hal yang perlu dicermati ialah bagaimana sahabat

menerima dan mempelajari hadis\\ di era Rasulullah saw. Sahabat sebagai manusia

biasa juga memiliki kesibukan tertentu untuk memenuhi keperluan kebutuhan hidup

sehari-hari, kondisi tersebut membuat mereka tidak dapat hadir secara terus menerus

dalam majelis Nabi. Untuk itu, terkadang diatur sedemikian rupa sehingga yang tidak

hadir akan menerima informasi dari sahabat yang menghadiri majelis, misalnya kasus

Umar bin Khatib.141

ثَنَا  ثَنَا اْلفَْضُل ْبُن ُموَسى أَْخبََرنَا طَْلَحةُ ْبُن یَْحیَى َعْن َحدَّ اٍر َحدَّ ُحَسْیُن ْبُن ُحَرْیٍث أَبُو َعمَّ

َجاَء أَبُو ُموَسى إِلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فَقَاَل أَبِي بُْرَدةَ َعْن أَبِي ُموَسى اْألَْشَعِريِّ قَالَ 

َالُم َعلَْیُكْم ھََذا َعْبُد  َالُم َعلَْیُكْم ھََذا أَبُو ُموَسى السَّ ِ ْبُن قَْیٍس فَلَْم یَأَْذْن لَھُ فَقَاَل السَّ هللاَّ

وا َعلَيَّ فََجاَء فَقَاَل یَا أَبَا  وا َعلَيَّ ُردُّ َالُم َعلَْیُكْم ھََذا اْألَْشَعِريُّ ثُمَّ اْنَصَرَف فَقَاَل ُردُّ السَّ

َك ُكنَّا فِي ُشْغٍل قَالَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل ُموَسى َما َردَّ ِ َصلَّى هللاَّ َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

قَاَل لَتَأْتِیَنِّي َعلَى ھََذا بِبَیِّنٍَة َوإِالَّ فََعْلُت َوفََعْلُت اِالْستِْئَذاُن ثََالٌث فَإِْن أُِذَن لََك َوإِالَّ فَاْرِجعْ 

140Lihat, Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis\\ Nabi, Refleksi Pemikiran
Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail (Cet. II; Ciputat: MSCC, 2005), h. 87.

141 Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim,
(CD-Rom Hadis\\ Maktabah Samilah Bab VII al-Isti’zan Juz 3 no. Hadis\\ 37) h. 696 dan lihat pula
CD-Rom Ensiklopedi Hadis\\ kitab 9 Imam Kitab al-Adab ; Shahih Muslim no. 4010.
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نَةً تَِجُدوهُ ِعْنَد اْلِمْنبَِر َعِشیَّةً َوإِْن لَْم یَِجْد بَیِّنَةً فَلَْم فََذھََب أَبُو ُموَسى قَاَل ُعَمُر إِْن َوَجَد بَیِّ 

ا أَْن َجاَء بِاْلَعِشيِّ َوَجُدوهُ قَاَل یَا أَبَا ُموَسى َما تَقُوُل أَقَْد َوَجْدَت قَاَل نََعْم أُبَيَّ  تَِجُدوهُ فَلَمَّ

ُ َعلَْیِھ ْبَن َكْعٍب قَاَل َعْدٌل قَاَل یَا أَبَا الطُّفَیْ  ِ َصلَّى هللاَّ ِل َما یَقُوُل ھََذا قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

 ُ ِ َصلَّى هللاَّ َوَسلََّم یَقُوُل َذلَِك یَا اْبَن اْلَخطَّاِب فََال تَُكونَنَّ َعَذابًا َعلَى أَْصَحاِب َرُسوِل هللاَّ

ِ إِنََّما َسِمْعتُ  ِ ْبُن َشْیئًا فَأَْحبَْبُت أَْن أَتَثَبَّتَ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل ُسْبَحاَن هللاَّ ثَنَاه َعْبُد هللاَّ و َحدَّ

ْسنَاِد َغْیَر أَنَّ  ثَنَا َعلِيُّ ْبُن ھَاِشٍم َعْن طَْلَحةَ ْبِن یَْحیَى بِھََذا اْإلِ ِد ْبِن أَبَاَن َحدَّ ھُ ُعَمَر ْبِن ُمَحمَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فَقَاَل نََعْم فََال قَاَل فَقَاَل یَا أَبَا اْلُمْنِذِر آْنَت َسِمْعَت ھَ  ِ َصلَّى هللاَّ َذا ِمْن َرُسوِل هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َولَْم یَْذُكْر ِمْن  ِ َصلَّى هللاَّ تَُكْن یَا اْبَن اْلَخطَّاِب َعَذابًا َعلَى أَْصَحاِب َرُسوِل هللاَّ

ِ َوَما بَْعَدهُ  142قَْوِل ُعَمَر ُسْبَحاَن هللاَّ

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Husain bin Huraits Abu 'Ammar; Telah
menceritakan kepada kami Al Fadhl bin Musa; Telah mengabarkan kepada
kami Thalhah bin Yahya dari Abu Burdah dari Abu Musa Al Asy'ari dia
berkata; Abu datang menemui 'Umar bin Khaththab. Lalu dia memberi salam,
"Assalamu'alaikum, saya 'Abdullah bin Qais (nama Abu Musa)." Tetapi tidak
ada yang menjawab salamnya. Kemudian diulangnya memberi salam sampai
tiga kali, tetapi tetap tidak ada yang menyahut. Karena itu dia pulang saja
kembali. Kata 'Umar sesudah itu; "panggil, panggil dia ke mari." Setelah Abu
Musa datang, 'Umar berkata, "Wahai Abu Musa, kenapa anda pulang? Engkau
kan maklum, bahwa kami sedang sibuk." Kata Abu Musa; "Aku mendengar
Rasulullah saw. bersabda: "Minta izin (memberi salam) hanya tiga kali. Jika
diizinkan silakan masuk. Jika tidak, maka kembalilah." Kata 'Umar; "Engkau
harus mandatangkan saksi ke hadapanku mengenai hadis\\|\ itu. Jika tidak, aku
akan menghukum kamu." Lalu pergilah Abu Musa. Kata 'Umar, "Jika dia
mendapatkan saksi, kalian akan menemuinya sore nanti dekat mimbar. Jika
tidak, kalian tidak akan menemuinya." Tatkala hari telah petang, mereka
mendatangi 'Umar, kata 'Umar; "Bagaimana, hai Abu Musa? Apakah kamu
sudah mendapatkan saksi?" kata Abu Musa, "Sudah! Yaitu Ubay bin Ka'ab!"
kata 'Umar; "Boleh! Dia adalah saksi yang adil. Hai, Abu Thufail! Bagaimana
pendapatmu (kesaksianmu) mengenai masalah ini?". Jawab Ubay bin Ka'ab;

142Muhammad Nasiruddin al-Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, diterjemahkan oleh Elli
Lathifah dengan judul Ringkasan Shahih Muslim (Jakarta : Gema Insani, 2005) h. 699.
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"Memang, aku telah mendengar pula Rasulullah saw. bersabda seperti yang
dikatakan Abu Musa. Karena itu janganlah Anda sekali-kali menjatuhkan
hukuman terhadap para sahabat Rasulullah!" jawab 'Umar; "Subhanallah!
Sesungguhnya jika aku mendengar sesuatu yang baru, aku lebih suka
menyelidiki kebenarannya." Dan telah menceritakannya kepada kami 'Abdullah
bin 'Umar bin Muhammad bin Aban; Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin
Hasyim dari Thalhah bin Yahya melalui jalur ini. Namun dia berkata di dalam
Hadis\>nya; 'Wahai Abu Mundzir, apakah kamu mendengar Hadis\> ini dari
Rasulullah saw.? Dia menjawab; 'Ya.' Oleh karena itu anda wahai Ibnu Khattab
jangan menjatuhkan hukuman pada para sahabat Rasulullah Saw..' (dia tidak
menyebutkan perkataan Umar; 'Subhaanallah dan seterusnya.'143

Dari gambaran tersebut dapat dikemukakan bahwa untuk kasus seperti ini,

muncul pertanyaan apakah sahabat yang menerima hadis\\ dari kalangan sahabat

sendiri dan selanjutnya sahabat tersebut kemudian terlibat dalam periwayatan, apakah

tetap menghubungkan ke sahabat yang menerima dari Rasulullah saw. Ataukah ia

hanya  menyandarkan hadis\\ tersebut langsung kepada Rasulullah saw. Indikasi

tersebut dapat dilihat dari berbagai hadis\\ pada level sahabat, corak pernyataan yang

dihubungkan kepada Rasullah saw. digunakan ungkapan أَنَّ  atau َكانَ  yang dari sisi

bahasa memungkinkan keterlibatan orang lain sebagai penerima pertama dari

Rasulullah saw.

Hemat penulis, mengingat sahabat adalah agen pertama yang mempertalikan

informasi ke Rasulullah saw. maka pendalaman secara detail terhadap  kredibilitas

sahabat dalam konteks keadilan menurut rumusan ilmu hadis\\ yang seharusnya

dipertajam sejak awal, tanpa mengurangi rasa hormat dan perhargaan terhadap

mereka. Karena bagaimanapun juga, jika ada kesalahan yang dilakukan informan

awal walaupun hal itu tidak disengaja sangat menentukan masa depan keautentikan

periwayatan hadis\\.

143 Arti hadis\\ tersebut dikutip CD-Rom Ensiklopedi Hadis\\ kitab 9 Imam Kitab al-Adab ;
Shahih Muslim no. 4010 dan Muhammad Nasiruddin al-Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim,
diterjemahkan oleh Elli Lathifah dengan judul Ringkasan Shahih Muslim (Jakarta : Gema Insani,
2005) h. 699.
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5. Ungkapan-Ungkapan Kritikus Hadis\\.

Ada beberapa istilah penting, yang biasa digunakan oleh para muhadditsun di

dalam buku-buku al-jarh wa al-ta‘dil.

Di bawah ini penulis cantumkan secara ringkas contoh pengungkapan terhadap

seseorang periwayat :

1. فالن تعرف وتنكر او یعرف وینكر , artinya, sesekali seorang periwayat

‘membawa’ hadis\\ yang dikenal, dan sesekali pula membawa hadis\\ yang

munkar.

Seperti perkataan imam al-Bukhari terhadap Busyr ibn ‘Imarah: “yu‘raf wa

yunkar”. Kalau keadaannya periwayat seperti itu, maka hadis\\nya tidak boleh

ditinggalkan. Oleh karena itu, Ibnu ‘Adi menyatakan: “Hadis\\ Busyr ‘indi ila

al-istiqamah aqrab” (“Hadis\\ Busyr menurutku lebih dekat kepada

‘istiqamah”).144

2. Munkir al-Hadis\\. Istilah ini banyak memiliki padanan lain di kalangan

muhadditsun : a. الضعیف مخالفاللثقةمارواه (ma rawahu al-da‘if mukhalifan li

al-s\iqah) artinya apabila seseorang dianggap lemah, maka tidak akan menjadi

s\iqah  ; b. مارواه الضعیف من غیر شرط المخالفة (ma rawahu al-dha‘if min

ghair syart al-mukhalafah); c. ماتفرد بھ الثقة بدون مخالفة من اوثق منھ (ma

tafarrada bihi al-s\iqah biduni mukhalafah man aus\aqu minhu); d. Kata

“munkir” juga dinisbatkan kepada seorang periwayat yang s\iqah jika dia

meriwayatkan hadis\\-hadis\\ munkar dari para periwayat yang lemah (al-

dhu‘afa’); e. Ada kalanya ‘kemunkaran’ (al-nakarah) itu datang dari arah orang

144Muhammad Dhiya’ al-Rahman al-Adzami, Dirasat fi al-jarh wa al-ta’dil, (Saudi Arabia:
Dar al-Salam li al-Nasyr wa al-Tawzi‘, cet. II, 1424 H),h. 215
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yang diriwayatkan, seperti Ibrahim ibn Haitsam ibn al-Muhlab Abi Ishaq al-

Baladi. Ibnu ‘Adi menyatakan: “Aku telah memeriksa hadis\\-hadis\\nya yang

begitu banyak, tidak aku temukan satu hadis\\ ‘munkar’pun dari dia, kecuali

dari orang yang dia meriwayatkan hadis\\nya.”; dan f. من ال تحل روایتھ عنھ
(man la tahillu riwayatuhu ‘ahnu).145

3. Muqarib (Muqarab) al-Hadis\\. Jika dibaca dengan fath periwayat, artinya:

hadis\\ orang lain mendekati hadis\\nya. Jika dibaca kasrah, maknanya:

hadis\\nya mendekati hadis\\ orang lain yang tsiqat. Artinya: hadis\\nya tidak

“syadz” tidak pula “munkar”.146

4. Sariq al-Hadis\>, Artinya: seorang muhaddis meriwayatkan satu hadis\\

‘sendirian’, kemudian datang seorang ‘pencuri’ (al-sariq) lalu dia mengklaim

bahwa dia ikut-serta dengan muhaddis dalam mendengar hadis\\ tersebut dari

seorang syeikh.147

5. Taghayyara bi’Akhirihi148.

6. Huwa syaikh laesa bidzaka. Al-Thibi berkata:“Artinya : seorang syeikh besar

yang banyak lupanya, bukan maqam yang dapat dipercaya. Maksudnya:

riwayat-riwayatnya tidak kuat.”149

145Muhammad Dhiya’ al-Rahman al-Adzami, Dirasat fi al-Jarh wa al-Ta’dil, (Saudi Arabia:
Dar al-Salam li al-Nasyr wa al-Tauzi’, cet. II, 1424 H),h. 218.

146Menurut Ibnu al-Sayyid, jika dibaca kasrah, maka ia merupakan lafal al-ta’dil. Dan jika
dibaca fathh}ah, ia merupakan lafal al-jarh. lihat Muhammad Dhiya’ al-Rahman al-Adzami, Dirasat fi
al-Jarh wa al-Ta’dil, (Saudi Arabia: Dar al-Salam li al-Nasyr wa al-Tawzi‘, cet. II, 1424 H),.h.. 223.

147Muhammad Dhiya’ al-Rahman al-Adzami, Dirasat fi al-Jarh wa al-Ta’dil, (Saudi Arabia:
Dar al-Salam li al-Nasyr wa al-Tawzi‘, cet. II, 1424 H),h.. 224.

148Muhammad Dhiya’ al-Rahman al-Adzami, Dirasat fi al-Jarh wa al-Ta’dil, (Saudi Arabia:
Dar al-Salam li al-Nasyr wa al-Tawzi‘, cet. II, 1424 H),h.. 224

149Muhammad Dhiya’ al-Rahman al-Adzami, Dirasat fi al-Jarh wa al-Ta’dil, (Saudi Arabia:
Dar al-Salam li al-Nasyr wa al-Tauzi’, cet. II, 1424 H),h.. 224-225.
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7. Perkataan ulama: “Hadz al-Hadis\\ ashahhu sya’in fi haza al-bab. Artinya

adalah: hadis\\ ini paling rajih dari sekian hadis\\ yang ada dalam bab tersebut,

baik hadis\\-hadis\\ yang ada itu shahih atau dha‘if.150

8. Ila al-shidqi ma huwa. Maksudnya adalah: “tidak jauh dari kebenaran”.

6. Pentingnya Jarh dan Ta’di>l.

Untuk mengantisipasi lebih merebaknya gerakan pemalsuan hadis\\ , dan demi

menjaga kemurnian hadis\\ Nabi saw. dari unsur-unsur kedustaan dari kelompok-

kelompok yang telah disebutkan di atas, para sarjana hadis\\ mengemukakan

beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan penulisan hadis\\ , dari aspek sanad

maupun matan hadis\\ .

Ada sebuah ungkapan yang bersumber dari Ibn Sirin(w. 110 H/729 M):

“Dahulu, orang tidak mempertanyakan sanad. Tatkala terjadi “Fitnah”, mereka pun

mengatakan: Sebutkanlah di hadapan kami nama-nama rawi kalian. Lantas ditelusuri,

jika berasal dari Ahlusunah, maka hadis\\ mereka ambil. Jika berasal dari ahli bid‘ah,

maka tidak diambil.”151

Ungkapan di atas menunjukkan betapa urgennya persoalan sanad dalam upaya

netralisasi hadis\\ dari gerakan-gerakan pemalsuan. Beberapa sarjana hadis\\

lainnyapun ikut memberi penegasan terhadap persoalan ini. Di antaranya, Abdullah

bin Mubarak (w. 181 H/797 M) yang mengatakan : Persoalan sanad adalah bagian

150Muhammad Dhiya’ al-Rahman al-Adzami, Dirasat fi al-Jarh wa al-Ta’dil, (Saudi Arabia:
Dar al-Salam li al-Nasyr wa al-Tauzi’, cet. II, 1424 H),h.. 225-226. Bandingkan dengan Mahmud al
Thahhan, Dasar-Dasar Ilmu Takhrij dan Studi Sanad (Semarang :Dina Utama Semarang (Dimas), th.
1978, h.140.

151Abu al-HusainMuslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim,
Muqaddamah (Cet. I; Kerajaan Saudi Arabia: Dar al-Mugni, 1998), h. 11.
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dari persoalan agama. Andai tidak karena persoalan sanad, tentu siapapun bisa

berkata (mengucapkan hadis\\ ) sesuka hatinya.152

Dalam praktiknya pun memang demikian, para sahabat dan tabiin lebih

memperketat dan lebih berhati-hati dalam persoalan sanad ini.153 Di antaranya, cerita

menarik tentang sikap Ibn Abbas (w. 68 H) yang “berhati-hati” terhadap riwayat

Basyir al-‘Adawi berikut ini: “Sesungguhnya Basyir al-‘Adawi mendatangi Ibn

Abbas dan menyampaikan hadis\\\ dengan mengatakan: Rasulullah saw. bersabda

begini dan begitu. Lantas Ibn Abbas tidak peduli dan perhatian kepadanya. Kemudian

al-‘Adawi bertanya: Mengapa anda tidak mau mendengarkan hadis\\ku? Aku telah

meriwayatkan hadis\\ dari Rasulullah saw., (tapi) Anda tidak dengar. Ibn Abbas

menjawab, dahulu kami memang selalu antusias, perhatian dan mendengar jika ada

orang yang mengatakan: Rasulullah saw. bersabda, tapi tatkala masyarakat

mengalami masa-masa sulit dan mudah terpengaruh, kamipun  tidak mengambil

hadis\\ kecuali dari orang yang kami kenal saja.”154

Bukti lain, misalnya upaya al-Sya‘bi (w. 105 H) yang menanyakan beberapa

orang tentang suatu hadis\\ . Ketika bertemu dengan al-Rabi’ bin Khutsaim (w. 61 H),

al-Sya‘bi bertanya: “Siapa yang meriwayatkan hadis\\ ini kepada Anda?.” Al-Rabi‘

152Imam Muslim, Shahih Muslim, Muqaddamah (Cet. I; Kerajaan Saudi Arabia: Dar al-
Mugni, 1998), h. 11.

153Sahabat (al-shahabah dalam bahasa Arab) adalah orang yang bertemu dengan Nabi saw.
dan wafat dalam keadaan memeluk agama Islam, walaupun pernah murtad, tidak bertemu lama dan
tidak meriwayat satu hadis\\ pun. Tabiin (al-tabi‘, al-tabi‘in dalam bahasa Arab) adalah orang yang
bertemu dengan sahabat dan wafat dalam keadaan memeluk agama Islam, meskipun tidak lama
bergaul dengan mereka. Al-Thahhan, Taisir, h. 152, 155. Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-
Hadis\\ (Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr, 1981), h. 116, 147. Al-‘Adawi, Taisir, h. 54. Ibn Katsir, Al-
Ba‘its al-Hatsis Syarh Ikhtisar ‘Ulum al-Hadis\\, jilid II (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma‘arif li al-
Nasyr wa   al-Tauzi’, 1996), h. 491, 520.

154Al-Siba‘i, Mustafa al-Siba’i, al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri al-Islami (t.t: Dar al-
Warraq, 2000), h. 109.
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menjawab: “‘Amru bin Maimun al-Audi.” Sya‘bi bertemu dengan al-Audi (w. 74 H),

dan menanyakan pertanyaan yang sama. ‘Amru menjawab: “‘Abd al-Rahman bin Abi

Laila.” Al-Sya‘bi menemui ‘Abd al-Rah}man (w. 83 H) dan menanyakan hal yang

sama, dan dijawab: “Abu Ayyub al-Anshari (w. 50 H), sahabat Rasulullah saw.” 155

Dari bahasan tersebut, memberi gambaran bahwa bukan hanya menunjukkan

pentingnya persoalan sanad secara umum, tetapi penyebutan aspek bid‘ah juga

menjadi hal yang urgen.156 Rawi yang terlibat dalam praktik bid‘ah tidak diterima

riwayatnya. Praktik bid‘ah yang dimaksud adalah dari kelompok Syi‘ah dan

Khawarij. Demikian menurut pemahaman al-Siba‘i.157 Pemahaman al-Siba‘i ini

mungkin ada benarnya. Sebab para sarjana hadis\\ di masa berikutnya,

mengemukakan pandangan-pandangan yang mengkaitkan antara pandangan politik

seorang periwayat dengan hadis\\ yang diriwayatkannya. Malik bin Anas (w. 179 H)

pernah ditanya dengan riwayat dari kelompok Rafidah,158 jawabnya: “Jangan

menegur dan meriwayatkan hadis\\ dari mereka. Sesungguhnya mereka berbohong.”

155Hadis\\ yang dimaksud adalah: “Siapa yang mengucapkan: “Tiada tuhan selain Allah,
satusatunya, tiada sekutu bagi-Nya, seluruh kekuasaan dan pujian adalah milik-Nya, (mampu)
menghidupkan dan mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu”, sebanyak sepuluh kali, jadilah
dia (mendapat pahala) seperti orang yang telah memerdekakan budak.” Lihat al-Khatib, al-Sunnah,  h.
222, 223. Al-H{asan bin ‘Abd al-Rah}man al-Ramahurmuzi, al-Muhaddis al-Fash al bain al-Ra wi wa
al-Wa ‘i (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1771), h. 208.

156Bid‘ah diartikan secara umum sebagai: Suatu h.yang baru dalam urusan agama yang telah
sempurna. Lihat Mahmud al-Tahhan, al-Manhaj al-Hadis\\ fi Mustalah al-Hadis\\ (Cet. I; Riyad:
Maktabah al-Ma‘arif li al-Nasyr wa al-Tauzi‘, 2004), h. 82. Sajid al-Rahman al-Shiddiqi, al-Mu‘jam
al-Hadis\\ fi ‘Ulum al-Hadis\\ (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), h. 32.

157Mustafa al-Siba’i, al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri al-Islami (t.t: Dar al-Warraq,
2000), h. 228.

158Kelompok-kelompok yang tergolong Rafidhah (baca: Syi‘ah), adalah: Zaidiyah, Imamiyah,
Kaisaniyah dan Gulah. Semua nama ini adalah cabang-cabang dari kelompok Syi‘ah. Lihat
Muhammad Mujahid Nur al-Din, Buhus wa Dirasat fi al-Mazahib wa al-Tiyarat, juz I (t.t.: Dar Hajar,
t.th.), h. 44. Abu Mansur ‘Abd al-Qahir bin Muhammadal-Bagdadi, Al-Farq bain al-Firaq wa Bayan
al-Firqah al-Najiyah minhum (Kairo: Maktabah Ibn Si>na, t.th.), h. 41.
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Al-Syafi‘i ikut berkomentar: “Aku tidak tahu ada yang lebih suka berdusta daripada

kelompok Rafidhah.”159

7. Kaidah-kaidah Tajrih

Pada bagian ini penulis sengaja menyisipkan khusus bahasan yang berkaitan

dengan kaidah kesahihan sebagai pembanding dalam menilai tentang tajrihnya

seorang periwayat. Kritik yang dimaksudkan meliputi, kaidah pokok dan kaidah

cabang, yang termasuk kaidah pokok meliputi keadilan, ked}abitan, kedhaifan

periwayat (karena tajrih, dan karena ghairu muttasil) oleh karena itu perlu juga

dibahas tentang kaidah ketersambungan dalam periwayatan. Sedang yang termasuk

kaidah cabang adalah meliputi kaidah khusus yang berkaitan dengan aspek

kebid‘ahan periwayat.

Pada bagian selanjutnya dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengertian

Kaidah al-jarh wa al-ta’dil secara khusus, seperti yang pernah disinggung di awal.

Rumusan-rumusan teoretis dari para kritikus dalam melakukan aktifitas jarh wa

alta’dil, dibagi kepada dua, yaitu Kaidah-Kaidah Pokok dan Kaidah-Kaidah Cabang

a. Kaidah Pokok

Kaidah pokok yang dimaksudkan di sini adalah beberapa kaidah yang

berkaitan keadilan periwayat termasuk kritikus hadis\\ secara umum. Kaidah-kaidah

pokok ini adakalanya berkaitan dengan solusi bagi perbedaan penilaian para kritikus

hadis\\ terhadap periwayat tertentu. Misalnya :

1) Kaidah pokok dari Ibn Hajar(w. 852 H/1448 M):

160ْاألََصحِّ َعلىَ َواِحدٍ ِمنْ َولَوْ بِأَْسبَابِھَاَعاِرفٍ ِمنْ التَّْزِكیَّةُ تُْقبَلُ 

159Lihat Asyraf al-Jaizawi, ‘Ilm al-Hadis\\ bain Asalah Ahl al-Sunnah wa Intih.al-Syi‘ah (Cet.
I; Mesir: Dar al-Yaqin, 2009), h. 291.
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Artinya:
Penilaian positif yang berasal dari kritikus yang mengetahui sebab-sebab
penilaiannya, bisa diterima, meskipun berasal dari seorang kritikus saja,
berdasarkan pendapat yang paling sahih.

Hal ini juga senada dengan kaidah:

مٌ اَْلَجْرحُ  قُبِلَ التَّْعِدْیلِ َعنِ َخالَ فَإِنْ بِأَْسبَابِھِ َعاِرفٍ ِمنْ ُمبَیَّنًاَصَدرَ إِنْ التَّْعِدْیلِ َعلىَ ُمقَدَّ
161ُمْجَمالً َعلَى اْلُمْختَارِ 

Artinya:
Penilaian negatif lebih diutamakan daripada penilaian positif, jika (penilaian
negatif tersebut) berasal dari kritikus yang mengetahui sebab-sebab jarh. Jika
penilaian positif tidak ada, maka penilaian negatif yang mujmal (tanpa
menyebutkan alasan-alasan tajrih) bisa diterima berdasarkan pendapat yang
terpilih.

Penilaian ulama yang memuji lebih didahulukan dibandingkan dengan yang

mencela (al-ta‘di>l muqadddam ‘ala> al-tajri>h}). Alasannya, karena sifat asal

periwayat adalah terpuji. Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh al-Nasa>’i>.

Sebelumnya yang mengatakan bahwa tidak perlu dijelaskan alasan-

alasan/sebab-sebab ta’dil. Argumen yang digunakan Ibn Hajar untuk kaidah ini

adalah untuk mengetahui apakah ta’dil yang diberikan itu muncul ketika melihat atau

mengetahui keadaan periwayat secara spontanitas, atau berdasarkan pengalaman

periwayat yang terekam oleh kritikus hadis\\.162

Ibn Hajar juga mengatakan lebih baik menggunakan tajrih mujmal tentu

dalam kondisi yang disebutkan terakhir tadi daripada mengabaikannya sama sekali,

160Ibn Hajar, Taqrib al-Tahzib, juz I ,Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993. h. 67.
161Ibn Hajar, Nuzhah al-Nazharh Syarh Nukhbah al-Fikr, Cet II, Cairo : Istiqamah, 1368 H.),

h. 69.
162Ibn Hajar, Nuzhah al-Nazr fi Taudih Nukhbah al-Fikar fi Musthalah Ahl al-Asar , (Cet. III;

Damaskus: Matba‘ah al-Dhibah, 2000), h. 67.
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sebab periwayat yang tidak mendapat penilaian apa-apa tentu akan dinilai sebagai

periwayat yang majhul.163

Masih berkaitan dengan ta’dil, Ibn Hajar juga punya kaidah:

ْینَ أَْقَوالُ  164بَِمَخاِرِجھَااْلُمَزكِّ

Artinya:

Penilaian positif itu tergantung konteks-konteks/motifnya.

Kaidah ini diambil dari pernyataan Ibn Hajar dalam mukadimah Lisan al-Mizan

tentang perlunya meneliti konteks penyampaian penilaian dari para mu‘addil.  Ibn

Hajar mencontohkan bagaimana Ibn Main(w. 233 H/848 M) yang menilai

Muhammad bin Ishaq dengan s\iqah, tetapi maksud dari penilaian itu bukanlah untuk

menunjukkan hadis\\ Ibn Ishaq bisa dijadikan hujjah. Penilaian itu hanya sebagai

respon dari pertanyaan seseorang kepada Ibn Main tentang perbandingan Ibn Ishaq

dengan Musa bin ‘Ubaidah al-Zabazi. Akan tetapi sebenarnya kualitas Ibn Ishaq

menurut Ibn Main adalah shaduq.165

2) Kaidah pokok al-Khatib (w. 463 H/1071 M) :

لَھُ ِمْثُل َمْن  166َجَرَحھُ، فَإِنَّ اْلَجْرَح بِِھ أَْولَىَمْن َجَرَحھُ اْلَواِحُد َوْاِالْثنَاِن، َوَعدَّ

Artinya:
Periwayat yang dinilai negatif oleh satu dan dua orang kritikus hadis\\ dan
dinilai positif oleh sejumlah orang yang sama dengan menilai negatif, maka
sesungguhnya penilaian negatif lebih unggul.

163Lihat Syihab al-Din Ahmad bin ‘Ali bin Hajaral-‘Asqalani , Lisan al-Mizan, juz I (Cet. I;
Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 212

164Ibn Hajar, Lisan al-Mizan, juz I ,Cet. I; Beirut : Dar al-Basya’ir al-Islamiyah, 2002. h. 213.
165Ibn Hajar, Lisan al-Mizan, juz I ,Cet. I; Beirut : Dar al-Basya’ir al-Islamiyah, 2002. h. 213
166Ibn Hajar, Lisan al-Mizan, juz I ,Cet. I; Beirut : Dar al-Basya’ir al-Islamiyah, 2002. h. 211.

Dan lihat pula Abu Bakar Ahmad bin ‘Ali Sabit al-Khatib al-Bagdadi, al-Kifayah fi ‘Ilm al-Riwayah
Jilid I, (Mesir : Matba’ah al-Sa’adah, 1972), h. 333.
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Ini adalah kaidah yang telah disepakati oleh para sarjana hadis\\, demikian

menurut al-Khatib. Sebagaimana yang disebutkan di atas, kaidah tersebut

menunjukkan keunggulan tajrih atas ta’dil, sebab seorang mujarrih mengetahui hal-

hal yang terselubung, sementara mu‘addil hanya mengetahui yang tampak saja.

Pengetahuan mu‘addil tidak dapat menafikan pengetahuan dari mujarrih, sehingga

tajrih tetap dinilai lebih unggul.167

3) Kaidah Ibn ‘Abd al-Bar (w. 463 H/1070 M):

تُھُ َوِعنَایَتُھُ بِاْلِعْلِم لَْم یُْلتَفِْت فِْیِھ َمْن  ْت َعَدالَتُھُ َوثَبَتَْت فِي اْلِعْلِم إَِماَمتُھُ َوبَنَْت ِھمَّ إِلَى َصحَّ
168قَْوِل أََحٍد، إِالَّ أَْن یَأتَِي اْلَجاِرُح فِي َجْرِحِھ بَیِّنَةً َعاَدالَةً 

Artinya:
Periwayat yang telah dikenal adil, “berpredikat” imam dan penuh dedikasi
dalam ilmu hadis\\, tidak perlu lagi menerima yang lain (berbeda) lagi, kecuali
seorang mujarrih menjelaskan alasan-alasan pelemahannya secara seimbang.

Lebih lanjut Ibn ‘Abd al-Bar mengatakan :

َمْعُرْوُف اْلِعنَایَِة بِِھ فَھَُو َعْدٌل َمْحُمْوٌل فِي أَْمِرِه أَبًَدا َعلَى اْلَعَدالَِة َحتَّى ُكلُّ َحاِمٍل ُعلِمَ 
یَتَبَیََّن َجْرُجھُ 

Artinya:
Setiap sarjana hadis\\ yang dikenal punya dedikasi, maka dia dinilai adil
selama-lamanya, sampai tampak sisi jarh-nya.

Kaidah di atas didasarkan kepada riwayat:

َن، یَْحِمُل ھَذاَ اْلِعْلَم ِمْن ُكلِّ َخْلٍف ُعُدْولُھُ، یَْنفَْوَن َعْنھُ تَْحِرْیَف اْلَغالِّْیَن، َواْنتَِحاَل اْلُمْبِطلِیْ 
َوتَأِْوْیَل اْلَجاِھلِْینَ 

Artinya:

167al-Khatib al-Bagdadi, al-Kifayah fi ‘Ilm al-Riwayah Jilid I, (Mesir : Matba’ah al-Sa’adah,
1972), h. 333

168Syihab al-Din Ahmad bin ‘Ali bin Hajaral-‘Asqalani, Lisan al-Mizan, juz I (Cet. I; Beirut,
Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 212.
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Ilmu (agama) ini dipikul oleh setiap generasi yang adil. Mereka menafikannya
dari perubahan orang-orang ekstrem, campur tangan orang-orang batil dan
penakwilan orang-orang yang pandir.

4) Kaidah lain yang semakna, yaitu:

ًرا 169إِنَّ اْلَجْرَح الَ یُْقبَُل إِالَّ ُمفَسَّ

Artinya:
Sesungguhnya tidaklah diterima penilaian negatif, kecuali dijelaskan alasan-
alasan penilaiannya.

Kaidah ini berlaku bagi periwayat yang dinilai beragam oleh para kritikus

hadis\\ antara satu dengan yang lain. Jika kritikus hadis\\ yang mutasyaddid menilai

lemah seorang periwayat, sedangkan kritikus lain menilai s\iqah, maka penilaian

yang melemahkan tersebut, harus dijelaskan alasan-alasan pelemahannya. Penilaian

Ibn Main (w. 233 H/848 M) terhadap periwayat sebagai contoh dengan mengatakan:

d{aif, tidak bisa diterima begitu saja, sampai dijelaskan alasan-alasan pend{aifan.170

Pada perkembangan selanjutnya, kaidah-kaidah keilmuan yang berkaitan

dengan hadis termasuk kaidah kesahihan hadis\\ yang dirumuskan  para sarjana

menjadi lebih sistematis. Ibn al-S{alah (w. 643 H/1245 M) mengatakan bahwa suatu

hadis\\ dikatakan sahih jika, bersambung sanadnya dengan transfer hadis\\

(periwayat) adil (dan) d{abit} (sempurna hafalan) sampai akhir (sanad)nya, tidak

syadz (janggal) dan ‘illah (cacat).171 Secara eksplisit rumusan kesahihan hadis\\ ini

169Syihab al-Din Ahmad bin ‘Ali bin Hajaral-‘Asqalani, Lisan al-Mizan, juz I (Cet. I; Beirut,
Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 212

170‘Abd al-Rahman bin Ibrahim al-Khamisi, Mu‘jam ‘Ulum al-Hadis\\ al-Nabawi, Jeddah :
Dar al-Andalus al-Khadra’, t.th.) h. 74, 75.

171Lihat Abū ‘Amrū ‘Usmān bin ‘Abd al-Rahman Al-Syahrazuri, Ma‘rifah Anwa‘ ‘Ilm al-
Hadis\\ (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), h. 79. Lihat Muhy al-Din bin Syaraf          al-
Nawawi, al-Taqrib wa al-Taisir li Ma‘rifah Sunan al-Basyir al-Nazir (Cet. I; Beirut: Dar-Alkitab al
‘Arabi, 1985), h. 25. Ahmad bin Ali bin Muhammadbin Hajar Al-Asqalani, Nuzhah al-Naz}r fi
Taudhih Nukhbah al-Fikar fi Musthalah Ahl al-Asar (Cet. III; Damaskus: Matba‘ah al-Dhibah, 2000),
h. 58.
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memang tidak menyebutkan persoalan bid‘ah. Tetapi para sarjana kemudian

menjelaskan bahwa konsep adil akan mengeliminasi periwayat yang tercela nama

baiknya, melakukan bid‘ah, berbuat fasik,172 tertuduh berdusta atau berdusta.173

Persoalan seperti ini, tidak akan dapat terdeteksi tanpa menggunakan rumusan

kesahihan hadis\\. Adapun wahana penggunaan rumusan kesahihan hadis\\ ini di

kalangan sarjana hadis\\ adalah naqd al-Hadis\\ (kritik hadis\\), sebagai bentuk

perkembangan mutakhir dalam penulisan hadis\\ .174 Lebih tepatnya mengambil satu

model sistem kerja yang dikenal dengan nama Takhrij al-Hadis\\. Takhrij al-Hadis\\

adalah aktivitas mengembalikan rujukan ulang hadis\\ -hadis\\ kepada salah seorang

imam hadis\\ yang telah mencantumkan hadis\\ tersebut dalam kitabnya, sekaligus

menentukan status hadis\\-hadis\\ tersebut.175 Oleh karena itu, sebenarnya Takhrij

merekomendasikan dua aktivitas pokok dalam penulisan hadis\\, yaitu: Penelusuran

hadis\\ ke sumber asal, dan penetapan status hadis\\ . Menurut al-Tahhan untuk dapat

menetapkan status hadis\\ , diperlukan studi terhadap sanad-sanad hadis\\ (dirasah

al-asanid).176

172Fasik (al-fusuq dalam bahasa Arab) adalah sikap tidak mau mentaati Allah dan Rasul-Nya,
baik dengan meninggalkan kewajiban, maupun melakukan larangan. Lihat al-Latif, al-Ta‘rifat, h. 255.

173Lihat ‘Abd al-‘Aziz bin Muhammadbin Ibrahimal-‘Abd al-Latif, Dhawabith al-Jarhwa
al-Ta’dil (Cet. I; Kerajaan Saudi Arabia: al-jamiah al-Islamiyah bi al-Madinah al-Munawwarah, 1412
H), h. 94.

174Lihat Zulfahmi Alwi, “Metodologi Takhrij al-Hadis\\ : Memantapkan Keberadaan Ilmu
Takhrij al-Hadis\\ sebagai Disiplin Ilmu,” Tahdis 1, no. 1, Januari-Juni (2010): h. 12. Lihat juga
Zulfahmi Alwi, Reproduksi Manusia: Suatu Kajian Hadis\\ dan Hukum (Cet. I; Yogyakarta:
Cakrawala Publishing, 2009), h. 26.

175Lihat Abu Muhammad‘Abd al-Muhdi bin Abd al-Qadir bin ‘Abd al-Hadi, Turuq Takhrij
(t.t.: Dar al-I‘tisham, 1987), h. 10.

176Lihat Mahmud al-Tahhan, Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid (Cet. III; Riyad:
Maktabah al-Ma‘arif li al-Nasyr wa al-Tauzi‘, 1996), h. 10.
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Sejumlah literatur tentang biografi periwayat yang  dapat membantu bagi

aktivitas studi sanad, misalnya kitab-kitab tentang biografi rawi hadis\\. Kitab-kitab

biografi tersebut berdasarkan metode penyusunannya, dapat diklasifikasikan kepada

beberapa model,177 di antaranya: Kitab biografi sahabat Nabi saw., kitab biografi

dengan sistem thabaqat,178 kitab biografi rawi berdasarkan daerah tertentu, kitab-

kitab biografi rawi dari kitab hadis\\ tertentu, kitab biografi rawi berdasarkan identitas

penamaan tertentu (seperti dalam bentuk: al-Asma’ (nama-nama asli), al-kuna (nama-

nama panggilan) atau al-alqab (nama-nama samaran/alias), dan kitab biografi rawi

berdasarkan penilaian al-Jarh wa al-Ta‘dil.179

Berkaitan dengan kitab biografi rawi yang mendapat penilaian al-jarh wa

ta‘dil, dapat juga dikategorikan kepada:180 Kitab biografi rawi pelaku tadlis,181 kitab

177Muhammad Mathar al-Zahrani, ‘Ilm al-Rijal: Nas’atuh wa Tathawwuruh min Qarn al-
Awwal ila Nihayah al-Qaran al-Tasi‘ (t.t.: Dar al-Khudair, t.th.), h. 32. Muhammad‘Abd al-‘Aziz al-
Khauli, Tarikh Funun al-Hadis\\ (Damaskus: Dar Ibn Katsir, t.th.), h. 252. M. Syuhudi Ismail,
Metodologi Penulisan Hadis\\ Nabi (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang: 2007), h. 86-90.

178T}abaqat adalah kitab rijal yang berisi nama-nama rawi yang memiliki kedekatan usia,
atau sanad, misalnya memiliki guru hadis\\ yang sama atau dekat, dan lain-lain. Lihat al-Thahhan,
Taisir,     h. 173. Ah}mad Farid, Nazm al-Durar fi Musthalah Ahl al-Ashr (Cet. I; Kairo: Maktabah Ibn
Taimiyah, 1415 H), h. 259. Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuti, Tadrib al-Periwayat
fi Syarh al-Nawawy, Jilid II (Madinah al-Munawwarah : al-Maktabat al-Ilmiyyah, 1392 H/1972 M.), h.
909.

179Al-Jarh wa al-Ta‘dil adalah cabang ilmu hadis\\ yang membahas tentang teori-teori yang
digunakan para kritikus hadis\\ untuk menilai negatif atau positif rawi hadis\\, sehingga hadis\\nya
dapat diterima atau ditolak. Lihat Ibrahim bin ‘Abdillah al-Lahim, al-Jarh wa al-Ta‘dil (Cet. I; Riyad:
Maktabah al-Rusyd, 2003), h. 30. Muhammad Thahir al-Juwabi, al-Jarh wa al-Ta‘dil bain al-
Mutasyaddin wa al-Mutasahilin, (t.t.: al-Dar al-‘Arabiyah li al-Kitab, 1997), h. 20. ‘Amru ‘Abd   al-
Mun‘im Salim, Taisir‘Ulum al-Hadis\\ li al-Mubtadi’in (Cet. III; Tanta: Dar al-Diya’, 2000), h. 107.
‘Itr, Manhaj, h. 92. Nama-nama rawi yang mendapat penilaian tersebut telah terhimpun pada kitab-
kitab tertentu. Kitab-kitab inilah yang dimaksudkan oleh pernyataan di atas. Lihat al-Tahhan, Taisir, h.
115.

180Muhammad‘Abd al-‘Aziz al-Khauli, Tarikh Funun al-Hadis\\ (Damaskus: Dar Ibn Katsir,
t.th.), h. 265.

181Tadlis, secara umum diartikan dengan Tindakan rawi yang menyembunyikan suatu aib
(keburukan) pada jalur sanad. Lihat al-Nawawi Al-Taqrib wa al-Taisir li Ma‘rifah Sunan al-Basyir al-
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biografi rawi yang dinilai s\iqah secara khusus, kitab biografi periwat yang menilai

daif secara khusus, serta kitab yang menggabungkan periwayat-periwayat yang

dinilai s\iqah dan d{aif.182

Salah satu kitab biografi periwayat yang menilai jarh wa ta’dil, adalah kitab

Lisan al-Mizan karya Ibn Hajar al-‘Asqalani (w. 852 H). Kitab ini dinilai beberapa

sarjana hadis\\ masuk ke dalam kategori kitab biografi rawi yang dinilai daif secara

khusus, “sejajar” dengan kitab al-D{u‘afa’ karya al-Bukhari, al-D{u‘afa’ wa al-

Matrukin karya al-Nasa'i, al-D{u‘afa’ karya Muhammad bin ‘Amru al-‘Uqaili, al-

D{u‘afa’ karya al-Daruquthni, dan lain-lain. Penilaian ini mungkin didasarkan kepada

kitab yang menjadi inspirator terhadap penulisan kitab Lisan al-Mizan,183 yaitu Mizan

al-I‘tidal karya al-Zahabi (w. 748 H/1348 M). Karya al-Zahabi ini dianggap

merupakan koleksi rawi-rawi daif.184

Hadis\\-hadis\\ yang termaktub dalam berbagai kitab hadis\\ tidak hanya

berupa materi seperti dalam al-Qur’an, akan tetapi disamping terdiri atas materi yang

biasa dikenal dengan istilah matan hadis\\ , juga terdiri atas berbagai hal berhubungan

Nazir. Cet. I; Beirut: Dar-Alkitab al ‘Arabi, 1985.h. 61. ‘Abd al-Rah}man bin Ibrahim al-Khamisi,
Mu‘jam ‘Ulum al-Hadis\\ al-Nabawi, (Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra’, t.th.), h. 68.

182S\iqah adalah nama bagi rawi yang telah terbukti adil dan dhabit. Adakalanya digunakan
hanya untuk menunjukkan segi keadilan saja, belum mencakup kedhabithan. Dhaif (al-dha‘if dalam
bahasa Arab) adalah nama bagi rawi yang dipertanyakan aspek keadilan dan kedhabithannya. Lihat al-
Tahhan, Taisir, h. 174, 175. Muhammadbin Idris al-Syafi‘i, al-Risalah, juz II (Beirut: Dar al-Kutub
al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 370. Ibn Katsir, Al-Ba‘is, h. 191.

183Menurut Ibn Hajar, kitab Lisan al-Mizan adalah merupakan zail (catatan/komentar) dari
kitab Mizan al-I’tidal. Lihat Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani (selanjutnya ditulis Ibn Hajar),
Lisan al-Mizan, juz I (Cet. I; Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyah, 2002), h. 191.

184Sedangkan kitab Mizan al-I‘tidal merupakan komentar terhadap kitab al-Kamil fi Dhu‘afa’
al-Rijal karya Ibn ‘Adi al-Jurjani (w. 365 H/975-6 M). Lihat Abu al-Ali Muhammad bin ‘Abd al-
Rahman bin ‘Abd al-Rahim al-Mubarak furi, Muqaddimah Tuhfah al-Ahwazi Syarh Jami‘ al-Tirmiz,
juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 212. Al-Tahhan, Taisir, h. 116.
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dengan periwayatan hadis\\ , dalam hal ini sanadnya. Maka kegiatan penulisan tidak

hanya ditujukan kepada matan  hadis\\ yang bersangkutan tetapi juga harus pula

menelusuri keabsahan periwayatannya. Dapatlah dikatakan bahwa untuk mengetahui

apakah suatu hadis\\ dapat dipertanggungjawabkan keorisinilannya berasal dari Nabi,

diperlukan penulisan matan dan sanad hadis\\ yang bersangkutan.185

Kaidah di atas disusun sebagai “antitesis” terhadap kaidah yang mengatakan

bahwa jarh lebih diutamakan dari pada ta’dil secara mutlak. dengan kata lain tajrih

tersebut tidak berefek untuk melemahkan periwayat. Selain itu tajrih mujmal ini juga

tidak dapat menjadi bahan pertimbangan. Namun bagi periwayat yang tidak

menerima ta’dil dari siapapun, tajrih mujmal bisa berlaku, asalkan mujarrih punya

alasan sendiri meskipun tidak diungkapkan.

Al-Tahhan dalam Taisir Mustalah al-Hadis\\, menjelaskan bahwa sarjana

hadis\\ lainnya, tidak sepakat dengan kaidah Ibn ‘Abd al-Bar di atas, selain karena

riwayat yang dijadikan sandaran di atas lemah, Ibn ‘Abd al-Bar juga dinilai salah

memberi pemahaman. Menurut al-Tahhan, riwayat di atas memberikan isyarat bahwa

ada ahli ilmu yang tidak adil, jadi bukan seperti yang dipahami Ibn ‘Abd al-Bar.186

Kaidah yang disinyalir dianut oleh al-Syafi‘i (w. 204 H/820 M):

ثِّقَِة َو فََمِن اْشتَھََرْت َعَدالَتُھُ بَْیَن أَْھِل اْلنَْقِل أَْونَْحِوِھْم ِمْن أَْھِل اْلِعْلِم، َوَشاَع الثَّنَاُء َعلَْیِھ بِال
ْاألََمانَِة، اُْستُْغنَِي فِْیِھ بَِذلَِك َعْن بَیِّنٍَة َشاِھَدٍة َعْن َعَدالَتِِة تَْنِصْیًصا 

Artinya:
Sarjana hadis\\ yang telah dikenal keadilannya di kalangan sarjana hadis\\ atau
sarjana Islam lainnya, dan informasi tentang pujian dari aspek kes\iqahan dan

185M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penulisan Hadis\\ Nabi (Jakarta : Bulan Bintang, 1992),
h.4

186Mahmud al-Tahhan, Taisir Musthalah al-Hadis\\, Iskandariah : Markaz al-Hadi li al-
Dirasat,  1415 H. h. 112.
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amanah kepadanya telah menyebar, tidak dibutuhkan lagi adanya pernyataan
kesaksian tentang keadilannya.

Kaidah Ibn Hajar:

حَ إَِذا ُجُل،ُجرِّ َد لَمْ أَوْ َوِھمَ أوْ َحِدْیثٍ فِىأْخطَأَ لَِكونِھِ الرَّ ا، َجْرًحاَذلِكَ یَُكنْ تَفَرَّ ُمْستَقَّرً
187◌ُ بِِھ َحِدْیثُھَوالَ یَُردُّ 

Artinya:
Jika seorang periwayat dinilai negatif, karena melakukan kesalahan, wahm, atau
tafarrud pada hadis\\ tertentu, maka penilaian tersebut tidak baku, dan
hadis\\nya tidak (serta merta) ditolak.

Ibn Hajar memberikan contoh untuk kaidah ini, misalnya jika seorang

periwayat yang dinilai daif karena melakukan kesalahan dalam memperoleh hadis\\

dari guru tertentu, maka tidak serta-merta semua hadis\\ periwayat termasuk dari

gurunya yang lain itu dinilai daif, serta ditolak hadis\\nya.188

Kriteria periwayat adil tampak pada kaidah Ibn Hibban (w. 354 H/965 M):

189فِْیِھ اْلَجْرحُ اَْلَعْدُل َمْن لَْم یُْعَرْف 

Artinya:

“Periwayat yang adil adalah periwayat tidak dinilai negatif”.

Menurut Ibn Hibban tajrih adalah kebalikan dari ta’dil. Oleh sebab itu, siapa

saja yang tidak mendapat tajrih dari para kritikus hadis\\, berarti orang tersebut

disebut adil sampai ada yang memberinya tajrih, karena orang lain tidak dibebani

tanggung jawab untuk mengetahui hal yang tidak diketahuinya.190

b. Kaidah-Kaidah Cabang

187Syihab al-Din Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-Asqalani, Lisan al-Mizan, juz I (Cet. I; Beirut,
Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 214.

188al-Asqalani, Lisan al-Mizan, juz I (Cet. I; Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 214.
189al-Asqalani Lisan al-Mizan, juz I (Cet. I; Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 107.

Muhammad Ibn Hibban ibn Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, kitab al-Tsiqat, juz I (Cet. I; India:
Matba‘ah al-Da’irah al-Ma‘arif al-‘Usmaniyah, 1973), h. 13.

190al-Asqalani, Lisan al-Mizan, juz I (Cet. I; Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 209.
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Kaidah-kaidah cabang yang dimaksud adalah beberapa kaidah yang berkaitan

secara khusus tentang aspek kebid‘ahan periwayat. Misalnya;

1) Kaidah kebid‘ahan dari Ibn Sirin (w. 110 H/729 M):

191فَالَ یُـْؤَخـُذ حـِدْیـثُـھُـمْ 

Artinya:

Maka tidak diambil hadis\\ mereka (pelaku bid‘ah).

Kaidah di atas diambil dari cuplikan kalimat yang panjang, yaitu perkataan

Ibn Sirin:
“Dahulu, orang tidak mempertanyakan sanad. Tatkala terjadi “Fitnah”,
mereka pun mengatakan: Sebutkanlah di hadapan kami nama-nama periwayat
kalian. Lantas ditelusuri, jika berasal dari Ahlusunah, maka hadis\\ mereka
ambil. Jika berasal dari ahli bid‘ah, maka tidak diambil.”192

2) Kaidah yang mirip dari Ahmad (w. 241 H/855 M):

193ُكلِِّھمْ اْلبَِدعِ أَْھلِ َعنْ اْلِعْلمَ الَ تَْحِملُ 

Artinya: “Jangan menerima al-‘ilm dari seluruh pelaku bid‘ah”.

Maksud dari al-‘Ilm pada kaidah di atas adalah pengetahuan secara

keseluruhan dan hadis\\ secara khususnya. Alasan yang dikemukakan oleh Ah}mad

adalah bahwa orang yang mendapatkan hadis\\ dari orang lain berarti dia telah

menempatkan dirinya sebagai hujah antara orang tersebut dan Allah swt Oleh sebab

itu, harus memperhatikan dari siapa dia mengambil hadis\\.194

191Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, Mukaddamah
Shahih Muslim (Cet. I; Kerajaan Saudi Arabia: Dar al-Mugni, 1998), h. 11.

192Lihat Imam Muslim, Mukaddamah Shahih Muslim (Cet. I; Kerajaan Saudi Arabia: Dar al-
Mugni, 1998), h. 11.

193Ibn Hajar, Lisan, juz I, h. 105. Abu al-Qasim ‘Ali bin al-Hasan Ibn Hibatillah bin ‘Abd al-
Syafi‘i (selanjutnya disebut Ibn ‘Asakir saja), Tarikh Dimasyq, juz XIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h.
82.

194Abu al-Qasim Ali Ibn al-Hasan Ibn Hibatillah ibn Abd al-Syafi’i Tarikh Dimasyq, juz XIII
(Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 82. .
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3) Kaidah Ibn Hajar(w. 852 H/1448 M):

َسبَبُھَاَعَداَوةٌ َجَرَحھُ َمنْ َوبَْینَ بَْینَھُ إِْن َكانَ اْلَجْرِح،فِىاْلقَْولِ قَبُْولِ فِىیُتََوقَّفَ أَنْ 
195ْاِإلْختِالَُف فِى ْاِإلْعتِقَادِ 

Artinya:
Penilaian negatif belum diterima, jika antara kritikus dan periwayat terdapat
rasa permusuhan, karena perbedaan pandangan teologis.

Ibn Hajar mengatakan bahwa tidak bisa diterima penilaian Abu Ishaq al-

Jauzuja>ni (w. 259 H/873 M) terhadap penduduk Kufah. Sebab al-Jauzuja>ni dikenal

sebagai penganut kelompok Nasabiyah (‘Alifobia), sedangkan ahli Kufah dikenal

dengan sikap ketasyayyu‘an mereka.

4) Kaidah Ibn Mubarak (w. 181 H/797 M) berikut ini mirip dengan kaidah-

kaidah sebelumnya, tetapi sedikit agak spesifik, yaitu:

196بِْدَعتِھِ إِلَىیَْدُعوَصاِحِب ھََوىَعنْ إِالَّ یُْكتَُب اْلَحِدْیثُ 

Artinya:
Hadis\\ periwayat boleh ditulis kecuali dari pelaku hawa nafsu yang mengajak
orang lain untuk melakukan bid‘ah-nya.

Demikian juga kaidah Ibn Hajar:

197بِْدَعتِھِ إِلىَ َداِعیَةً لَْم یَُكنْ َمنْ یُْقبَلُ 

Artinya:
Diterima riwayat dari periwayat yang tidak termasuk promotor bid‘ah yang
dianutnya.

Kaidah ini juga telah dijelaskan pada bagian sebelumnya secara lebih detail

berkenaan dengan pendapat yang membedakan antara periwayat yang tergolong

promotor mazhab dengan yang tidak.

195Ibn Hajar, Lisa>n, juz I, h. 212.
196Ibn Hajar, Lisa>n, juz I, h. 106. Al-Khatib, Kifayah, h. 428.
197Ibn Hajar, Nuzhah, h. 40.
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Kaidah berikut ini menunjukkan syarat lain yang harus dipenuhi dalam

menyikapi riwayat dari pelaku bid‘ah. Jikalau poin dari kaidah di atas tergantung

pada ada tidaknya unsur promosi mazhab yang terkandung dalam riwayat mereka,

maka dalam kaidah Ibn Daqiq al-‘Id (w. 702 H) berikut menunjukkan perlunya

meninjau aspek relevansi antara riwayat pelaku bid‘ah dengan riwayat-riwayat lain.

Inilah kaidah yang dimaksudkan:

مَ أَنْ فَیَْنبَِغىَوإِالَّ إِلَْیِھ،یَْلتَفِتْ فَالَ َغْیُرهُ،إِْن َوافَقَھُ  198ِرَوایَتِھِ ِمنْ َمْصلََحةٌ تُقَدَّ

Artinya:
Jika ada riwayat lain yang sesuai dengan riwayat dari ahli bid‘ah tersebut,
maka riwayatnya tidak bisa digunakan. Akan tetapi jika riwayat tersebut hanya
berasal dari ahli bid‘ah, maka sepantasnya lebih mengedepankan unsur
kemaslahatan yang ada dalam riwayat tersebut.

5) Al-Zhahabi (w. 748 H/1348 M) memberikan batasan bid‘ah yang masih bisa

ditolerir dalam kaidah berikut ini, yaitu:

ھُ،َولَْم تُبِحاِْإلْسالَِم،ِمْن َدائَِرةِ ُخُرْوَجھُ بِْدَعتُھُ أنَّ اْلُمْبتَِدَع إَِذا لَْم تُْبح َما قُبُْولَ فَإِنَّ َدمُّ
199َرَواهُ َسائِغٌ 

Artinya:
Sesungguhnya apabila pelaku bid‘ah tidak keluar dari wilayah keislaman akibat
bid‘ah-nya, tidak halal darahnya, maka riwayatnya boleh diterima.

Bahkan ada kesan bahwa, al-Zhahabi menganggap persoalan bid‘ah yang bisa

ditolerir tadi adalah urusan privasi periwayat yang bersangkutan, sebagaimana

ungkapannya berikut ini:

200نَا ِصْدقُـھُ َوَعلَْیـِھ بِـْدَعتُھُ أ خذفَ 

Artinya:
“Kita ambil aspek kejujurannya, persoalan bid‘ah adalah tanggungjawabnya
sendiri.”

198Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani  , Hady al-Sari: Muqaddamah Fath al-Bari, jilid I
,Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005) h. 370.

199Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Zahabi, Siyar a’lam al-Nubula’, juz IV
(Cet. II  Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1982), h. 154. Lihat juga al-Latif, Dhawabith, h. 105.

200Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn Usman, al-Zahabi Mizan al-I‘tidal, juz I ,Cet. I;
Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995) h.118.
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Hal yang senada, yaitu kaidah Ibn Hajar:

ْینِ َمْعلُْوًما ِمنَ الشَّْرعِ ِمنَ ُمتََواتًِراأَْمًراأَْنَكرَ َمنْ ِرَوایَةٌ تَُردُّ  َمنْ َوَكـَذابِالَضُرْوَرةِ الدِّ
201إِْعتَقََد َعْكَسھُ 

Artinya:
Periwayat yang telah mengingkari hal-hal pokok agama, dan periwayat yang
meyakini hal-hal yang dapat merusak pokok-pokok agama, ditolak riwayatnya.

Kaidah ini sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu ketika membahas

masalah status hadis\\ dari periwayat yang terindikasi melakukan model bid‘ah kubra,

dan pendapat yang dipilih oleh Ibn Hajar di tengah-tengah pendapat yang ekstrem

menerima dan menolak wacana yang paling fundamental dalam kajian hadis\\ adalah

persoalan otentisitas dan reliabilitas metodologi otentifikasi hadis\\. Keraguan

sebagian sarjana Muslim atas peran hadis\\ sebagai sumber otoritas kedua setelah al-

Qur’an terletak pada keraguan mereka atas keakuratan metodologi yang digunakan

dalam menentukan originalitas hadis\\. Apabila metodologi otentifikasi yang

digunakan bermasalah, maka semua hasil yang dicapai dari metode tersebut tidak

steril dari kemungkinan kemungkinan verifikasi ulang.202 Penulisan ini tidak

bermaksud menggugat posisi hadis\\ sebagai sumber otoritas Islam. Hadis\\ bukan

hanya sebagai sumber hukum Islam yang berdiri sendiri, tapi juga sebagai sumber

informasi yang sangat berharga untuk memahami wahyu Allah. Ia juga sebagai

sumber sejarah masa awal Islam.

Dalam penukilan hadis\\ sebagai sumber hukum Islam yang kedua oleh para

mukharrij menukilnya dengan menggunakan metodologi  penyeleksian hadis\\ secara

201Ibn Hajar,Nuzhah al-Nazharh Syarh Nukhbah al-Fikr, Cet II, Cairo : Istiqamah, 1368. H),
h. 40.

202 Kamaruddin Amin, Problematika Ulumul Hadis\\, Sebuah Upaya Pencarian Metodologi
Alternatif, (Makalah) diakses dari (http://www.pusat ),  pada tanggal 2 September 2014
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akurat sehingga semua hadis\\ yang terdapat didalamnya dianggap sahih untuk

dijadikan pijakan dalam segala aspek kehidupan umat Islam,

Dengan demikian, penulis mencoba mengungkap secara terbuka persoalan

yang terkait dengan metode kesarjanaan muslim dalam menentukan keotentikan

sebuah hadis\\ terutama pada metode otentitas periwayat. Salah satunya adalah

Muhammad Nas{iruddin al-Albani telah mengkritik sejumlah hadis\\ yang kemudian

dituangkan dalam kitab hadis\\ yang berjudul “Silsilah al-Hadis\\ al-Dhaifah wa al-

Maudhu’ah wa Asuruha al-Sayyi’ fi al-Ummah”.

Apabila menelusuri sejarah, ternyata disamping adanya kesepakatan dari umat

Islam untuk menerima hadis\\ sebagai dasar tasy’ri, terdapat pula pandangan

kontroversial tentang hadis\\. Bahkan ada sejumlah kecil yang menolak hadis\\

sebagai dasar syari’at Islam yang kedua setelah al-Qur’an.

Setelah generasi salaf muncul generasi yang mulai mengabaikan sunnah

Rasulullah saw. hal ini diduga karena munculnya beberapa ulama ahli retorika yang

mempunyai kebiasaan bertaqlid tanpa mengetahui dasar hukumnya.203 Hasbi al-

Shiddiqiey mengatakan bahwa pandangan-pandangan ini ada yang datang dari intern

umat Islam, dan ada yang datang dari lingkungan ekstern umat Islam yang

kadangkala pandangannya juga diikuti oleh lingkungan intern.204 Hal ini berdampak

pada generasi setelahnya yang akrab dengan sebutan generasi khalaf (generasi

terakhir), mereka mulai mengabaikan sunnah, meragukan kesahihan banyak hadis\\

bahkan menolak sebagian hadis\\ yang ada.

204 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Problematika Hadis\\ Sebagai Sumber Pembiasaan Hukum
Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), h.. 5-11
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Dengan alasan bertentangan dengan kaidah-kaidah yang dianut atau bahkan

yang dibuat oleh mereka. Generasi khalaf ini selanjutnya mulai merubah ayat yang

seharusnya mereka merujuknya kepada sunnah dan dijadikan sebagai dasar hukum.

Karena frame berfikir yang salah, mereka justru menyesuaikan sunnah dengan

kaidah-kaidah mereka, apabila sesuai, akan diterima dan jika tidak mereka akan

menolaknya. Akhirnya terputuslah hubungan antara seorang muslim dengan Nabi

Muhammad saw. Sebagai akibatnya generasi khalaf ini tidak mengenal Nabi, tidak

mengenal aqidah, sejarah dan tata cara ibadah, puasa, s}alat tahajud, haji, hukum dan

fatwa-fatwanya. Ketika ditanya tentang masalah yang berkaitan dengan hal tersebut,

mereka menjawab dengan hadis\\ d{a’if atau hadis\\ yang tidak ada sumbernya.

Wabah ini telah menyebar dan menguasai seluruh negara Islam, kebanyakan

mereka bersandar kepada salah satu dari empat madzhab yang ada (Madzhab Hanafi,

Hambali, Maliki, Syafi’i) dan terkadang mereka menisbahkannya kepada sesuatu di

luar madzhab yang empat apabila mereka melihatnya akan menguntungkan, menurut

anggapan mereka. Sedangkan sunnah telah mereka jadikan sesuatu yang dilupakan,

kecuali apabila mereka menilai bahwa apabila menggunakannya akan mendatangkan

manfaat.

Para ahli hadis\\ dalam menetapkan dapat diterima atau tidaknya suatu hadis\\

tidak mencukupkan diri pada terpenuhinya syarat-syarat diterimanya periwayat yang

bersangkutan. Hal ini disebabkan hadis\\ itu sampai kepada kita melalui mata rantai

periwayatan yang teruntai dalam sanad-sanadnya. Oleh karena itu, haruslah terpenuhi

syarat-syarat lain yang memastikan kebenaran perpindahan hadis\\ disela-sela mata

rantai tersebut. Syarat-syarat tersebut kemudian dipadukan dengan syarat-syarat

diterimanya periwayat, sehingga penyatuan tersebut dapat dijadikan ukuran untuk
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mengetahui mana hadis\\ yang dapat diterima (maqbul) dan mana yang harus ditolak

(mardud).205 Tampaknya dalam menetapkan kriteria otentisitas hadis\\ terjadi

perbedaan pendapat di kalangan ahli hadis\\.

1) Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam menilai periwayat masing-masing

mempunyai kriteria untuk diterimanya sebuah hadis\\ yang autentisitasnya tak

diragukan,  Imam al-Bukhari mengharuskan terjadinya pertemuan antara para

periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad walaupun pertemuan itu hanya

terjadi sekali saja. Sedangkan Imam Muslim, pertemuan itu tidak harus

dibuktikan, yang penting antara mereka telah terbukti pernah hidup dalam satu

masa (se-zaman)206 Dapat difahami bahwa pada dasarnya ulama’-ulama’

muhadis\\in mutaqaddimin belum memberikan kriteria hadis\\ sahih secara tegas,

sebagaimana Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, mereka tidak mengemukakan

kriteria definisi sehingga sebuah hadis\\ terkategori s}ahih secara jelas hanya saja

memberikan petunjuk atau penjelasan umum tentang kreteria hadis\\ yang

kualitasnya meyakinkan termasuk sahih dari segi periwayatn yang terletak pada

masalah pertemuan antara periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad.

Oleh karena itu kemudian muncullah pendapat beberapa muhadis\\in mutaakhirin

salah satunya adalah Ibnu Al- S{alah.

2) Imam al-Khattabi memberikan kreteria hadis\\ sahih yaitu hadis\\ yang sanadnya

muttasil (bersambung) dan periwayatnya bersifat adil. Definisi tersebut sempat

mengundang polemik, karena dalam definisi ini seakan-akan tidak disebutkan

syarat kuatnya hafalan  periwayat, tidak terdapat kejanggalan dan cacat. Padahal

205 Nur al-Din Itr., Ilmu Hadis\\, Alih Bahasa Mujiya, (Bandung: Rosda Karya, 1994), h. 1
206 Bustamin, M. Isa H. A. Salam, Metodelogi Kritik Hadis\\, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2004), h. 23
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kuatnya hafalan periwayat merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam hadis\\

sahih. Hal ini disebabkan orang yang banyak salahnya dalam meriwayatkan

hadis\\, sekalipun ia bersifat adil maka hadis\\nya harus ditinggalkan.

Menanggapi pernyataan tersebut Imam Al-Suyuthi mengutip pendapat al-Hafizh

Ibnu Hajar al-Asqalani yang mengatakan bahwa pernyataan tersebut secara tidak

langsung telah mengisyaratkan kuatnya hafalan periwayat. Maksud dari orang

yang adil adalah orang yang telah dinilai s\iqah (terpercaya) oleh para kritikus

hadis\\. Dan syarat periwayat disebut s\iqah adalah apabila dalam dirinya telah

terkumpul sifat adil dan d{abit}.207

3) Ibnu al-Salah berpandangan bahwa Hadis\\ sahih adalah hadis\\\ yang

disandarkan kepada Nabi saw., yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh

periwayat yang adil dan dhabith, diterima oleh periwayat yang adil dan d{abit{,

tidak ada kejanggalan, dan tidak ber’illat.208 Menurut beberapa literatur yang ada,

pendapat Ibnu al-S}alah lebih banyak diikuti oleh para ahli hadis\\ dalam

menentukan kriteria kesahihan (keautentikan) sebuah hadis\\, hal ini dikarenakan

Ibnu al-S}alah dengan tegas menyebutkan bahwa kesahihan sebuah hadis\\

adalah, sanadnya bersambung, periwayatnya bersifat adil, periwayatnya bersifat

d{abit (kuat hafalannya), tidak terdapat kejanggalan (syudzudz), dan tidak

terdapat cacat (‘illat), sehingga pendapat beliau banyak diikuti oleh beberapa

ulama’ hadis\\.

4) Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam menentukan kesahihan (autentisitas)

hadis\\ dan kepalsuan sebuah hadis\\ tertentu berdasarkan analisis pada isnad,

207 Usman Sya’roni, Otentisitas Hadis\\ Menurut Ahli Hadis\\ dan Kaum Sufi, (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2002), h.17

208 Usman Sya’roni, Otentisitas Hadis\\ Menurut Ahli Hadis\\ dan Kaum Sufi, (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2002), h.19
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dengan menggunakan informasi yang terdapat pada kamus-kamus biografi. Isnad

yang tidak s\iqah, berarti tidak s\iqah hadis\\nya. Akibatnya, ia merasa tidak

penting menafsirkan sebuah hadis\\ yang ber-isnad tidak s\iqah, karena penafsiran

adalah bagian dari autentifikasi.209 Sehingga dapat dipahami bahwa hadis\\ yang

sahih adalah hadis\\ yang isnadnya s\iqah (terpercaya) jika isnadnya tidak s\iqah

berarti tidak s{ahih hadis\\nya, sedangkan untuk mengetahui tingkat kes\iqahan

isnad tersebut metode yang dipakai al-Albani adalah dengan menggunakan

informasi atau sumber-sumber dari kamus-kamus biografi tentang kualitas para

periwayat hadis\\. Sayangnya al-Albani hanya mengikuti penilaian dari para

penulis biografi periwayat yang telah menyusun dan mengkaji secara

komprehensif. Sehingga beliau mengemukakan bahwa isnad hadis\\ yang tidak

s\iqah (terpercaya) berarti tidak s\iqah pula hadis\\nya dan karenanya harus

ditolak. Penafsiran apapun terhadap matan hadis\\ dan periwayatannya tidak

relevan bagi al-Albani sedang Al-Albani hanya bertumpu pada kes\iqahan

periwayat, bukan pada matannya. Caranya, dengan mengecek terminologi isnad

yang digunakan periwayat semisal ‘an (diriwayatkan dari), sami‘a (dia

mendengar), haddatsana, akhbarana, dan seterusnya. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui kes\iqahan isnadnya, karena jika terdapat hadis\\ yang periwayatnya

tidak mendengar hadis\\ yang diriwayatkannya secara langsung maka kes\iqahan

isnadnya perlu dipertanyakan kembali.

Kecuali jika periwayat mendengar secara langsung dari informannya maka hadis\\

ini dianggap memiliki isnad yang s\iqah dan hadis\\nya bisa digunakan sebagai

209 Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis\\, (Jakarta:
Hikmah, 2009), h. 74-79
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hujjah, karena periwayatnya dianggap muttashil (bersambung). Menurut al-Albani

hal ini bisa diketahui dengan melihat sanadnya apakah dalam periwayatannya

menggunakan term hadatsana, akhbarana, anba’ana, yang semuanya itu sama

kualitasnya dengan term sami’a. Dengan term-term ini dapat diketahui bahwa

periwayat hadis\\ memiliki ketersambungan sanad atau hubungan dengan

periwayat sebelumnya atau mempunyai hubungan guru dan murid.

8. Jenis dan Urutan-Urutan  lafal Jarh al-ta‘dîl

Sebelum mengemukakan lafal-lafal yang berkaitan dengan ta’dil terlebih

dahulu di bagian ini penulis menyinggung sekilas tentang arti ta’dil dalam

periwayatan, sebab dalam ilmu jarh oleh ilmuan hadis\\ selalu menyandingkan

dengan al-ta’dil dalam pembahasannya. Secara etimologis kata keadilan berasal dari

kata, ‘adala عدل ) ) yang berarti menyamakan, menyampaikan ukurannya sekian,

mengimbangi, membuat berimbang, meratakan, menetralisasikan, yang lurus, layak,

dan patut210, maka dapat dikatakan bahwa ta’dil menurut bahasa mempunyai

beberapa arti: (1) menegakkan, misalnya orang menegakkan hukum; (2)

membersihkan, misalnya orang membersihkan sesuatu; (3) membuat seimbang,

misalnya orang membuat seimbang dalam penimbangan. Jadi, dalam hal ini ta’dil

mempunyai tiga pengertian, yaitu menegakkan (al-taqwin), membersihkan (al-

tazkiyah) dan membuat seimbang (al-taswiyah).211

Menurut istilah, Ta’dil adalah menyebutkan tentang keadaan periwayat yang

diterima periwayatannya. Hal ini merupakan gambaran terhadap sifat-sifat seorang

210 Atabik ‘Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor Kamus Karabiyak  Arabi-Indonesia Al-‘Ashri h.
1258.

211 Nuruddin ‘Itr, Manhaj, an-Naqd fi Ulum al-Hadis\\, (Cet. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1997),
h. 29
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periwayat yang diterima. Makna keadilan yang terdapat di dalam ilmu rijal al-hadis\\

dengan pengertian terminologisnya dapat dilihat pendapat dari para ahli ilmu hadis\\.

Oleh  para ulama telah menyusun unsur-unsur keadilan periwayat hadis\\, seperti

yang dikemukakan oleh :

1) Ibn al-S}alah, bahwa keadilan  periwayat hadis\\ dalam pemaknaannya

mencakup keadaannya, dia adalah : muslim, baliq, berakal, selamat dari hal-

hal yang menyebabkan kefasikan dan memelihara muru’ah.212

2) Imam Ibn Hajar al-Asqalaniy memaparkan seseorang dapat dikatakan adil

apabila ia memiliki kualifikasi:Taqwa, memiliki moralitas yang mulia

(memelihara muru’ah), bebas dari dosa besar, tidak melakukan bid’ah dan

tidak fasik.213

3) Imam al-Suyuthy merumuskan keadilan periwayat sebagai berikut : dia harus

muslim, mukallaf, tidak fasiq dan memelihahara muru’ah 214

4) Subhi al-Shalih yang dimaksud periwayat yang adil ialah bilamana mereka:

Istiqamah dalam urusan agama, jauh atau selamat dari hal-hal yang

mengandung kefasikan, selamat dari hal-hal yang mencederai kehormatan diri

(muru’ah)215

212Abiy ‘Amr ‘Utsman bin ‘Abd al-Rahman al-Syah razuriy, ‘Ulum al-hadis\\ li Ibn al-Salah
(Cet.II; Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1972), h. 9

213Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis\\ (Cet. I; Jakarta :
Alhikmah, 2009), h. 24

214Ahmad Muhammad Syakir (Pentashih dan Pensyarah), al-Fiyah al-Sayutiy fi ‘Ilm al-
hadis\\ (al-Maktabah al-‘Ilmiyah), h.49.

215Subhiy al-shalih, ‘Ulm al-hadis\\ wa Mustalahahu (Cet.XVII; Beirut: Dar al-‘Ilm, 1988),
h.129.
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5) Nur al-Diin ‘Itir menyodorkan unsur-unsur keadilan meliputi: Beragama

Islam, baliq, berakal sehat, taqwa dan berperilaku yang sejalan dengan

muru’ah.216

6) Al-Hakim berpendapat bahwa seorang disebut ‘Adil apabila dia konsisten

beragama (Islam).

7) Hasil kajian M. Syuhudi Ismail terhadap pendapat lima belas orang ahli,

sepuluh orang dari ulama ahli hadis\\, dan lima orang ulama ahli us}ul al-fiqh

(sudah termasuk yang telah dipaparkan di atas) pada prinsipnya unsur-unsur

kaidah minor keadilan mencakup (1)beragama Islam;(2) mukallaf; (3)

melaksanakan ketentuan agama; dan (4) memelihara muru’ah217

Berdasarkan unsur-unsur keadilan yang dipaparkan di atas jika dikonversi ke

dalam pribadi periwayat, maka tampak bahwa ada unsur yang berhubungan dengan

bahagian keimanan, adapula yang berkaitan dengan kualifikasi kualitas esensi

kemanusiaan, serta ada yang bertautan dengan aplikasi nilai keimanan dalam dunia

nyata.

Beragama Islam sebagai syarat awal untuk keadilan periwayat merupakan

konsekuensi dari hakikat tertinggi posisi hadis\\ sebagai sumber ajaran Islam. Dalam

al-Quran, umat Islam dituntut untuk bersikap hati-hati atau aktif melakukan

klarifikasi terhadap informasi yang disampaikan oleh orang fasik.218 Dengan

demikian, untuk informasi dari orang kafir lebih baik ditinggalkan, karena jika

216Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulm al-Hadis\\, terj. H. Endang Soetari AD dan
Mujiyo, Ulum al-Hadis\\ 1 (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 64-66.

217 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadis\\, Telaah Kritis dan Tinjauan
dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.113-118.

218QS. Al-Hujurat (49): 6
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diterima, maka hal tersebut memberi peluang yang sangat besar untuk menimbulkan

kerentanan keabsahan dan keautentikan ajaran Islam (hadis\\).

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa menetapkan keta’dilan atau jarh

kepada seseorang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menurut Mahmud

Ali Fayyad, menetapkan keta’dilan itu sama dengan persaksian terhadap bersihnya

seorang periwayat, dan menetapkan jarh itu sama dengan menetapkan bahwa seorang

periwayat yang dijarh itu tidak bermoral berdasarkan bukti-bukti kecacatan

seseorang, betapa pentingnya persaksian ini karena pengalaman sunnah itu

bergantung kepadanya.

Dalam hubungan inilah perlunya kaidah al jarh wa ta’dil, yang cakupannya

meliputi :

1) Bersandar kepada cara-cara periwayatan hadis\\, shah periwayatan, keadaan

periwayat, dan kadar kepercayaan mereka. Ini disebut Naqdun Kharijiun atau

kritik yang datang dari luar hadis\\ (kritik yang tidak mengenai diri hadis\\).

2) Berpautan dengan hadis\\ sendiri, apakah maknanya shahih atau tidak dan apa

jalan-jalan keshalihannya dan ketiadaan shalihannya, ini dinamakan Naqdun

Dakhiliyun atau kritik dari dalam hadis\\.

Dalam kaitannya dengan keadaan para periwayat, ulama ahli hadis\\ telah

menyusun peringkat para periwayat dilihat dari kualitas pribadi dan kapasitas

intelektual mereka. Ulama ahli hadis\\ tidak sepakat tentang jumlah peringkat yang

berlaku untuk al-jarh wa at-ta’dil; sebagian ulama membagi menjadi empat

peringkat; yang lain membagi menjadi lima peringkat; dan yang lain membagi

menjadi enam peringkat.
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Menurut Arifuddin Ahmad, perbedaan jumlah peringkat bagi para periwayat

hadis\\ mengenai al-jarh wa at-ta’dil, sedikitnya disebabkan oleh tiga hal yaitu: (1)

karena terdapat perbedaan pandangan dalam penetapan bobot kualitas terhadap

periwayatan tertentu; (2) karena terdapat perbedaan lafal untuk penyifatan kualitas

periwayat yang sama; (3) karena dari kalangan ulama ada yang tidak konsisten dalam

menyifati periwayat tertentu219.

Al-Zahabi berpendapat bahwa pencelaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh

(kritikus) terhadap seorang tokoh (periwayat), tidak boleh dihiraukan begitu saja

tanpa mengetahui secara meyakinkan pencelaan terhadap seorang periwayat, terlebih

lagi jika tampak tanda-tanda permusuhan, fanatik mazhab atau dengki, sebab hampir

semua orang sangat mudah dan gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang seperti

tersebut.

Dapat ditegaskan bahwa kritik terhadap para periwayat oleh para ulama ahli

hadis\\ cukup hati-hati, baik dari segi keterpujian maupun dari segi ketercelaan.

Adapun kritik dari dalam hadis\\ (naqdun dakhiliyun), atau kritik terhadap

matan hadis\\ maka dapat dikatakan bahwa sebagian kalangan menuding kalau kritik

hadis\\ yang dilakukan ulama hadis\\ hanya terpusat seputar sanad dan mengabaikan

kritik atas matan. Tudingan tersebut tidak hanya datang dari kalangan orientalis

namun juga dari pihak muslim. Tokoh-tokoh seperti Ibn Khaldun, Ahmad Amin, Abd

al-Mun’im al-Bahi, Muhammad al-Ghazali dan Abu Rayya diantara tokoh yang

dikenal melontarkan kritik tersebut. Padahal, kritik matan telah dimulai sejak masa

sahabat dan baru bergeser ke ranah kritik sanad setelah munculnya berbagai

219 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru memahami Hadis\\ Nabi, Replekasi pembaharuan
Prof. Dr. Syuhudi Ismail,(Jakarta : MSCC, 2003) h. 91
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pertentangan dan faksi politik di kalangan internal umat Islam terutama masa setelah

terbunuhnya Usman ibn ‘Affan .220

Berkenaan dengan kritik sanad pada masa sahabat hanya difokuskan pada

sikap untuk tidak menerima riwayat yang tidak disandarkan pada Rasulullah saw.

Sikap ini merupakan benih dari kritik sanad pada masa belakangan. Sementara kritik

matan telah dilakukan dengan membandingkan isi hadis\\ dengan al-Quran, hadis\\

dengan hadis\\, hadis\\ dengan qiyas dan hadis\\ dengan perkataan sahabat.221

Disamping juga tidak mengabaikan kritik matan222.

Walaupun kritik matan tidak menjadi pembahasan utama dalam uraian ini,

namun penulis mengemukakan sejumlah rumusan ulama tentang kaidah yang dapat

membedakan antara matan yang shahih dengan maudu’. Diantara kaidah kemaudu’an

220Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadis\\ Versi Muhaddisin dan Fuqaha (Yogyakarta: Teras,
2004), h. 49-50.

221Pandangannya tentang langkah yang perlu dilakukan dalam meneliti matan hadis\\ yakni
dengan membandingkan hadis\\ Ahaddengan Al-Quran, membandingkan hadis\\ Ahad dengan hadis\\
masyhur, membandingkan hadis\\ dengan amal sahabat dan fatwa mereka, membandingkan hadis\\
dengan amal ahli Madinah dan membandingkan hadis\\ dengan qiyas, lihat Rif’at Fauzi ‘Abd al-
Muthallib, Tawsīq al-Sunnah fī al-Qarn al-Sani al-Hijri; Ususuh wa Ittijahatuh (Mesir: Maktabah al-
Khānjī, 1981), h. 36-41.

222 Imam Syafi’i, ketika mengemukakan pandangannya tentang riwayat yang dapat dijadikan
hujjah juga memasukkan unsur kritik matan di dalamnya. Diantara unsur matan yang mesti
diperhatikan untuk riwayat yang dapat dijadikan hujjah, menurutnya, adalah mampu menyampaikan
riwayat hadis\\ secara lafal dan apabila hadis\\ yang diriwayatkannya diriwayatkan juga oleh orang
lain, maka bunyi hadis\\ itu tidak berbeda, lihat Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, al-
Risalah, juz 2 (Kairo: Maktabah  Dar al-Turas, 1979 M/1399 H), h., 369-371. Lihat juga Syuhudi
Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadis\\, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu
Sejarah (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 107. dalam berbagai kitab ilmu hadis\\ dapat dengan
mudah ditemukan bahasan tentang berbagai kriteria menyangkut keshahihan matan. Kriteria tersebut
disebutkan ketika membahas mengenai matan hadis\\ yang maqbul atau sebaliknya ciri-ciri matan
hadis\\ maudu’. Al-Khatib al-Bagdadi (463 H/1072 M), misalnya, menyatakan bahwa suatu matan
hadis\\ dinyatakan sebagai maqbul (diterima) apabila: (a) tidak bertentangan dengan akal sehat; (b)
tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran yang telah muh}kam; (c) tidak bertentangan dengan
hadis\\ mutawatir; (d) tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa
lalu (ulama salaf); (e) tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan (f) tidak bertentangan
dengan hadis\\ Ahadyang kualitas keshahihannya lebih kuat, lihat Abu Bakar Ahmad bin ‘Ali Sabit al-
Khatib al-Bagdadi, al-Kifayah fi ‘Ilm al-Riwayah (Mesir: Matba’ah al-Sa’adah, 1972), h. 206-207.
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matan adalah: (a) susunan kalimatnya rancu dan janggal; (b) riwayat tersebut

bertentangan dengan akal dan panca indera; (c) riwayatnya mengandung ancaman

yang besar untuk hal-hal kecil,223 (d) tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis\\, (e)

bertentangan dengan al-Quran, hadis\\ mutawatir atau ijma’ yang tidak mungkin

untuk dikompromikan.224

Apa yang dikemukakan para ulama di atas berkenaan dengan kriteria hadis\\

maqbul dan ciri-ciri hadis\\ maudu’, tidak jauh berbeda dengan kriteria atau tolok

ukur yang digunakan sejumlah ulama hadis\\ belakangan dalam mengidentifikasi

hadis\\ daif dan menilai kualitas matan. al-Adlabi, misalnya, menyebutkan empat

tolok ukur kajian matan, yakni: (a) tidak bertentangan dengan petunjuk al-Quran; (b)

tidak bertentangan dengan hadis\\ yang lebih kuat; (c) tidak bertentangan dengan akal

yang sehat, indera, dan sejarah; dan (d) susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri

sabda kenabian.225

Berbeda dengan semua ketentuan tersebut di atas, dalam kaidah keshahihan

hadis\\ yang ditetapkan ulama, terutama setelah Ibn al-S}alah} (w. 643 H/1245 M)

hanya memasukkan dua kriteria yang berkenaan dengan keshahihan matan yakni

terhindarnya matan dari syadz dan ‘illah.226

223Muhammad Subhi al-Shalih, Ulum al-Hadis\\ wa Mustalahuhu (Beirut: Dar al-Ilm li al-
Malayin, 1977) h. 264-266.

224Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis\\ (Cet: III; Damaskus: Dar al-Fikr, 1997
M/1418 H), h. 312-315.

225Shalah al-Din Ibn Ahmad al-Adlabi, Manhaj Naqd al-Matan (Beirut : dar al-Afaq al-
jadidah, 1983 M/1403 H), h. 238.

226Makna syadz adalah riwayat periwayat s\iqah yang bertentangan dengan periwayat yang
lebih s\iqah baik dari segi kekuatan hafalan atau banyaknya jalur riwayat, Sedang ‘illah berarti
terlepasnya hadis\\ dari cacat yang dapat menciderai keshahihannya. Atau terbebas dari cacat yang
tersembunyi sedang lahirnya nampak shahih, Lihat Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi Ulum al-hadis\\
(Cet: III; Damaskus: Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H)h. 242.
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Dengan adanya pertentangan dengan periwayat lain yang lebih s\iqahada

kemungkinan kekeliruan dalam riwayat syadz tersebut sehingga hadis\\nya dinilai

daif.

Menurut Syuhudi, kedua unsur keshahihan matan tersebut, yakni terhindar

dari syadz dan ‘illah, tidak masuk dalam kaidah pokok keshahihan hadis\\ atau yang

ia sebut dengan kaidah mayor. Namun termasuk dalam kategori kaidah minor sanad

bersambung dan kedhabitan periwayat. Menurutnya, sekiranya unsur sanad

bersambung atau unsur periwayat bersifat dhabit benar-benar terpenuhi, niscaya

kesyadzan dan ke’illahan hadis\\ tidak akan terjadi.227

Berdasarkan kriteria kes{ahihan hadis\\, Syuhudi memformulasikan langkah-

langkah metodologis kegiatan kajian matan hadis\\ yang belum banyak dilakukan

pihak lain. Langkah-langkah metodologis tersebut, yakni: 1) meneliti matan dengan

melihat kualitas sanadnya; 2) meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna;

dan 3) meneliti kandungan matan. Berikut adalah penjelasan masing-masing langkah

tersebut:

1. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya, berarti kajian sanad

didahulukan dari matan, jika sanad sebuah hadis\\, ternyata dinilai oleh ulama

hadis\\ sahih, maka kajian dapat dilanjutkan pada kajian matan.

2. Meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna

Maka dari dua hal tersebut dapat dipahami bahwa jika sanad sebuah hadis\\

memenuhi kreteria kesahihan sanad hadis\\, maka sangat memungkinkan matan

sebuah hadis\\ akan mendekati kesahihan. Periwayatan hadis\\ tidak hanya dilakukan

227M. Syuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadis\\, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 128-135.
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secara lafz}i namun juga terjadi periwayatan secara maknawi terutama terkait hadis\\

yang bersifat fi’li dan taqriri. Dengan adanya periwayatan secara makna228

kemungkinan terjadi perbedaan lafal antara satu riwayat hadis\\ dengan riwayat

lainnya tidak dapat dihindarkan. Perbedaan tersebut boleh jadi tidak signifikan karena

hanya pada aspek bahasa namun kadang juga dapat membawa pada perubahan makna

bila kata yang digunakan dipersepsikan lain oleh penerima hadis\\.

Berkenaan dengan penyelesaian dalil yang tampak bertentangan, Ibn Hajar

mengemukakan empat tahap penyelesaian, yakni (1) al-jam’u (mengkompromikan

antara dua atau beberapa dalil yang tampak  bertentangan); (2) al-nasikh wa mansukh

(dalil yang datang belakangan menghapus dalil yang lebih dulu); (3) al-Tarjih

(mencari dalil yang lebih kuat); (4) al-tauqif (menunggu sampai ada petunjuk atau

dalil lain yang dapat menyelesaikannya atau menjernihkannya).229

Arifuddin Ahmad menegaskan bahwa apabila argumen-argumen yang

diujikan untuk matan hadis\\ bersangkutan telah memenuhi kaidah keshahihan matan

hadis\\, maka matan hadis\\ bersangkutan adalah shahih. Sebaliknya, apabila

228 Ulama telah membuat ketentuan mengenai periwayatan secara makna diantaranya: (1)
Memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam, (2) Periwayatan dengan makna dilakukan karena
sangat terpaksa, misalnya, karena lupa susunan secara harfiah. (3) Yang diriwayatkan dengan makna
bukanlah sabda Nabi saw. dalam bentuk bacaan yang bersifatnya ta’abbudi, misalnya zikir, doa, azan,
takbir, dan syahadat, serta bukan sabda Nabi saw. yang dalam bentuk jawami’ al-kalim. (4)
Periwayatan yang meriwayatkan secara makna, atau yang mengalami keraguan akan susunan matan
hadis\\ yang diriwayatkan, agar menambahkan kata aw kama qala atau aw nahwu haza, atau yang
semakna dengannya, setelah menyatakan matan hadis\\ yang bersangkutan,  Lihat M. Syuhudi Ismail,
Kaidah Keshahihan Sanad Hadis\\, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet.
I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 71. Lihat, Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag, Paradigma Baru
Memahami Hadis\\: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail (Cet. II;
Jakarta: MSCC, 2005), h. 113. Lihat, Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi Ulum al-hadis\\ (Cet: III;
Damaskus: Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H) h. 228.

229M. Syuhudi Ismail, Metodologi Kajian Hadis\\ Nabi (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h.144.
lihat pula Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis\\: Refleksi Pemikiran Pembaruan
Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail (Cet. II; Jakarta: MSCC, 2005), h. 117
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argumen-argumen yang diajukan tidak memenuhi kaidah keshahihan matan, maka

matan hadis\\ bersangkutan adalah dhaif pula230.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditegaskan bahwa, apabila kajian itu

dilakukan secara cermat dan menggunakan pendekatan yang tepat maka dapat

dipastikan bahwa setiap sanad yang shahih pasti memiliki matan yang shahih, sebab

adanya syadz dan atau illat pada matan tidak terlepas dari kelemahan pada sanad.

Sikap yang longgar dalam menilai seorang periwayat; kajian terhadap

lambang-lambang periwayatan yang kurang cermat dan matan hadis\\ yang diteliti

tampak bertentangan dengan matan hadis\\ atau dalil lain yang lebih kuat dinyatakan

sebagai hadis\\ yang daif, padahal, hadis\\ yang bersangkutan mungkin sifatnya

berbeda, yang satu bersifat universal dan yang lain bersifat temporal atau lokal,

kekeliruan disebabkan oleh kesalahan menggunakan pendekatan kajian.

Berkaitan itu akan diurai tentang kreteria jarh dan ta’dil kaitannya dengan

periwayat hadis\\. Karena dengan adanya kreteria dalam menilai periwayat, maka

akan menjadi ukuran penyebab seseorang periwayat dinilai cacat dan digugurkannya

dalam periwayatan. Dengan gugurnya periwayat, maka berimplikasi pada kecacatan

sebuah sanad hadis\\. Demikian sebaliknya dengan tidak ditemukannya jarh

(kecacatan), maka seorang periwayat terkategori ta’dil (bersih dari kecacatan)

sehingga berimplikasi pada diterimanya sah sebuah sanad hadis\\.

C. Obyek Kajian Jarh dan Ta’dil

Kalaulah ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil ini tidak dipelajari dengan seksama, paling

tidak, akan muncul penilaian bahwa seluruh orang yang meriwayatkan hadis\> dinilai

230Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis\\: Refleksi Pemikiran Pembaruan
Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail (Cet. II; Jakarta: MSCC, 2005), h.119
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sama. Padahal, perjalanan hadis\> semenjak Rasulullah saw. sampai dibukukan

mengalami perjalanan yang begitu panjang dan diwarnai oleh situasi dan kondisi

yang tidak menentu. Setelah wafatnya Rasulullah saw. kemurnian sebuah hadis\>

perlu mendapat penelitian secara seksama karena terjadinya pertikaian di bidang

politik, ekonomi dan masalah-masalah yang lainnya banyak mereka kaitkan dengan

hadis\>. Akibatnya, mereka meriwayatkan suatu hadis\> yang disandarkan kepada

Rasulullah saw, padahal riwayatnya adalah riwayat yang bohong, yang mereka buat

untuk kepentingan golongannya. Jika kita tidak mengetahui benar atau salahnya

sebuah riwayat, kita akan mencampuradukkan antara hadis\> yang benar-benar dari

Rasulullah saw. dan hadis\> yang palsu (maudhu’).

Dengan mengetahui ilmu al-jarh wa al-ta’dil, kita juga akan bisa menyeleksi

mana hadis\> shahih, hasan, ataupun hadis\> dha’if, terutama dari segi kualitas rawi,

bukan dari matannya.

Objek kajian al-jarh} wa al-ta‘di>l tidak lepas dari tiga unsur penting yang

terkandung di dalamnya, yakni; al-ja>rih}/al-mu‘addil, al-majru>h} ‘alaih/al-

mu‘addal dan alfa>z} al-jarh}.

1. Al-Ja>rih al-Mua’addi>l.

Yaitu seorang pentajrih harus yang adil, seperti diketahui bahwa para ahli

hadis\ menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh para penilai periwayat, di

antaranya:

a. Berlaku amanah dan adil dalam menilai. Penilaian yang dilakukannya kepada

siapa pun dilakukan apa adanya.

b. Eksploratif ketika membedah keadaan seorang rawi. Misalnya dengan

menjelaskan sebab-sebab menurunnya daya ingat atau daya hafal seseorang.
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Selain itu, berkemampuan pula untuk membedakan sebab kelemahan

seseorang, apakah karena faktor ke-`adalah-annya atau karena faktor ke-

dhabith-annya .

c. Berpijak kuat pada etika cara penilaian, terlebih ketika memberikan penilaian

negatif (tajrih) kepada seseorang. Misalnya, dengan mengungkapkan satu

jenis kelemahan (aib) saja, apabila ternyata kelemahan itu dipandang cukup

menginformasikan berbagai kelemahan lain yang terdapat pada diri orang

tersebut.

d. Memberikan penilaian baik (ta`dil) secara global, sedangkan penilaian buruk

(tajrih)-nya dilakukan secara terperinci. Tujuannya untuk memberikan

informasi tentang sebab tertolaknya seorang periwayat hadis\, sehingga tidak

merupakan upaya pembunuhan karakter terhadap seseorang.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hanya orang yang memiliki

kapasitas ilmu dibidang al-Jarh wa al-Ta`dil yang dapat menjadi mujarrih dan

mu’addi>l yang cakupannya tidak lepas dari orang-orang yang bertakwa kepada

Allah, wara` (berhati-hati dalam bersikap dan bertindak), jujur, mampu melepaskan

sikap fanatik dari dirinya terhadap madzhab atau ulama tertentu yang berakibat tidak

obyektif dalam melakukan penilaian, dan yang mengetahui sebab-sebab kelemahan

dan keunggulan seseorang, serta orang yang tidak mendapat celaan oleh orang lain

yang terpercaya (s\iqah) – tidak majruh.231

Dengan demikian kritik terhadap periwayat hadis\ tidaklah sembarang, tetapi

memiliki kapasitas dan syarat-syarat tertentu.

231 Al-Imam Muhammad Abd al-Hayy al-Kanawiy al-Hindiy, al-Raf`u wa al-Takmil fi al-
Jarh wa al-Ta`dil, diteliti dan diberi catatan oleh Abd al-Fattah Abu Ghudah, , (t.TP.: Dar al-Aqsha,
1987). h.67
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2. Lafal dan Tingkatan Jarh wa al- Ta’di>l

Dengan menggunakan lafal tertentu sangat tergantung kepada pribadi kritikus

yang menilai. Dengan demikian, dimungkinkan adanya perbedaan penilaian

disebabkan perbedaan lafal yang digunakan kritikus. Lebih jauh lagi, hal tersebut

dapat berdampak pada kualitas hadis\ yang tengah diteliti. Karenanya, dalam kajian

al-jarh} wa al-ta‘di>l, penelitian tidak hanya difokuskan pada periwayat yang

dikritik dengan lafal yang menyertainya namun juga mempertimbangkan siapa yang

mengemukakan kritikan tersebut. Dalam hal ini, para kritikus hadis\ dikategorikan

dalam tiga klasifikasi, yakni: muta‘anit (ketat dalam mengkritik periwayat) seperti

Abu> H{a>tim, al-Nasa>’i>, Ibn Ma‘i>n, Abu> H{asan al-Qat}t}a>n, Yah}ya> ibn

Sa‘i>d al-Qat}t}a>n, Ibn H{ibba>n, mutasa>mmih} (longgar dalam mengkritik

periwayat)  seperti al-Tirmiz\i> dan al-H{a>kim dan mu‘tadil (moderat dalam

mengkritik periwayat) seperti Ah}mad, al-Da>rqut}ni> dan Ibn ‘Adi>.232

Penilaian yang datang dari kritikus yang ketat akan diperlakukan berbeda

dengan yang longgar dan moderat atau sebaliknya. Penilaian positif (ta‘di>l) yang

datang dari kritikus ketat dapat diperpegangi dengan lebih kuat dibanding yang

datang dari kritikus moderat apalagi longgar. Sebaliknya, penilaian negatif

(tajri>h}) yang datang dari kritikus ketat maka harus dirujuk pada penilaian kritikus

lainnya. Apabila penilaian tersebut sejalan dengan yang lain maka dapat diterima

232 Z}afar Ah}mad al-‘Us\ma>ni al-Taha>nawi>, Qawa>‘id fi> ‘Ulu>m al-H{adi>s\ (Cet. V;
Riya>d}: al-‘Abikan, 1984 M/1404 H), h. 188. Lihat, Syams al-Di>n Muh}ammad ibn Ah}mad al-
Żahabi>, “Żikr man Yu‘tamad Qauluh fi> al-Jarh} wa al-Ta‘di>l,” dalam Muh}ammad al-Fatta>h}
Abu> Guddah, Qawa>‘id fi> al-Jarh} wa al-Ta‘di>l (Cet. V; Kairo: t.p., 1984 M/1404 H), h. 158-
159. Lihat,  Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Sakhawi>, “al-Mutakallimu>n fi> al-Rija>l,”
dalam Muh}ammad al-Fatta>h} Abu> Guddah, ibid., h. 132-137.
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namun jika tidak maka yang diterima adalah kritikus yang memberikan argumen

kritiknya.

Dengan adanya perbedaan sikap dan sifat kritikus dalam memberikan

penilaian terhadap seorang periwayat maka sangat dimungkinkan seorang periwayat

yang sama mendapat penilaian berbeda dari para kritikus.

Para periwayat yang meriwayatkan bukanlah semuanya dalam satu derajat

dari segi keadilan, ked{abitan dan hafalan mereka sebagaimana yang telah di

jelaskan sebelumnya. Di antara mereka ada yang hafalannya sempurna, ada yang

kurang sempurna dan ketepatan hapalan, dan ada pula orang yang sering lupa dan

salah padahal mereka adalah orang yang ‘adil dan amanah, serta ada juga yang

berdusta dalam hadis\, maka Allah swt. menyingkap perbuatannya ini melalui

tangan ulama yang sempurna pengetahuan mereka. Oleh karena itu para ulama

meningkatkan tingkatan jarh dan ta’dil, dan lafal-lafal yang menunjukkan pada

setiap tingkatan.

a. Muhammad Dhiya’ al-Rahman al-Adzami, dalam kitabnya Dirasat fiu al-Jarh wa

al-Ta’dil, telah memberikan urutan-urutan lafal jarh wa alta’dil sebagai berikut:

1) Urutan lafal ta’dil;

a) al-sabt al-hafizh al-wara‘ al-muttaqi al-jahbadz al-naqid li al-hadis\\;

b) al-‘adl fi nafsihi, al-sabt fi riwayatihi, al-shaduq fi naqlihi, al-wara‘ fi

dinihi, al-hafizh lihadis\\ihi al-mutqin fihi.” Itulah seorang al-‘adl yang

hadis\\nya dapat dijadikan hujjah, dan periwayatnya di-siqah-kan;

c) al-shaduq, al-wara‘, al-sabt, al-ladzi yahimu ahyanan;

d) al-shaduq al-wara‘, al-mughaffal al-ghalib ‘alaihi al-wahm wa al-khatha’

wa al-ghalath wa al-sahw. Periwayat model ini ditulis hadis\\nya dalam
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masalah al-targhib wa al-tarhib, zuhud dan etika, tetapi hadis\\-hadis\\nya

dalam masalah “halal dan haram” tidak bisa dijadikan hujjah.233

2) Urutan lafal Jarh;

a) ahl al-kadzib. Inilah yang biasa disebut dengan: matruk al-hadis\\; wahi al-

hadis\\; kadzdzab; saqith; ma kadzabahu; dajjal; dan muttaham bi al-

kadzib;

b) ahl al-ghaflah wa al-nisyan. Juga biasa disebut: dha‘if al-hadis\\; majhul;

dan

c) ahl al-ghalath.234

b. Muratib  jarh oleh Mahmud Al-Thohhan235 adalah sebagai berikut :

1) Lafal yang menunjukkan al-talyinu ( نَ◌التلیي ) suatu tingkatan al-jarh paling

mudah, atau paling lunak, seperti :

a) فُآلٌن لین الحد یث (hadis\\ si fulan lunak)

b) فیھ مقال

b) فى حد یثـھ ضعـف

d) لیس بذا لك, اولیس بمأمون

2) Lafal yang terang-terangan melarang atau tidak berhujjah padanya;

a) فالن ال یحـتج بــھ 

b)ضعیف

233 Lihat Akhmad Ma’bad abd al-Karim, al-Fa’dz wa ‘ibarat aljarh wa al-ta’dil baina al-afrad
wa altakrir wa al-takrib wadilalatih kullu minha ‘ala h.al-rawi wal marwi, (Riyadh; Maktabah adawa’
al-Salaf, 2004 M./1425 H.) h. 7

234Muhammad Dhiya’ al-Rahman al-Adzami, Dirasat fi al-Jarh wa al-Ta’dil, (Saudi Arabia:
Dar al-Salam li al-Nasyr wa al-Tauzi’, cet. II, 1424 H),h.. 229-230.

235Muhammad al-Tahhan, Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid (Maktabah: Al-‘Arabiyah,
1398 H/1978 M), h. 147-151 dan lihat pula Akhmad Ma’bad abd al-Karim, al-Fa’dz wa ‘ibarat aljarh
wa al-ta’dil baina al-afrad wa altakrir wa al-takrib wadillalatih kullu minha‘ala h.al-rawi wal marwi,
(Riyadh; Maktabah adawa’ al-Salaf, 2004 M./1425 H.) h.7-8.
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c)لھ مناكیر

d) ضعفوه

3) Lafal yang terang-terangan melarang hadis\\nya ditulis, seperti :

a) فالن  ال یكتب حدیثھ

b) فالن  ال یكتب حدیثھ

c) فالن  ال یكتب حدیثھ

d)التحل الروایة عنھ

e) ضعیف جدا

f) واح بمرة

g)طرحوا حدیثھ

4) Lafal yang menunjuki dituduh dusta atau sejenisnya, seperti :

a) الن متھم بالكذبف

b) متھم بالو ضع

5) Lafal yang menunjukkan disifatkan periwayat dusta atau semacamnya,

seperti :

.ٌن كذاٌب, دجال, وضاع, یكذ ب, یضفال

6) Lafal yang menunjuki puncak/keterlaluan berdusta atau semacamnya, seperti

:

1) فالن اكذب الناس

2) الیھ المنتھى ف الكذ ب 

c. Abu Hatim; salah satu di antara pandangan tajrihnya adalah “Hafalannya lemah”

bisa jadi hapalannya kuat di saat masih muda namun bisa jadi buruk pada akhir

umurnya”. Orang yang jelek hafalannya di waktu tuanya, buruknya itu berkekalan,

dan tambah tua, tambah sangat buruk.
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Berikut ini secara khusus disebutkan secara berurutan tingkatan tajrih mulai

dari tingkatan yang paling berat jarh-nya, sampai kepada yang paling ringan jarh-nya.

a. Menggunakan lafal yang menunjukan kecacatan periwayat yang sangat parah,

misalnya dengan kata-kata: ركن الكذب ب الناس،أكذ (Manusia paling

pendusta, tiangnya dusta). Lafal yang dipergunakan pada peringkat ini

menunjukkan jarh yang sangat tercelah.

b. Menggunakan lafal yang menunjukan bahwa periwayat memang sering berdusta

namun tidak separah tingkatan pertama. Lafal yang digunakan misalnya: كذاب, 

وضاع  (pendusta, pengada-ada)  meskipun lafal yang dipergunakan menunjukkan

bersangatan (mubalaghah), tetapi lebih lunak dari peringkat yang pertama.

c. Menggunakan lafal yang menunjukan bahwa periwayat dituduh berdusta. Lafal

yang digunakan misalnya:

َھٌم ِباْلَوْضِع, َیْسِرُق اْلَحِدْیَث, َھالٌِك, ُمْتُرْوٌق, لَْیَس ِبِثَقةٍ  َھٌم ِباْلَكِذِب, ُمتَّ ُمتَّ
(tertuduh dusta, tertuduh mengada-ada, mencuri hadis\, celaka, ditinggalkan,
tidak tsiqat).

d. Menggunakan lafal yang menunjukan bahwa hadis\> diriwayatkan sangat lemah.

Lafal yang digunakan:

ا, لَْیَس ِبَشْيٍء, الَ ُیْكَتُب َحِدْیُثھُ  ُردَّ َحِدْیُثُھ, ُطِرَح َحِدْیُثُھ, َضِعْیٌف ِجّدً
(ditolak hadis\nya, dibuang hadis\nya, lemah sekali, tidak ada apa-apanya,
tidak dituliskan hadis\nya).

e. Menggunakan lafal yang menunjukan bahwa periwayat itu lemah atau tidak

kokoh hafalannya atau banyak yang mengingkarinya. Lafal yang digunakan

misalnya:

فُْوهُ، َضِعْیٌف اْلَحِدْیِث،  ِربُ الَُیْحَتُج ِبِھ، َضعَّ ُمْضطَّ
(goncang hadis\nya, tidak dijadikan hujjah, para ulama hadis\
melemahkannya, dia lemah).
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f. Mengemukakan sifat periwayat untuk membuktikan kedhaifan periwayat, namun

sudah mendekati tingkat al-ta’dil. Lafal yang digunakan misalnya:

غیرأوثق منھلیس بذلك القوي, فیھ مقا ل, لیس بحجة، فیھ ضعیف,
(tidak kuat, padanya ada yang dipertanyakan/pembicaraan, tidak termasuk
hujjah, padanya terdapat kelemahan, periwayatnya lebih tsiqat dari padanya).

3. Implikasi Tingkatan Jarh

Akibat pemakaian tingkatan jarh pada kualitas periwayat, maka akan

berimplikasi pada saat penerapannya, misalnya tingkatan pertama : yang

menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jarh

(kritikan), seperti : ( lemah hadis\nya ), atau fi>hi maqa>l ( dirinya dibicarakan).

Tingkatan kedua : yang menunjukkan adanya kelemahan terhadap periwayat dan

tidak boleh di jadikan sebagai hujjah, seperti : “ fulan tidak boleh di jadikan sebagai

hujjah “, d}aif “ ia mempunyai hadis\ – hadis\ yang mungkar. Tingkatan ketiga : yang

menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh di tulis hadis\nya, seperti : fulan dha’if

jiddan (dhaif sekali), atau wahin marrah (sangat lemah). Tingkatan keempat : yang

menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis\, seperti : fulan muttaham bil

kadzib (dituduh berdusta), atau “laisa bi s\iqah” ( bukan orang yang terpercaya).

Tingkatan kelima : yang menunjukkan adanya dusta yang berlebihan, dan ini adalah

seburuk buruknya tingkatan, seperti “ fulan orang yang paling pembohong” atau “ ia

adalah puncak dari kedustaan”.

Tingkatan pertama yang menggunakan superlatif dalam penta’dilan, atau

dengan menggunakan wazan “af-fala”, seperti : “ fulan kepadanyalah puncak

ketepatan dalam periwayatan”,atau,” fulan orang yang paling tepat periwayatannya

dan ucapannya”. Tingkat kedua : dengan menyebutkan sifat menguatkan

kes\iqahannya,  ke’adilan dan ketepatan periwayatannya, baik dengan lafazh maupun
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dengan makna seperti : “s\iqah – s\iqah”, “ s\iqah–tsabat “, atau “ s\iqah dan hafish”.

Tingkat ketiga : yang menunjukkan adanya pens\iqahan tanpa adanya penguatan akan

hal itu, seperti : s\iqah, tsabt, hujjah, mutqin, Tingkat keempat : yang menunjukkan

adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan

ketelitian, seperti : shadug (jujur), ma’mun ( di pecaya), mahallun ash-shidiq ( ia

tempatnya kejujuran), Tingkat kelima : yang tidak adanya pens\iqahan ataupun

celaan, seperti : “ fulan syaikh “ ( fulan seorang syaikh ), “ ruwiya ‘anhu al-hadis\ “ (

orang yang meriwayatkan hadis\ darinya). Tingkatan keenam : isyarat yang

mendekati pada celaan (jarh), seperti : shahih al-hadis\ (hadis\nya lumayan ), atau

“yaktabu hadi>s\>uhu“ ( di tulis hadis\nya).

Untuk tiga tingkatan pertama, dapat dijadikan hujjah, meskipun mereka lebih

kuat dari sebagian yang lain. Adapun tingkatan keempat dan kelima tidak bisa di

jadikan hujjah, tatapi hadis\ mereka boleh di tulis, dan diuji ked}abitan mereka

dengan membandingkan hadis\\ mereka dengan hadis\\ – hadis\\ para s\iqah yang

dabith. Jika sesuai dengan hadis\ mereka maka bisa dijadikan hujjah. Jika tidak sesuai

maka di tolak, meskipun dia dari tingkatan kelima yang lebih rendah ari tingkatan

keempat.

Sedangkan tingkatan keenam, tidak bisa di jadikan hujjah, tetapi hadis\

mereka di tulis untuk di jadikan pertimbangan saja bukan untuk pengujian, karena

mereka tidak dhabit.

4. Kitab dan Tokoh al-jarh wa al-Ta’dil

Penyusunan karya dalam ilmu Al-jarh wat-Ta’dil telah berkembang sekitar

abad ketiga dan keempat, dan komentar orang-orang yang berbicara mengenai para

tokoh secara jarh dan ta’dil sudah dikumpulkan. Dan jika permulaan penyusunan
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dalam ilmu ini dinisbatkan kepada Yahya bin Ma’in, Ali bin Al-Madini, dan Ahmad

bin Hanbal; maka penyusunan secara meluas terjadi sesudah itu, dalam karya-karya

yang mencakup perkataan para generasi awal tersebut.

Para penyusun mempunyai metode yang berlainan:

1. Sebagian di antara mereka hanya menyebutkan orang-orang yang dha’if saja dalam

karyanya.

2. Sebagian lagi menyebutkan orang-orang yang tsiqaat saja.

3. Dan sebagian lagi menggabungkan antara yang dha’if dan yang tsiqaat.

Sebagian besar metode yang dipakai oleh para pengarang adalah mengurutkan nama

para periwayat sesuai dengan huruf kamus (mu’jam). Dan berikut ini karya-karya

mereka yang sampai kini masih menjadi rujukan para peneliti hadis:

1. Kitab Ma’rifatur-Rijaal, karya Yahya bin Ma’in (wafat tahun 233 H), terdapat

sebagian darinya berupa manuskrip.

2. Kitab Adl-Dlu’afaa’ul-Kabiir dan Adl-Dlu’afaa’ush-Shaghiir, karya Imam

Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari (wafat tahun 256 H), dicetak di India. Karya

beliau yang lain: At-Tarikh Al-Kabi>r, Al-Ausat}, dan As}-S}aghi>r.

3. Kitab Ats-Tsiqaat, karya Abul-Hasan Ahmad bin Abdillah bin Shalih Al-‘Ijly

(wafat tahun 261 H), manuskrip.

4. Kitab Adl-Dlu’afaa’ wal-Matrukiin, karya Abu Zur’ah Ubaidillah bin

Abdilkariim Ar-Razi (wafat tahun 264 H), manuskrip.

5. Kitab Adl-Dlu’afaa’ wal-Kadzdzabuun wal-Matrukuun min-Ashhaabil-Hadiits,

karya Abu ‘Utsman Sa’id bin ‘Amr Al-Bardza’I (wafat tahun 292 H).
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6. Kitab Adl-Dlu’afaa’ wal-Matrukiin, karya Imam Ahmad bin Ali An-Nasa’I

(wafat tahun 303 H), telah dicetak di India bersama kitab Adl-Dlu’afaa’karya

Imam Bukhari.

7. Kitab Adl-Dlu’afaa’, karya Abu Ja’far Muhammad bin ‘Amr bin Musa bin

Hammad Al-‘Uqaily (wafat tahun 322 H), manuskrip.

8. Kitab Ma’rifatul-Majruhiin minal-Muhadditsiin, karya Muhammad bin Ahmad

bin Hibban Al-Busti (wafat tahun 354 H), manuskrip; dan karyanya Kitab Ats-

Tsiqaat, juga manuskrip.

9. Kitab At-Tarikhul-Kabiir, karya Imam Bukhari (wafat tahun 256 H) mencakup

atas 12315 biografi sebagaimana dalam naskah yang dicetak dengan nomor.

Kitab ini berisi tentang sejarah periwayat hadits secara umum, tidak hanya

terbatas pada biografi tokoh-tokoh saja, atau biografi para tsiqaat saja, atau

para dlu’afaa’ saja

10. Kitab Al-jarh wat-Ta’dil, karya Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi (wafat

tahun 327 H) dan ia termasuk di antara yang paling besar dari kitab-kitab

tentang Al-jarh wat-Ta’dil yang sampai pada kita dan paling banyak faidahnya;

dimana ia mencakup banyak perkataan para imam Al-jarh wat-Ta’dil terkait

dengan para periwayat hadits. Kitab ini merupakan ringkasan dari upaya para

pendahulu yang mengerti ilmu ini mengenai para periwayat hadits secara umum.

11. Kitab Asaami’ Man Rawa ‘anhum Al-Bukhari karya Ibnu Qaththan – Abdullah

bin ‘Ady Al-Jurjani (wafat tahun 360 H), manuskrip. Merupakan karya-karya

mengenai periwayat hadis\ yang disebutkan dalam kutub al-sittah dan lainnya,

sebagian di antaranya khusus pada periwayat satu kitab, dan sebagian yang lain

mencakup kitab-kitab hadis\ dan lainnya.
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12. Kitab Dzikri Asma’it-Tabi’iin wa Man ba’dahum Min Man Shahhat Riwayatuhu

minats-Tsiqaat ‘indal-Bukhari, karya Abul-hasan Ali bin Umar Ad-daruquthni

(wafat tahun 385 H), manuskrip.

13. Kitab Al-Hidayah wal-Irsyaad fii Ma’rifati Ahlits-Tsiqah was-Sadaad, karya Abu

Nashr Ahmad bin Muhammad Al-kalabadzi (wafat tahun 398 H), khusus tentang

periwayat Imam Bukhari; manuskrip.

14. Kitab At-Ta’dil wat-Tarjih li Man Rawa ‘anhul-Bukhari fish-Shahiih, karya Abul-

Walid Sulaiman bin Khalaf Al-Baaji Al-Andalusi (wafat tahun 474 H),

manuskrip.

15. Kitab At-Ta’rif bi Rijaal Al-Muwaththa’, karya Muhammad bin Yahya bin Al-

Hidza’ At-tamimi (wafat tahun 416 H); manuskrip.

16. Kitab Rijaal Shahih Muslim, karya Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Manjawaih Al-

Ashfahani (wafat tahun 247 H); manuskrip.

17. Kitab Rijal Al-Bukhari wa Muslim, karya Abul-hasan Ali bin ‘Umar Ad-

daruquthni (wafat tahun 385 H); manuskrip.

18. Kitab Rijaal Al-Bukhari wa Muslim, karya Abu Abdillah Al-hakim An-Naisabury

(wafat tahun 404 H); telah dicetak.

19. Kitab Al-Jam’I baina Rijalish-Shahihain, karya Abul-Fadll Muhammad bin

Thahir Al-Maqdisy (wafat tahun 507 H); dicetak.

20. Kitab Al-Kamal fi Asmaa-ir-Rijaal, karya Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdil-

Wahid Al-Maqdisy Al-Jumma’ily (wafat tahun 600 H), termasuk karya tertua

yang sampai kini eksis secara khusus membahas periwayat kutub sittah. Kitab ini

dianggap sebagai asal bagi orang setelahnya dalam bab ini. Dan sejumlah ulama’

telah melakukan perbaikan dan peringkasan atasnya.
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21. Kitab Tahdzibul-Kamal, karya Al-Hafidh Al-Hajjaj Yusuf bin Az-Zaki Al-Mizzi

(wafat tahun 742 H).

22. Kitab Tadzkiratul-Huffadh, karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin

‘Utsman Adz-Dzahabi (wafat tahun 748 H).

23. Kitab Tahdzibut-Tahdzib, karya Adz-Dzahabi juga.

24. Kitab Al-Kasyif fii Ma’rifat man Lahu Riwayat fil-Kutubis-Sittah, karya Adz-

Dzahabi juga.

25. Kitab Tahdzibut-Tahdzib, karya Al-hafidh Ibnu Hajar Al-‘Atsqalani (wafat tahun

852 H), yang merupakan ringkasan dan perbaikan dari Tahdzibul-Kamal karya

Al-Hafidh Al-Mizzi; dan dia adalah kitab yang paling menonjol yang dicetak

secara terus-menerus. Di dalamnya Ibnu Hajar telah meringkas hal-hal yang

perlu diringkas dan menambah hal-hal yang terlewatkan di kitab asli, dan

kitab Kitab Tahdzibut-Tahdzib adalah kitab paling baik dan paling detil.

26. Kitab Taqribut-Tahdzib, karya Ibnu Hajar juga.

27. Kitab Khulashah Tahdzibul-Kamal, karya Shafiyyuddin Ahmad bin Abdillah Al-

Khazraji (wafat tahun 934 H).

28. Kitab Ta’jilul-Manfa’ah bi Zawaid Al-Kutub Al-Arba’ah, karya Al-Hafidh Ibnu

Hajar Al-‘Atsqalany.

29. Kitab Mizaanul-I’tidaal fii Naqdir-Rijaal, karya Al-Hafidh Adz-Dzahabi (wafat

tahun 748 H). dan termasuk kitab yang paling lengkap tentang biografi orang-

orang yang di-jarh.

30. Kitab Lisaanul-Mizaan, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-‘Atsqalani.

31. Kitab At-Tadzkiratul bir-Rijaal Al-‘Asyarah, karya Abu Abdillah Muhammad

bin Ali Al-Husaini Ad-Dimasyqi (wafat tahun 765 H). Kitab ini mencakup atas
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biografi sepuluh periwayat dari kitab-kitab hadits, yaitu: al-kutubus-sittah, yang

menjadi objek pembahasan pada kitab Tahdzibul-Kamal-nya Al-Mizzi, ditambah

empat kitab lagi karya Imam empat madzhab: Al-Muwaththa’, Musnad Asy-

Syafi’I, Musnad Ahmad, Al-Musnad yang diriwayatkan oleh Al-Husain bin

Muhammad bin Khasru dari hadits Abu Hanifah. Dan terdapat manuskrip

lengkap dari kitab At-Tadzkirah ini.

Dari sejumlah kitab telah disebutkan, kitab-kitab tersebut memuat riwayat

hidup para periwayat hadis\\. Dalam kitab-kitab tersebut ada yang secara langsung

menyebut nama kitab sebagai kitab Jarh wa al-Ta’dil dan ada  yang tidak secara

langsung menamakannya ,walaupun kitab itu isinya secara keseluruhan memuat

tentang biografi para periwayat hadis\\ yang tentunya mencakup Jarh wa al-Ta’dil

para periwayat hadis\\ di dalamnya.

Dalam penulisan kitab bisa melihat adanya teknik penulisan, misalnya

tentang biografi para periwayat hadis\\, para penyusunnya menggunakan metode

penulisan tersendiri, sebagaimana dikemukakan oleh al-Thahhan236, sedikitnya ada 7

jenis penulisan kitab biografi para periwayat hadis\\ oleh penulisnya yaitu sebagai

berikut :

1)Kitab-kitab khusus menulis biografi para sahabat Nabi237, seperti :

لسىاالندالبرعبدالبناالصحابمعرفةفىاالستیعاب.  1

236 Muhammad al-Tahhan, Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid (Maktabah: Al-‘Arabiyah,
1398 H/1978 M), h. 154-189.

237 Syaikh Manna’ al-Qaththan; Mubahasu fi ‘ulum al-Hadis\\; diterjemahkan oleh Mifdhol
Abdurrahman dengan judul Pengantar Studi Ilmu Hadis\\; (cet IV. Jakarta : Pustaka al-Kaitsar, 2009)
h. 79.



Desertasi_yahya_Kriteria pentajrihan periwayat 177

(Al-Isti’ab, fi ma’rifah al-ash-hab li-ibn ‘Abd al-Barri al-Andalusi)

di dalamnya memuat sebanyak 3500 biografi sahabat disusun

berdasarkan abjad.

الصحابةمعرفةفىاسدالغابة.2

(Ushd al-Ghabah fi Ma’rifah al-Shahabah), disusun oleh  Izzuddin Abu al Hasan

Ali bin Muhammad bin al- Atsir al-Jazary (630 H) berisi 7554 biografi nama

shahabat.

الصحابةتمییزفىاالصابة. 3

(Al-Ishabah fi tamyiz al-shahabah, Oleh Ibnu Hajar al-Asqalani 852 H.) nama-

nama shahabat disusun secara berurutan berdasarkan huruf-huruf kamus.

2) Kitab-Kitab Thabaqat; kitab yang disusun berdasarkan generasi, dari masa

kemasa sejak zaman sahabat sampai pada zamannya penulis kitab ini, seperti :

الكبرىالطبقات. 1

(Thabaqat al-kubra) disusun oleh Abu Abdillah Muhammad bin Saad, Katib al-

Waqidi (230 H.)

الحفاظكرةتز. 2

(Tazkirah} al-huffaz) karangan Abu Abdillah Hammad bin Ahmad bin Utsman

Azzahabi (750 H.) berisi biografi sahabat para penghafal hadis\\ nabi yang

berjumlah 1176 sahabat.

3) Kitab-kitab Periwayat Hadis\\ secara umum; mencakup seluruh periwayat hadis\\

tanpa memberikan kategori berupa pengkhususan, atau tidak memisahkan

periwayat  s\iqah dan tidak s\iqah. Seperti : الكبیرالتاریخ. (al-ta>rikhu al-kabi>r)

disusun oleh Imam al-Bukhari (-256 H.); kitab ini berisi 12.315 biografi, bahkan

oleh al-Kattani> sebagaimana dikutip oleh al-Tahhan dalam kitabnya al-Ri’salah
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al-Musthafah, mengatakan bahwa isi kitab biografi الكبیرالتاریخ sebanyak 40.000

nama periwayat.

4) Kitab yang memuat tentang para tokoh hadis\\, seperti biografi tokoh-tokoh

periwayat yang termuat di dalam kutub al-tis’ah, seperti

والسدادالثقةاھلفةمعرفىشادواالرالھدایة. 1

(al-hida>yatu wa al-irsya>d fi ma’rifah ahl s\iqah wa as-sada>d), disusun oleh

Abu Nashr Ahmad bin Muhammad al-Kalabadzi (-398 H.) kitab ini khusus

memuat biografi tokoh-tokoh yang terdapat pada kitab shahih al-Bukhari.

(Rija>l s}ah}ih muslim)مسلمٍ صحیحٍ رجالُ . 2

Kitab yang mengangkat khusus biografi periwayat yang terdapat di dalam shahih

Muslim, disusun oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Asfahani yang dikenal dengan

Ibnu Manjuh (-438 H.)

.(al-Kama>l fi asma al-Rija>l)الرجالاسماءفىالكمال. 3

Kitab tersebut disusun oleh Hafidz ‘Abdul Ghani al-Maqdisi, memuat biograpi

tokoh hadis\\ pada kitab-kitab sunnah yang meliputi biografi tokoh-tokoh

periwayat yang termuat di dalam kutub al-tis’ah, kemudian kitab ini diringkas oleh

beberapa tokoh ilmu rijal al-hadis\\ sebagai berikut :

a) Tahzib al-Kamal oleh al-Mizzy (-742 H.)

b) Tazib-al-Tahzib oleh al-Zahaby, dan kitabnya yang lain berjudul al Kasif fi

ma’rifat Manlahu Riwayah fi al-Kutub al-Sittah.

c) Tahzib-al-Tahzib dan juga Taqrib al-Tahzib oleh Ibnu Hajar al-Asqalany (-852

H.)

5) Kitab-Kitab khusus memuat periwayat yang s\iqah saja. Seperti : a) Kitab al-

s\\iqah, oleh Abu Hasan Ahmad bin Abdullah bin Shaleh al- Ajly (-261 h.). b)
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Kitab al-s\\iqah oleh Muhammad bin Ahmad bin Hibban al-Busty (-354), dan

lain-lain.

6) Kitab khusus memuat para Periwayat Daif; seperti :

a. Dhuafa’ al Kabir dan al Dhuafa’ al-Shagir oleh al-Bukhari,

b. Dhuafa’ al Matrukun oleh al-Nasa’i,

c. Kitab Dhuafa’ oleh Abu Ja’far Muhammad bin Amr al-Uqaily, dan lain-lain.

7) Kitab memuat biografi para tokoh hadis\\ pada negara tertentu ; seperti,

a. Mukhtasharu Tabaqat al Ulama’  ifriqiyah wa Tunis oleh Abu al-Arf

Muhammad bin Ahmad al-Qoirawany (-333H.)

b. Tarikh Bagdad, oleh Ahmad bin Ali bin Tsabit al-Khatib al-Bagdady (463 H.),

dan lain-lain.

Kitab-kitab tersebut di atas menginformasikan tentang kredibilitas periwayat

yang bukan hanya memuat keterpercayaan periwayat tetapi juga memuat kekurang-

terpercayaan seorang periwayat atau bukan hanya menginformasikan ta’dil seorang

periwayat akan tetapi  memuat juga kecacatan (jarh)nya.   Selain itu, ada juga kitab

khusus “Jarh wa al-Ta’dil” yang disusun oleh al-Imam al-Hafidz Syekh al-Islam Abi

Muhammad Abd al-Rahman Ibn Abi Hatim Muhammad Ibnu Idris Ibnu Mandzari al-

Tamimi al-Khadliy al-Raziy, memuat 18043 biografi periwayat yang tersusun

berdasarkan abjad arab (huruf hijaiyah) terbagi atas empat jilid, yang diterbitkan oleh

Dar al-Kutub al-Ilmiyah di Baeirut-Libnan tahun 1953.

D. Kontroversi antara Jarh dan Ta’dil

Proses transmisi hadis\\ berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak

orang dan dalam lapisan generasi yang berbeda, mulai dari era Rasulullah saw.

sampai dengan masa kodifikasi.
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Keterlibatan berbagai pihak dalam proses periwayatan  tidak terlepas dari

eksistensi hadis\\ sebagai sumber ajaran Islam. Dan dalam proses periwayatan

tersebut hadis\\ banyak mengalami pemalsuan yang dilatarbelakangi dengan variasi

alasan atau motif yang cukup beragam, mulai dari kepentingan politik sampai kepada

hal yang bernuansa ekonomi. Namun demikian, peristiwa pemalsuan itu sendiri dapat

dijadikan argumen dan merupakan salah satu bukti yang paling otentik tentang

keabsahan hadis\\ sebagai sumber ajaran Islam. Artinya, tidak mungkin orang

bersusah payah memalsukan hadis\\ seandainya hadis\\ itu sendiri tidak memiliki nilai

tawar dalam kehidupan umat Islam.

Di satu sisi, semangat masyarakat muslim untuk menyelamatkan dan

mengakses segala rupa informasi yang berhubungan dengan Rasulullah saw. sudah

dilakukan di masa sahabat. Bahkan secara tekhnis ada sahabat yang berupaya menulis

hadis\\ Rasulullah saw. walaupun hal tersebut masih sangat terbatas, mengingat

adanya larangan dan instruksi kebolehan menulis hadis\\ pada saat itu tidak terlepas

dari situasi dan kondisi, baik yang berkaitan dengan kualifikasi orang yang menulis,

maupun yang berhubungan dengan keterbatasan media yang digunakan.

Pemalsuan  dan proses dokumentasi hadis\\ era sahabat yang serba terbatas

merupakan  fakta sejarah yang mendorong para ahli hadis\\ untuk merumuskan

insturmen  alat ukur kredibilitas atau keadilan para periwayat.

Posisi hadis\\ sebagai salah satu sumber ajaran Islam berimplikasi kepada bagaimana

upaya yang harus dilakukan dalam memelihara dan mempertahankan

keautentikannya. Keautentikan tersebut sangat tergantung pada proses  dan

kualifikasi orang-orang yang terlibat dalam periwayatan.



Desertasi_yahya_Kriteria pentajrihan periwayat 181

Secara umum dan logika ideal dapat dikatakan bahwa suatu transmisi

informasi yang bermakna lagi berkualitas bagi kelangsungan kehidupan umat

(manusia) akan dikembalikan ke titik asal usul yang memberikan informasi.  Makin

tinggi tingkat keterpercayaan seseorang, maka makin besar peluang apa yang dibawa

mendapatkan apresiasi dan jaminan keakuratan dan kemurnian alur dan materi nilai

yang disampaikan.

Oleh karena itu, hal  mendasar yang perlu dikembangkan ialah apa saja yang

menjadi syarat sebagai alat ukur atau patron untuk menentukan kelayakan seseorang

dapat dikategorikan sebagai periwayat yang adil.

Di satu sisi, alat ukur yang dimaksud diharapkan  tidak melahirkan pembiasan

yang justeru mementahkan kembali struktur keobyektifan yang sengaja dibangun

untuk mengawal kepastian muatan makna keadilan. Artinya, apakah tidak

memungkinkan melahirkan konstruk baru yang bersifat fleksibel, sehingga konsep

keadilan dapat mengakomodasi situasi dan kondisi universal terhadap seluruh orang

yang terlibat dalam  periwayatan hadis\\, mulai dari tingkat sahabat sampai kepada

segmen mukharrij. Dengan kata lain, bagaimana menyatukan konsep keadilan yang

berangkat dari alasan normatif dan alasan faktual tanpa ada klasifikasi status nilai

keberadaan satu level generasi.

Bagi ahli hadis\\, riwayat orang kafir atau orang yang pernah menerima

informasi dari Rasulullah saw. sedangkan yang bersangkutan saat itu masih dalam

keadaan kafir, maka walaupun ia telah beragama Islam, riwayat atau informasi yang

disampaikan tetap tidak dapat diterima.238 Kapasitas informasi yang disampaikan

238 Syaikh Muhammad ibn Shalih al-‘Utsaimin, ‘Ilmu al- Musthalah al-Hadis\\ (Cairo-Mesir :
Dar  al-Atsar, 1423 H./2002 M.) h.89.dan Ibrahim Dasukiy al-Syahawy, Mustalah al-Hadis\\ (tt), h.68
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selaku periwayat baru dianggap sah jika hal itu diperoleh saat ia sudah beragama

Islam.

Demikian juga syarat mukallaf, hal tersebut memberikan pengertian bahwa

seorang periwayat harus sudah mampu memikul tanggung jawab baik dari segi

tampilan fisik maupun tingkat kecakapan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, anak-anak tidak dapat dikategorikan sebagai periwayat atau

apa yang disampaikan tidak dapat diterima.239 Begitu pula, terhadap orang yang

mengalami gangguan kejiwaan.240 Jadi, hanya muslim dewasa, yang kondisi

mentalnya terkendali, yang diperkenankan meriwayatkan hadis\\ dan dapat diterima

secara moral.241

Khusus unsur memelihara muru’ah secara substansial dapat mewakili

keseluruhan hal-hal yang berkaitan dengan tingkat pengamalan keagamaan periwayat.

Atau dapat dikatakan ia merupakan unsur  yang sangat strategis untuk dijadikan

patokan dasar, dengan argumen logika qiyas aula, artinya jika seorang periwayat

mampu memelihara mur’ah, maka sudah barang tentu ia lebih mampu menjaga diri

dari hal-hal yang mempunyai nilai negatif yang lebih besar, atau dapat juga dikatakan

bahwa siperiwayat tersebut telah memiliki kepribadian dan merangkum berbagai

bentuk kebajikan yang berhubungan dengan ketaatan  dalam beragama.

Akan tetapi, di kalangan ulama dinyatakan bahwa memelihara muru’ah

hanya terbatas kepada hal-hal ringan dan halal namun mengurangi nilai kehormatan

239Lihat, Ibrahim Dasukiy al-Syahawy, Mustalah al-Hadis\\ (td), h.68
240Lihat, al-Sayutiy, Tadiib al-Periwayaty fi Syarh Taqrib al-Nawawiy [CD-ROM] al-

Maktabah al-Syamilah, h. 233.
241Lihat, Daniel W. Brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought, terj. Jaziar

Radianti & Entin Sriani Muslim, Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern (Cet.I; Bandung:
Mizan, 2000), h. 109.
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diri, maka hal tersebut sebaiknya dibedakan dengan point melaksanakan ketentuan

agama. Karena melaksanakan ketentuan agama terfokus kepada hal-hal yang bersifat

larangan dan perintah.242 Ibnu Hajar al-Asqalani memasukkan muru’ah ke dalam

unsur keadilan  sebagai gambaran moralitas yang mulia243 sebagai seorang periwayat

hadis\\ yang layak untuk diterima riwayatannya.

Namun di satu sisi, dalam al-Quran esensi ketaqwaan sebagai simbol ketaatan

dan dalam melaksanakan ajaran agama bukan merupakan sebuah keadaan yang

menggiring manusia menjadi steril secara mutlak dari hal-hal yang mengandung

kesalahan dan dosa, melainkan bagaimana kemampuan seseorang untuk membangun

kembali sikap dan kesadaran penghambaan diri kepada Tuhan dalam situasi seperti

itu, sehingga  apabila ia melakukan pelanggaran dalam bentuk fahisyah atau

kezaliman yang merugikan diri sendiri, ia segera mengingat Allah seraya memohon

ampun, dan tidak melanjutkan kembali perbuatan itu.244 Artinya, jika dikaitkan

dengan konsep penilaian keadilan periwayat, maka muatan keadilan dapat dimaknai

sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang terjerumus ke hal yang kurang

baik, namun hal itu terjadi bukan karena karakter atau telah menjadi kebiasaan atau

diulangi lagi pada saat yang lain, melainkan bisa disederhanakan dengan ungkapan

sekedar terpeleset dalam bingkai sesuatu yang negatif.

242Lihat, Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag, Paradigma Baru Memahami Hadis\\ Nabi,
Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail (Cet. II; Ciputat: MSCC, 2005),
h. 77.

243 Ibnu Hajar al-Asqalani, Nuzhah al-Nazhar, Syarh Nukhbah al-Fikr, ed. Muhammad
al_Numnakani, (Madinah , t.th) h. 13 dan Lihat pula Abiy ‘Amr ‘Utsman bin ‘Abd al-Rahman al-Syah
razuriy, ‘Ulum alhadis\\ li Ibn al-Salah (Cet.II; Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘Ilmiyah,
1972), h. 94, lihat pula, Ahmad Muhammad Syakir (Pentashih dan Pensyarah), al-Fiyah al-Sayutiy fi
‘Ilm al-hadis\> (al-Maktabah al-‘Ilmiyah), h.49.

244Lihat, QS. Ali Imran (3): 135
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Dengan demikian, situasi sosial, politik,  psikologis atau setting historis

seorang periwayat perlu dikaji lebih dalam dengan tetap memperhatikan berbagai

ikon kepribadian yang sudah terlanjur dilekatkan kepada mereka.

Oleh karena itu, tawaran metode untuk mengetahui  keadaan atau keadilan

periwayat  melalui informasi yang ditetapkan oleh para kritikus tentang keadilan

seorang periwayat, atau kemasyhuran keadilannya di tengah-tengah ahli hadis\\245

atau penerapan kaidah al-jarh wa al-ta'dil; cara ini ditempuh, bila para kritikus

periwayat hadis\\ tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.246 Untuk

saat ini dapat diformulasi ulang bilamana data-data yang berkaitan dengan periwayat

cukup komprehensif.

Apabila terdapat ta'arudl antara jarh dan Ta'dil pada seorang rawi, sebagian

ulama' menta'dilkan dan sebagian lagi mentajrihkan, dalam hal ini terdapat 4

pendapat, yaitu:

a) Jarh harus didahulukan secara mutlak, walaupun jumlah mu'addilnya lebih banyak

dari pada ja>rihnya. Sebab bagi jarih, tentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak

diketahui oleh mua'ddil, dan kalau jarih dapat membenarkan mu'addil tentang apa

yang diberitakan menurut lahirnya saja, sedang jarih memneritakan urusan

batiniyah yang tidak diketahui oleh mua'ddil. Pendapat ini disepakati oleh jumhur

ulama'.

b) Ta'dil harus didahulukan daripada jarh . Karena jarh dalam mengaibkan rawi

kurang tepat, dikarenakan alasan yang digunakan untuk mengaibkan itu bukan

245Abi Amr Utsman bin Abd al-Rahman al-Syahrazuriy Ibn Shalah, Muqaddimah Ibn Shalah
fi Ulum al-Hadis\\, (Madinah: Maktabah al-Islamiyah, t.th), h. 95.

246M. Syuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadis\\, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 119
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alasan yang dapat mencacatkan yang sebenarnya, apalagi kalau dipengaruhi rasa

benci. Sedangkan mu'addil, sudah barang tentu tidak serampangan menta'dilkan

seseorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis.

c) Bila jumlah mu'addilnya lebih banyak daripada ja>rihnya, didahulukan ta'dil.

Sebab jumlah yang banyak itu dapat memperkuat kedudukan mereka dan

mengharuskan untuk mengamalka khabar-khabar mereka.

d) Masih tetap dalam keta'arudlannya selama belum ditemukan yang merajihkannya.

Pengarang al-Taqrib mengemukakan sebab timbulnya khilaf ini, ialah jika jumlah

mu'addilnya lebih banyak, tetapi kalau jumlahnya seimbang antara mu'addil dan

jarihnya, maka mendahulukan jarah itu sudah merupakan putusan ijma'.

Secara etimologi, al-Jarh adalah bentuk mashdar dari jarahahu-yajrihihu,

jika ia menimbulkan luka di dalamnya. Contoh, jarh al-hakim al-syahida (sang

hakim melukai saksi), jika sang hakim itu menemukan dalam diri saksi faktor yang

‘menggugurkan’ ‘keadilannya’247, seperti dusta, dan sebagainya. Kata ini juga

digunakan untuk selain hakim248 Menurut al-Raghib di dalam al-Mufradat, al-jurh

adalah bekas luka di kulit. “Luka” bagi seorang saksi disebut al-jurh hanya bentuk

247 Kata “al-‘adalah” (keadilan) dalam tradisi ulama hadis\\ bukan dalam pengertian
“keadilan” yang biasa dikenal. Kata al-‘adalah dalam tradisi mereka adalah: al-‘adalah al-attammah
al-kamilah (keadilan sempurna). Sedangkan keadilan yang ’kurang’ dapat cukup dalam menghukumi
bahwa sesuatu itu benar. Maksud dari kata al-‘dl (adil) dalam tradisi mereka adalah ‘adl al-riwayah
(seorang yang adil riwayatnya), yaitu: seorang Muslim yang baligh dan berakal; yang terhindar dari
sifat-sifat fasiq dan ‘cacat moral’ (khawarim al-muru’ah). Atau seorang Muslimah yang memiliki
sifat-sifat tersebut. Jadi, al-‘adl itu dinisbatkan kepada laki-laki dan perempuan, orang merdeka dan
hamba sahaya, yang sehat pandangannya, atau orang yang sudah dikenakan hadd (hukuman) dalam
melakukan tuduhan zina – terhadap orang yang tidak melakukannya (qadzf), jika telah bertobat
menurut mayoritas ulama…Lihat: Imam Abu ‘Amrû ‘Utsman ibn ‘Abd al-Rahman al-Syahrazuri (w.
643 H), Muqaddimah Ibni al-S}alahfi ‘Ulum al-Hadis\\, komentar dan takhrij oleh: Abu ‘Abd al-
Rahman Shala ibn Muhammad ibn ‘Uwaydhah, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I,
2003), h. 18

248 Dr. Faruq Hammadah, al-Manhaj al-Islamiy fi al-Jarh wa al-Ta‘dil: Dirasah Manhajiyyah
fi ‘Ulum al-Hadis\\., (Saudi Arabia: Dâr Thaybah, cet. III, 1997), h.. 23.
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penyamaan saja (tasybihan). Sementara al-istihraj artinya “kekurangan” (al-

nuqshan), cacat (al-‘ayb) dan kerusakan (al- fasad).

Jadi menurut istilah jarh adalah;

ظھور وصف الراوى یفسد عدالة مما یترتب علیھ سقوط روایتھ وضعفھا وردھا
Artinya:

“Tampak suatu sifat pada periwayat yang mampu merusakkan integritasnya,
karenanya gugurlah riwayat atau dipandang lemah”.

Diriwayatkan dari sebagian tabi‘in bahwa seseorang berkata: “Katsurat al-

ahadis\> wa istajrahat.” Maksudnya adalah : Hadis\\-hadis\\ ini menjadi banyak,

sehingga para ulama butuh untuk ‘melukai’ sebagian periwayatnya dan “menolak”

riwayatnya.”249.

Secara terminologi, al-Jarh dalam tradisi para muhadditsun adalah

“tampaknya/munculnya satu sifat dalam seorang periwayat yang dapat ‘merusak’

keadilannya, atau merusak hafalan dan ke-dhabt-annya 250. Dengan tampaknya sifat

itu, kesaksian dan khabar-nya ditolak, atau – paling tidak – ‘digantung’, atau tidak

begitu diperhatikan,251

Para ulama hadis\\ membagi periwayat yang cermat ke dalam dua: pertama,

dhabit dhabthi sama‘in: dia mampu mengingat apa yang ia dengar dari syeikhnya,

dimana ia dapat mengeluarkannya kapan saja; dari sejak ia mendengarnya sampai

249 Definisi yang diriwayatkan dari tabi‘in dikutip oleh Dr. Faruq dari al-Nihayah fi Gharib
al-Hadis\>, 1/255, Lihat Dr. Faruq Hammadah, al-Manhaj al-Islamiy fi al-Jarh wa al-Ta‘dil: Dirasah
Manhajiyyah fi ‘Ulum al-Hadis\\., (Saudi Arabia: Dar Thaybah, cet. III, 1997), h.. 23.

250 Kata “al-dhabth” (akurasi, ketelitian, cermatan) dalam tradisi ulama hadis\\ adalah “al-
dhabth al-tamm”. Maka, tidak terima riwayat dari seorang periwayat yang ‘jelek hafalannya’ (sayyi’u
al-hifzhi), tidak pula – dari – periwayat yang “suka lalai”; yang banyak salahnya, seperti me-marfu‘-
kan hadis\\ yang mawquf, me-mawshul-kan hadis\\ yang mursal, atau men-tashhif- (kesalahan dalam
pelafan) para periwayat. Maka, hadis\\nya tidak shahih. Lihat: Ibnu al-Shalah, loc. cit.,

251Faruq Hammadah, al-Manhaj al-Islamiy fi al-Jarh wa al-Ta‘dil: Dirasah Manhajiyyah fi
‘Ulum al-Hadis\\., (Saudi Arabia: Dar Thaybah, cet. III, 1997), h. 24.
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dapat mengeluarkan dan meriwayatkannya. Kedua, dhabith-dhabith kitabin: ia dapat

memelihara – dengan cermat dan teliti terhadap buku (tulisan)nya; ia memeliharanya

dari apa saja yang dapat mengubahnya, sejak ia mendengar dan mengoreksinya

hingga mengeluarkan dan meriwayatkannya. Ia juga tidak sembarangan

meminjamkannya kecuali kepada orang yang dipercayainya (s\iqah) dan meyakinkan

diri bahwa sang peminjam tidak akan melakukan perubahan di dalamnya.252

Sedangkan kata al-‘adl adalah antitesa dari kata al-jarh (kelaliman)253.atau,

apa yang terdapat di dalam diri, bahwa dia adalah seorang yang ‘lurus’ (mustaqim).254

Menurut al-Razi, ‘adl jug artinya “ridha” dan tempat kepuasan (maqna‘) dalam

memberikan kesaksian.255Secara terminologi, al-‘adalah didefinisikan oleh Abu

Muhammad ibn Hazm dengan “konsistensi dalam keadilan”. Dan al-‘adl adalah

melaksakan kewajiban-kewajiban agama (al-fara’idh), menjauhi hal-hal yang

diharamkan serta ‘cermat’ (al-dhabth) terhadap apa yang dia riwayatkan atau

kabarkan saja. Sedangkan kata al-ta’dil menurut al-Razi bermakna al-taqwîm

(pelurusan).

Menurut Dhiya’ al-Rahman, al-‘adalah itu terealisir dengan lima hal:

pertama, Islam; kedua, kedewasaan (al-bulugh); ketiga, nalar (al-‘aql); keempat,

252Lihat Ibnu al-Shalah. Muqaddimah Ibni al-S}alahfi ‘Ulum al-Hadis\\, komentar dan takhrij
oleh: Abu ‘Abd al-Rahman Shalah ibn Muhammad ibn ‘Uwaydhah, (Beirut-Lebanon: Dâr al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, cet. I, 2003), h. 18

253 Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn ‘Abd al-Qâdir al-Razi, Mukhtar al-Shihih, (Beirut-
Lebanon: Dâr al-Ma‘rifah, cet. I, 2005), h.. 372.

254 Lihat Faruq Hammadah, al-Manhaj al-Islamiy fi al-Jarh wa al-Ta‘dil: Dirasah
Manhajiyyah fi ‘Ulum al-Hadis\\., (Saudi Arabia: Dâr Thaybah, cet. III, 1997), h.. 24.

255 Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn ‘Abd al-Qadir al-Razi, Mukhtar al-Shihah, (Beirut-
Lebanon: Dar al-Ma‘rifah, cet. I, 2005), h.372.
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ketakwaan (al-taqwa); dan kelima, etika jiwa (adab nafsaniyyah) yang membawa

seseorang untuk konsisten dalam menetapi moral dan kebiasaan yang baik.256

Imam An-Nawawi dalam muqaddimah syarah Shahih muslim mengatakan

bahwa Allah Swt menganugerahkan kemuliaan terhadap umat Muhammad Saw.

melalui sunnah Nabi dan kemungkinan untuk bisa berhukum kepadanya. Bukan

hanya itu, hati nurani para ahli ilmu dan orang-orang cerdas juga bisa bersatu lantaran

sunnah nabi tersebut. Mereka bersama-sama berusaha untuk memeliharanya

mengkodifikasikannya dengan rapi dan rela bepergian jauh hanya untuk

mendengarkan satu hadis\\ Rasulullah Saw. Tanpa mengeluh mereka melintasi gurun

saharah yang lengang dan hutan belantara yang lebat untuk mendengarkan riwayat

hadis\\ di sebuah dusun atau di sebuh kota tertentu. 257

Dari gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan para muhaddis adalah

gambaran kesungguhan untuk mendapatkan dan menerima hadis\\ secara langsung

dari periwayat yang diyakini terpercaya dan ‘adil.

Ilmu ini juga sudah ditetapkan dari Rasul saw. dalam berbagai hadis\\nya,

misalnya yang dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam Shahih-nya – bab al-targhib fi

al-nikah – dari Sahl ibn Sa‘ad ra. ia berkata:
ثَنَا إِْبَراِھیُم ْبُن َحْمَزةَ  ثَنَا اْبُن أَبِي َحاِزٍم َعْن أَبِیِھ َعْن َسْھٍل قَالَ َحدَّ َمرَّ َرُجٌل َعلَى َحدَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فَقَاَل َما تَقُولُوَن فِي ھََذا قَالُوا َحِريٌّ إِْن َخطََب أَْن یُْنَكَح  ِ َصلَّى هللاَّ َرُسوِل هللاَّ

تََمَع قَاَل ثُمَّ َسَكَت فََمرَّ َرُجٌل ِمْن فُقََراِء اْلُمْسلِِمیَن فَقَاَل َوإِْن َشفََع أَْن یَُشفََّع َوإِْن قَاَل أَْن یُسْ 

256 Muhammad Dhiya’ al-Rahman al-Adzami, Dirasat fi al-Jarh wa al-Ta’dil, (Saudi Arabia:
Dar al-Salam li al-Nasyr wa al-Tauzi’, cet. II, 1424 H ), h. 177-179.

257 Imam al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, (Cairo : Dar al- hadis\\) h. 24
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َما تَقُولُوَن فِي ھََذا قَالُوا َحِريٌّ إِْن َخطََب أَْن َال یُْنَكَح َوإِْن َشفََع أَْن َال یَُشفََّع َوإِْن قَاَل أَْن 

 ُ ِ َصلَّى هللاَّ 258َعلَْیِھ َوَسلََّم ھََذا َخْیٌر ِمْن ِمْلِء اْألَْرِض ِمْثَل ھََذاَال یُْستََمَع فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah Telah menceritakan
kepada kami Ibnu Abu Hazim dari bapaknya dari Sahl ia berkata; Seorang
laki-laki lewat di hadapan Rasulullah saw., maka beliau pun bertanya kepada
sahabatnya: "Bagaimana pendapat kalian mengenai orang ini?" mereka
menjawab, "Ia begitu berwibawa. Bila ia meminang pasti diterima, dan bila
memberi perlindungan pasti akan dipenuhi, dan bila ia berbicara, niscaya
akan didengarkan." Beliau kemudian terdiam, lalu lewatlah seorang laki-laki
dari fuqara` kaum muslimin, dan beliau pun bertanya lagi: "Lalu
bagaimanakah pendapat kalian terhadap orang ini?" mereka menjawab, "Ia
pantas bila meminang untuk ditolak, jika memberi perlindungan tak akan
digubris, dan bila berbicara niscaya ia tidak didengarkan." Maka Rasulullah
saw. bersabda: "Sesungguhnya orang ini lebih baik daripada seluruh
kekayaan dunia yang seperti ini."259

Dari hadis\\ tersebut, tergambar bahwa dalam penampilan seseorang bukanlah

suatu jaminan kalau yang bersangkutan adalah terhindar dari cacat cela secara mental

rohaniah, oleh karenanya diharapkan untuk berhati-hati menerima pemberitaan dari

seseorang si-pembawa berita, agar tidak terjadi kesalahan dalam menerima informasi.

Tujuannya, agar umat terhindar dari informasi yang tidak akurat tentang sesuatu

informasi yang diklaim berasal dari Nabi Saw.

Pekerjaan jarh dan ta’dil bisa dilakukan oleh orang yang tidak diragukan

kualitas keimanannya. Apabila menemukan sebagian ahlli jarh dan ta’dil menjarh

258 Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al-Al-Bukhari, Shahih al-Al-Bukhari bab al-Nikah
hadis\\ ke 5091 (Beirut : Dar Ibnu Katsir, 2002 M/ 1423H.) h.1298. dan CD-Rom Ensiklopedi Hadis\\
Kitab Sembilan Imam, Shahih al-Al-Bukhari bab Nikah, produksi Lidwa Pusaka, Nomor Hadis\\ 4701.
Dan pada bab al-Akfai fi al-din hadis\\ ke 4803 juz 5 h.1958, dan pada bab fadl al-fiqr hadis\\ ke 6082,
dan Ibnu Majah dalam di dalam Sunan-nya, hadis\\ nomor 4259 pada bab fadl alfuqara’i, juz 2 h. 1379.
lihat selengkapnya pada CD Rom Hadis\\ Maktabah Samilah, lihat juga Faruq Hammadah, al-Manhaj
al-Islamiy fi al-Jarh wa al-Ta‘dil: Dirasah Manhajiyyah fi ‘Ulum al-Hadis\\., (Saudi Arabia: Dâr
Thaybah, cet. III, 1997), h. 28-29.

259 Terjemahan dari CD-Rom Ensiklopedi Hadis\\ Kitab Sembilan Imam, Shahih al-Al-
Bukhari bab Nikah, produksi Lidwa Pusaka, Nomor Hadis\\ 4701.
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ataupun menta’dilkan seorang periwayat maka tidak harus segera menerima

pendapatnya, tetapi hendaklah  diteliti terlebih dahulu sebab-sebab ia menjarh atau

menta’dil.

al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, yang dianggap sebagai metode kritis para

muh}addis\u>n dalam “menyaring” hadis\\-hadis\\ Nabi saw. lewat para

“periwayatnya”; yang sudah berlangsung sejak masa sahabat dan mencapai “titik

kulminasi”nya pada abad ketiga hijriyyah.260

Kelebihan Islam dibandingkan dengan agama-agama lain adalah masalah

“sanad” atau isnad261. Gunanya adalah untuk mengetahui riwayat yang “benar” dari

yang “tidak benar”. Menurut Muhammad Dhiya’ al-Rahman al-A‘zhamî, umat Islam

menggunakan “isnad” dalam hadis\\ nabawi yang mulia sejak paruh pertama di abad

I hijriyah, agar tidak ada seorang-pun memasukkan hal-hal yang berbau jahiliyah ke

dalam syariat Islam.262 Orang pertama yang memiliki concern khusus terhadap isnad

adalah Muhammad ibn Sirin (w. 110 H).263

260 Menurut Abu Syuhbah, tahun 200-300 Hijriyyah merupakan “Zaman Keemasan” (al-‘ashr
al-dzahabiy) dalam penulisan hadis\\. Lihat Muhammad ibn Muhammad Abu Syuhbah, al-Ta‘rîf
bikutub al-H}adi>s\ al-Sittah, (Cairo: Maktabah al-‘Ilm, cet. I, 1988), h.. 23-26.

261 Sebelum Islam metode yang mirip dengan “isna>d” telah digunakan dalam transmisi
beberapa buku atau informasi. Namun begitu, cara ini tidak mendapat perhatian yang cukup, misalnya
dalam buku Mishna milik Yahudi. Isna>d juga telah digunakan dalam transmisi syair pra-Islam (al-
Syi‘r al-Ja>hili>y). Tetapi, urgensinya tampak nyata dalam transmisi hadis\\-hadis\\ Nabawi saja,
hingga mencapai titik kulminasinya. Itulah sebabnya oleh Ibnu al-Muba>rak melihatnya, “al-Isna>d
min al-Di>n” (Isnad ini bagian dari agama). Lihat, Muhammad Musthafa al-A‘zhamî, Dira>sa>t fi>
al-H}adi>s al-Nabawiy wa Ta>ri>kihi Tadwi>nihi, (Beirut-Damascus-Oman: al-Maktab al-Isla>mi>,
1992), II (2 jilid): 327.

262Muhammad Dhiya>’ al-Rah}ma>n al-A‘zami>, Dira>sa>t fi> al-Jarh} wa al-Ta‘di>l,
(Saudi Arabia: Da>r al-Sala>m li al-Nasyr wa al-Tawzi>‘, cet. II, 1424 H), h.. 11.

263Muhammad Dhiya>’ al-Rah}ma>n al-A‘zhami>, Dira>sa>t fî al-Jarh} wa al-Ta‘di>l,
(Saudi Arabia: Dâr al-Sala>m li al-Nasyr wa al-Tawzi>‘, cet. II, 1424 H), h.. 11.
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Hal ini dijelaskan oleh imam Muslim di dalam al-Ja>mi‘ al-S|ah}i>h-nya.

Beliau meriwayatkannya seperti terlihat berikut :

ثَنَا فَُضْیلٌ  ٍد َوَحدَّ اُد ْبُن َزْیٍد َعْن أَیُّوَب َوِھَشاٍم َعْن ُمَحمَّ ثَنَا َحمَّ بِیِع َحدَّ ثَنَا َحَسُن ْبُن الرَّ َحدَّ
ِد ْبِن ِسیِریَن قَاَل إِنَّ ھََذا  ثَنَا َمْخلَُد ْبُن ُحَسْیٍن َعْن ِھَشاٍم َعْن ُمَحمَّ َعْن ِھَشاٍم قَاَل َوَحدَّ

نْ فَاْنظُُروا اْلِعْلَم ِدینٌ  264تَأُْخُذوَن ِدینَُكمْ َعمَّ

Artinya :
Telah berkata kepada kami Hasan ibn al-Rabi>‘ telah berkata kepada kami
Hammad Ibn Zayyid dari Ayyub dan Hisyam dari Muhammad, dan telah
berkata kepada kami Fudhai>l dari Hisyam dia telah berkata dan telah berkata
kepada kami Makhlad bin Husain dari Hisyam dari Muhammad bin Si>ri>n
dia berkata “Sesungguhnya ‘ilmu ini (isnad) adalah di>n (aturan) maka
perhatikanlah dari siapa mereka mengambil “di>n” itu.

265علَم دیـٌن فانظروا َعـمـن تاْخذوانا  دینــكمھَــذ الاِنٌ 

Artinya : “Sesungguhnya ilmu ini (isnad) adalah aturan, maka perhatikanlah dari
siapa mereka mendapatkannya aturan itu.”

Imam Muslim juga meriwayatkan :

عاصم األحول عن حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح حدثنا إسماعیل بن زكریاء عن 
ابن سیرین قال لم یكونوا یسألون عن اإلسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم 

266فینظر إلى أھل السنة فیؤخذ حدیثھم وینظر إلى أھل البدع فال یؤخذ حدیثھم

Artinya :
Telah berkata Abu Ja’far Muhammad bin Shalih kepada kami, telah berkata
kepada kami Ismail bin Zakariaya’ dari ‘Ashim al-Ahwal dari Ibnu Sirin, ia
berkata : “Mereka – para sahabat – belum pernah menanyakan tentang
“isna>d”, tapi ketika terjadi “fitnah”, mereka berkata: “Tunjukkan kepada
kami ‘rijal-rijal’ – para periwayat) kalian. Maka dilihatkan Ahl al-Sunnah, lalu

264CD-Room Hadis\\ Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, Bab Bayan Juz I h. 12
265Imam Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi> al-Dimasyqi> (631-676 H), Syarh}

Shahi>h} Muslim, tahqi>q: H}a>ni> al-H}a>j dan ‘Ima>d Zaki> al-Ba>ru>di>, (Cairo: al-Maktabah
al-Tawfîqiyyah, ttp), I: 92.

266CD-Room Hadis\\ Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, Bab Bayan Juz I h. 12



Desertasi_yahya_Kriteria pentajrihan periwayat 192

diambillah hadis\\ mereka, dan dilihat pula Ahl al-Bid‘ah, maka tidak diambil
hadis\\ mereka.”267

Berkaitan itulah sehingga, Ibnu al-Mubarak menyatakan bahwa,

268شاءَماشاءَمنلقالولوالاِالسناداآلدینمناِالسناد

Artinya :
Sanad itu adalah agama (tuntunan) sekiranya tidak ada sanad itu, maka
(seseorang) akan berkata siapa yang mau berkata dan apa yang ia mau
katakan.

Oleh karenanya, Abu Ha>tim al-Ra>zi (w. 277 H) memuji umat ini dengan

menyatakan ;

ةٍ فِىیَُكنْ لم ُسْولَ اَثَرَ یَْحفَظُْونَ اَُمنًااََدمَ َهللاُ ُخلِقَ ُمْنذُ اْالَُممِ ِمناُمَّ ھَِذهِ فِىاِالَّ الرَّ
ةِ  269اْالُمَّ

Artinya :
“Tidaklah ada umat dari umat-umat yang ada sejak Allah swt. mencip
takan Adam yang paling terpelihara yang disampaikan oleh Rasulnya
kecuali umat ini (Islam)”

Al-Hakim An-Naisyaburi (w.405 H) pemilik kitab al-Mustadrak dan Ma‘rifah

‘Ulum al-Hadis\\, juga menyatakan:

267Muhammad Dhiya>’ al-Rah}ma>n al-A‘zhami>, Dira>sa>t fi> al-Jarh} wa al-Ta‘di>l,
(Saudi Arabia: Dâr al-Sala>m li al-Nasyr wa al-Tawzi>‘, cet. II, 1424 H), h.. 93. Riwayat tersebut
berbunyi:

یســءـلون  عن حدتثنا ابوا جأ فر محمد ابن الصبة,حدتثنا اسماعل ابن زكاریا, عن عاصم   األحَوال عن ابن ِسیرین, قال : لم یكونوا 
االِءسناِد. فلما وقعة الفتنة, قالوا : سموا رجالَكم. فینُظَروا الى احل السنة فیأَخُذ حدیثُھم

268 Muhammad Dhiya>’ al-Rah}ma>n al-A‘zhami>, Dira>sa>t fi> al-Jarh} wa al-Ta‘di>l,
(Saudi Arabia: Dâr al-Sala>m li al-Nasyr wa al-Tawzi>‘, cet. II, 1424 H), h.. 95. Riwayat ini berbunyi:
“Wa h}addas}ani> Muhammad ibn ‘Abdilla>h ibn Quhza>dz min ahli Marwa, qa>la: Sami‘tu
‘Abda>n ibna ‘Us\ma>n yaqu>lu: Sami‘tu ‘Abdalla>h ibna al-Muba>rak yaqau>lu: al-Isna>d min
al-da>n, wa laula> al-isna>d laqa>la man sya>’a ma> sya>’a.” Artinya :  Isna>d ini bagian dari
agama. Kalau bukan karena isnad, niscaya siapa saja akan berbicara ‘seenak perutnya’.

269Diriwayatkan oleh al-Khathi>b al-Baghda>di> dalam Syaraf Asha>b al-H{adis\, h.. 43.
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اَْحلُ تَُمكَّنْ َوَال اَْالْسَالمِ َمنَارَالُدِرسَ اَْألَسانِْیدْ ِحْفظِ َعلَىِدثِْینَ اَْلُمحِّ طَائِفَةُ لَْوالََكْثَرتُ 
ْلَحادِ  270ْاألَسانِْیدِ َوقَْلبِ ْاالََحاِدْیثِ َوْضعِ ِمنْ َوْالُمْبتَِدَعةِ اْالِ

Artinya :
“Sekiranya banyak kelompok muhaddis memelihara isnad, tidak akan hilang

cahaya atau sokoguru Islam, dan tidak ada kemungkinan kalangan ateis dan
ahli bid’ah untuk membuat hadis\\ palsu dan memutarbalikkan isnad atau
penyandaran”

Dalam menetapkan Rijal al-Hadis\\, para ulama telah melaksanakan sebuah

usaha untuk mengkritik periwayat dan menerangkan keadaan-keadaan mereka. Ada

tiga peristiwa penting yang mengharuskan adanya kritik atau penelitian para

periwayat (sanad) hadis\\. Pertama, pada zaman Nabi Muhammad saw. tidak seluruh

hadis\\ tertulis, kedua, sesudah zaman Nabi Muhammad saw., terjadi pemalsuan

hadis\\, ketiga, perhimpunan hadis\\ secara resmi dan massal terjadi setelah

berkembangnya pemalsuan-pemalsuan hadis\\. Hadis\\ sebagai sumber ajaran Islam

meniscayakan adanya kepastian validitas bersumber dari Nabi Muhammad saw.

Dalam hubungan ini, para ulama telah membuat kriteria guna menetapkan

mana orang-orang yang boleh diterima riwayatnya dan mana yang tidak. Mana yang

boleh ditulis hadis\\nya dan mana yang tidak. Dan mereka menerangkan mana orang-

orang yang tidak boleh sama sekali diterima hadis\\nya.

270al-Khathi>b al-Baghda>di> dalam Syaraf Ashha>b al-Hadis\\\, h.. 43
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BAB III
KRITERIA PENTAJRIHAN al-ALBANI

A. Tipologi Kritikus Pentajrih

Ilmu jarh{ wa al-ta’di>l dinilai penting sebagai alat ukur bagi periwayat

hadis\ apakah hadis\ yang diriwayatkannya dapat diterima (maqbu>l) atau ditolak

(mardu>d). Apabila unsur ta‘di>l lebih dominan dibanding tajri>h} maka

riwayatnya dapat diterima. Sebaliknya, apabila ukuran tajri>h}nya lebih berat dari

ta’di>l maka ditolak riwayatnya. Karena nilai pentingnya dalam kesahihan

periwayatan, ulama begitu memperhatikan ilmu ini.1

Sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya bahwa objek kajian al-jarh} wa

al-ta’di>l tidak lepas dari tiga unsur penting yang terkandung di dalamnya, yakni; al-

ja>rih}/al-mu‘addil, al-majru>h ‘alaih/ al-mu‘addal dan al-fa>z} al-jarh}. Kritik

terhadap periwayat hadis\ dengan menggunakan lafal tertentu sangat tergantung

kepada pribadi kritikus yang menilai. Dengan demikian, dimungkinkan adanya

perbedaan penilaian disebabkan perbedaan lafal yang digunakan kritikus. Lebih jauh

lagi, hal tersebut dapat berdampak pada kualitas hadis\ yang tengah diteliti.

Karenanya, dalam kajian al-jarh wa al-ta’dil, penelitian tidak hanya difokuskan pada

periwayat yang dikritik dengan lafal yang menyertainya namun juga

mempertimbangkan siapa yang mengemukakan kritikan tersebut.

Ulama kritikus hadis\\ kadang-kadang memberi penilaian yang berbeda

dengan ulama lainnya, hal ini sangat tergantung dari keperibadian ulama kritikus

hadis\\ tersebut, di antara  mereka juga memiliki keterbatasan  pengamatan terhadap

pribadi seseorang, sehingga dibutuhkan kecermatan dan analisis yang dalam terhadap

1Nur al-Din ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulūm al-Hadīs\ (Beirūt: Dār al-Fikr, 1997) h. 79.
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penilaian ulama kritik hadis\\\ agar dalam menentukan kualitas hadis\\\ tidak terdapat

kekeliruan di dalamnya. Terkadang seorang (pengkritik) hadis\\ sulit dinilai keadaan

hidupnya dari sifat dan perilakunya, jika orang itu tidak menyadari bahwa dirinya

adalah seorang ulama hadis\\\, sehingga bercampur baur antara sifat terpuji dan

ketercelannya.2 Oleh karena itu menurut Ambo Asse, “dalam melakukan kajian jarh

wa al-ta’dil dengan mengkritik periwayat-periwayat pada sebuah hadis\\, maka selain

memperhatikan khusus yang dikritik oleh ulama hadis\\, termasuk dari segi lafal,

maka perlu pula memperhatikan atau mempertimbangkan bagaimana ulama kritikus

hadis\\\ yang memberi penilaian atau kritikan, apakah termasuk ulama tasahhul,

tawassut{ atau tasyaddud”.3

Jika kritikus yang tergolong mutasyaddid menilai lemah seorang periwayat,

maka harus ditelusuri apakah ada kritikus lain yang memberi penilaian yang sama

atau tidak. Apabila ditemukan penilaian yang sama dan tidak ada kritikus hadis\\\

yang menilai s\iqah, maka periwayat yang dinilainya memang lemah. Namun jika ada

kritikus hadis\\\ lain yang menilai s\iqah, maka penilaian lemah dari kritikus yang

mutasyaddid perlu pemaparan alasan-alasan pelemahan.

Oleh karena itu Arifuddin Ahmad mengutip dari kesimpulan Syuhudi Ismail

tentang syarat yang telah dikemukakan oleh kalangan ulama bagi seseorang yang

dapat dinyatakan sebagai al-Ja>rih wa al-Mua’addil, sebagai berikut :

1. Syarat-syarat yang berkenaan dengan sikap pribadi, yakni ; a) bersifat ‘adil, b)

tidak bersikap panatik terhadap aliran atau mazhab yang dianutnya; c) tidak

2 Prof. Dr. H. Ambo Asse, Studi Hadis\\ Maud{u’i (sebuah Kajian Metodologi Holistik,
(Makassar : Alauddin University Press, 2013) h. 128.

3 Ambo Asse, Studi Hadis\\ Maud{u’i (sebuah Kajian Metodologi Holistik, (Makassar :
Alauddin University Press, 2013) h. 128
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bersikap bermusuhan dengan periwayat yang dinilainya, termasuk terhadap

periwayat yang berbeda aliran dengannya.

2. Syarat-syarat yang berkenaan dengan penguasaan pengetahuan terutama

berkenaan dengan; a) ajaran Islam, b) bahasa Arab, 3) hadis dan ilmu hadis, 4)

pribadi periwayat yang dikritiknya; 5) adat istiadat (al-‘urf) yang berlaku; dan 6)

sebab-sebab yang melatarbelakangi sifat-sifat utama dan tercela yang dimiliki

oleh periwayat.4

Berkaitan itu, juga memberikan penggarisan tentang adab-adab bagi al-Ja>rih

dan bagi al-Mua’addi>l sebagai berikut :

1. Konsisten dalam memberikan penilaian terhadap periwayat hadis;

2. Memberikan penilaian negatif sesuai dengan keadaannya;

3. Tidak hanya memberikan penilaian negatif saja terhadap periwayat hadis\,

jikalau periwayat hadis tersebut juga mempunyai sifat-sifat yang positif,

karena itu dapat menafikan aspek keadilan;

4. Tidak dibenarkan memberikan penilaian negatif terhadap periwayat hadis

yang tidak sepantasnya untuk di cela.5

Objek kajian al-jarh} wa al-ta‘di>l tidak lepas dari tiga unsur penting yang

terkandung di dalamnya, yakni; al-ja>rih}/al-mu‘addil, al-majru>h} ‘alaih/al-

mu‘addal dan alfa>z} al-jarh}. Kritik terhadap periwayat hadis\ dengan

menggunakan lafal tertentu sangat tergantung kepada pribadi kritikus yang menilai.

Dengan demikian, dimungkinkan adanya perbedaan penilaian disebabkan perbedaan

lafal yang digunakan kritikus. Lebih jauh lagi, hal tersebut dapat berdampak pada

4 Prof. Dr. Arifuddin Ahmad; Qawa>id al Tahdis, (Makassar, Alauddin University Press,
2013), h. 80.

5 Arifuddin Ahmad; Qawa>id al Tahdis, (Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 80.
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kualitas hadis\ yang tengah diteliti. Karenanya, dalam kajian al-jarh} wa al-ta‘di>l,

penelitian tidak hanya difokuskan pada periwayat yang dikritik dengan lafal yang

menyertainya namun juga mempertimbangkan siapa yang mengemukakan kritikan

tersebut.

Secara umum kecenderungan kritikus hadis\\\ dalam memberikan penilaian

terhadap kualitas periwayat terbagi atas beberapa tipologi kritikus hadis\\\ yakni

Mutasyaddid/muta‘annit, mutasahhil/mutasamih, dan mutawassit/ mu‘tadi>l.6

1. Mutasyaddid/muta‘annit, yaitu kritikus hadis\\\ yang cenderung sangat ketat dalam

menilai kes\iqahan atau kelemahan periwayat, misalnya menilai lemah periwayat

hanya karena melakukan dua atau tiga kesalahan saja. Di antara kritikus hadis\\\

yang dinilai mutasyaddid, misalnya : Al-Nasa’i (w. 303 H/915-16 M), Ibn al-

Madini (w. 234 H/849 M) tasyaddud dalam menilai kes\iqahan periwayat atau

kesahihan hadis\\\, juga Al-Jauzujani (w. 259 H/873 M), Ibn al-Qaththan (w. 198

H), Ibn Main (w. 233 H/848 M), Al-Azdi (w. 374 H/985 M), Abu Hatim (w. 277

H/890 M), dan bn Hazm al-Andalusi (w. 457 H).7

2. Mutasahil/mutasamih yaitu kritikus hadis\\\ yang cenderung sangat mudah dalam

menilai kes\iqahan atau kelemahan periwayat, misalnya menilai s\iqah dan

6Lihat ‘Abd al-Rah}man bin Ibrahim al-Khamisi, Mu‘jam ‘Ulum al-Hadis\\\ al-Nabawi
(Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra’, t.th.), h. 74, 75, 196, 223. M. Syuhudi Ismail, Metodologi
Penelitian Hadis\\\ Nabi (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 2007), h. 203. Lihat juga  Al-Zahabi>>, Zikr,
h. 159. Nazar ‘Abd al-Qadir Muhammad Rayyan, “al-Nuqad al-Mutasyaddidun fi al-Jarh wa al-Ta’dil:
Dirasah Tathbiqiyah”, Majalah al-Jami‘ah al-Islamiyah, no. 2 (Juni 2004), h. 169-172. Abu ‘Abd al-
Rahman Ahmad bin Syu‘aib al-Nasa’i, al-Dhu‘afa’ wa al-Matrukin (Cet. I; Mu’assasah al-Kutub al-
Saqafah, 1985), h. 11.

7 Syams al-Di>n Muhammad Ibn Ahmad al-Zahabi>,  Zikr man ya’tamad Qauluh fi al-Jarh
wa al-Ta’di>l, dalam Muhammad al-Fatta>h Abu Guddah, Qawa>’id fi al-Jarh wa al-Ta’dil (cet.V;
Kairo : t.tp. 1984 M/1404 H), h. 158. Lihat juga Muhammad Ta>hir al-Jawabi>, al-Jarh} wa al-
Ta’di>l baina al-Mutasyaddidi>n wa al-Mutas>hili>n (Tunis : al-Dar al-‘Arabiyah li al-Kita>b,
1997), h. 408.
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menjadikan hujjah hadis\\\ dari periwayat yang telah terbukti d}aif yang tidak

sampai tergolong berdusta dan matruk, atau menilai s\iqah periwayat yang majhul

dan mastur. Kritikus yang tergolong ke dalam kelompok ini, yaitu: Al-Hakim (w.

405 H/1014 M) dan al-Suyuthi (w. 911 H/1505 M) tasahul dalam menilai

kesahihan hadis\\\. Ibn al-Jauzi (w. 597 H/1201 M), tasahul dalam menilai

kelemahan/kepalsuan hadis\\\. Al-Tirmizi (w. 279 H/892 M) dan al-Baihaqi (w.

458 H/1066 M) juga tergolong kritikus hadis\\\ yang mutasahil.

3. Mutawassit}/mu‘tadil, yaitu kritikus hadis\\\ yang berada di antara dua

kecenderungan di atas, yaitu tidak terlalu ketat atau tidak terlalu mudah dalam

menilai kes\iqahan atau kelemahan periwayat, misalnya hanya melakukan tajrih

kepada periwayat yang terbukti berdusta, atau tertuduh berdusta, melakukan

kesalahan yang fatal, lalai, fasik, wahm, kontroversial, majhul, pelaku bid‘ah, dan

rusak hafalannya, atau tidak menilai s\iqah periwayat mastur, majhul al-hal.

Kritikus yang tergolong ke dalam kelompok ini, yaitu: Al-Zahabi> (w. 748 H/1348

M) dan al-Bukhari (w. 256 H/870 M) tawassuth dalam menilai periwayat/hadis\\\.

Abu Zur‘ah (w. 264 H/ 877 M), Ibn ‘Adi (w. 365 H/975-76 M), dan Ahmad (w.

241 H/855 M).8

Pemaparan bentuk-bentuk kecenderungan kritikus hadis\\\ di atas akan

berguna sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti periwayat/hadis\\\, dalam

menghadapi perbedaan penilaian antara para kritikus hadis\\\ satu dengan yang lain

8 Syams al-Di>n Muhammad Ibn Ahmad al-Zahabi>,  Zikr man ya’tamad Qauluh fi al-Jarh
wa al-Ta’di>l, dalam Muhammad al-Fatta>h Abu Guddah, Qawa>’id fi al-Jarh wa al-Ta’dil (cet.V;
Kairo : t.tp. 1984 M/1404 H) h. 159.
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terhadap periwayat tertentu.9 Maka dari uraian tersebut dapat diklasifikasi penilaian

yang datang dari kritikus yang ketat akan diperlakukan berbeda dengan yang longgar

dan moderat atau sebaliknya.

Penilaian positif (ta‘di>l) yang datang dari kritikus ketat dapat diperpegangi

dengan lebih kuat dibanding yang datang dari kritikus moderat apalagi longgar.

Sebaliknya, penilaian negatif (tajri>h}) yang datang dari kritikus ketat maka harus

dirujuk pada penilaian kritikus lainnya. Apabila penilaian tersebut sejalan dengan

yang lain maka dapat diterima namun jika tidak maka yang diterima adalah kritikus

yang memberikan argumen kritiknya.10 Dengan adanya perbedaan sikap dan sifat

kritikus dalam memberikan penilaian terhadap seorang periwayat maka sangat

dimungkinkan seorang periwayat yang sama mendapat penilaian berbeda dari para

kritikus.

Seperti dikemukakan pada bab II, bahwa dalam hal terjadinya kontradiksi

diantara para kritikus ketika mengkritik seorang periwayat, ulama hadis\ telah

merumuskan ketentuan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem tersebut.

Diantara ketentuannya adalah:

Kritik yang berisi positif lebih didahulukan dibanding yang negatif (al-ta‘di>l

muqaadddam ‘ala> al-tajri>h}). Alasannya, karena sifat asal periwayat adalah

terpuji. Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh al-Nasa>’i>.

Kritik yang berisi negatif harus didahulukan terhadap kritik yang berisi positif

(al-jarh} muqaddam ‘ala> al-ta‘di>l). Alasannya, (a) ulama yang mengemukakan

9Lihat Ismail, M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis\\\ Nabi (Cet. II; Jakarta: Bulan
Bintang, 2007), h. 71.

10Ibid., h. 179, 189.
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kritik negatif lebih mengetahui keadaan periwayat yang dikritiknya daripada ulama

yang menilai positif; dan (b) yang dijadikan dasar oleh ulama untuk memuji

periwayat hadis\ adalah persangkaan baik semata. Pendapat ini didukung oleh

umumnya ulama hadis\, fiqh dan us}u>l al-fiqh.11

Kritik yang berisi negatif terhadap periwayat didahulukan terhadap kritik yang

berisi positif, dengan syarat-syarat; (1) ulama yang mengemukakan kritik negatif

telah dikenal benar-benar mengetahui pribadi periwayat yang dikritiknya. (2) kritik

negatif yang dikemukakan haruslah didasarkan pada argumen-argumen yang kuat,

yakni dijelaskan sebab-sebab yang menjadikan periwayat yang bersangkutan tercela

kualitasnya.12

Dari ketiga rumusan di atas, penulis berpandangan bahwa al-tajri>h} tetap

dapat didahulukan atas al-ta‘di>l sejauh mujarrih} (kritikus) menjelaskan rincian dan

sebab pentajri>h}annya. Selama hal tersebut tidak dilakukan maka penilaian al-

ta‘di>l lebih didahulukan dari al-tajri>h}.

Selain unsur al-ja>rih} (kritikus) dan mujarrih} ‘alaih (mereka yang dikritik),

bagian penting lainnya yang tidak dapat diabaikan dalam ilmu al-jarh} wa ta‘di>l

adalah lafal yang digunakan kritikus dalam mengkritik periwayat. Dalam hal ini, lafal

yang digunakan kritikus sangat menentukan kualitas periwayat meski ulama telah

11Al-Subki> ketika mengomentari kaidah tersebut dengan mengatakan bahwa yang benar
adalah periwayat yang telah dipastikan ketokohan dan keadilannya, banyak orang memuji dan menilai
baik namun sedikit yang menilainya cacat maka tidak layak ia dinilai cacat hanya dengan penilai
seseorang yang boleh jadi muncul karena fanatisme mazhab. Kalau tidak demikian, maka tidak ada
seorang periwayat pun yang terlepas dari kritik. Karena setiap tokoh selalu saja ada yang mencelanya.
‘Abd al-Wahha>b ibn ‘Ali> al-Subki>, Qa>‘idah fi> al-Jarh} wa al-Ta‘di>l (Kairo: t.p., 1984
M/1404 H), h. 13.

12Prof. Dr. M. Syuhudi, Kaidah, h. 182. Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag Paradigma Baru
Memahami Hadis\: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail (Cet. II;
Jakarta: MSCC, 2005), h. 91.



Desertasi_yahya_Kriteria pentajrihan periwayat oleh al-Albani 199

menetapkan kategori tertentu bagi kritikus. Namun tetap saja lafal yang digunakan

dijadikan dasar dalam menilai periwayat.

Sebagaimana telah diurai di bab sebelumnya bahwa dalam melakukan tajrih

dan ta’dil ada lafal-lafal yang digunakan oleh para mujarri>h} dan mua’addi>l,

berikut adalah salah satu gambaran lafal yang digunakan ulama dalam menta‘di>l dan

mentajri>h} periwayat hadis\.

Disini, ada enam peringkat yang dimulai dari bahasan lafal al-ta‘di>l dan

diikuti dengan al-tajri>h}.  Urutan pertama menunjukkan lafal al-ta‘di>l tertinggi

hingga terendah. Bentuk lafal dengan peringkat keta‘di>lan tersebut adalah:

1. Menggunakan ungkapan superlatif (muba>lagah), seperti, ‘aus\aqa’, ‘ad}bat}’ dan

‘as\bat’.

2. Mengulang kata yang menunjukkan al-ta‘di>l, seperti, s\iqah s\iqah, s\iqah s\abat,

s\iqah h}ujjah, s\iqah h}a>fiz}, s\abat h}ujjah, s\abat h}a>fiz}, s\iqah mutqin.

3. Satu ungkapan jenis al-ta‘di>l, seperti, s\iqah, mutqin, s\abat, h}ujjah, ‘adl,

h}a>fiz}, d}a>bit}.

4. Berupa kata, seperti ‘s}adu>q’, ‘mah}alluh al-s}idq’, la> ba’sa bih, laisa bihi

ba’sun, s\iqah insya> Allah, ma’mu>n, khiya>r, khiya>r al-khulq dan lainnya.

5. Kata ‘syaikh’, jayyid al-h}adi>s\, h}asan al-h}adi>s\, s}adu>q si>’u al-h}ifz},

s}adu>q yahim, s}adu>q lahu auha>m, s}adu>q yukht}i, s}adu>q tagayyar bi

a>khirih, s}adu>q rumiya bi al-tasyayyu‘.
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6. Kata ‘s}a>lih} al-h}adi>s\’, s}adu>q insya> Allah, arju> annahu la> ba’sa bih,

ma> a‘lam bihi> ba’sun, s}uwailih}, maqbu>l, laisa bi ba‘i>din min al-s}awa>b,

yurwa> h}adi>s\uh, yuktab h}adi>s\uh, dan lainnya.13

Status hadis\ dengan peringkat empat sampai enam, hadis\nya hanya ditulis

dan dipandang sahih apabila bersesuaian dengan hadis\ dari periwayat d}a>bit}

lainnya. Hal ini disebabkan ungkapan tersebut tidak menunjukkan ked}a>bit}an

periwayat.14

Lafal al-tajri>h} juga memiliki enam peringkat sebagaimana lafal al-ta‘di>l.

Berikut adalah bentuk lafal dan peringkatnya berdasarkan urutan al-tajri>h} teringan.

Lafal yang mendekati kategori al-ta‘di>l, seperti, layyin al-h}adi>s\, kutiba

h}adi>s\uh, yunz}ar fi>hi i‘tiba>ran. Hadis\nya dapat ditulis dan dijadikan i‘tiba>r.

Peringkat kedua dengan lafal, seperti, laisa bi quwa>. Hadis\nya dapat ditulis

sebagai i‘tiba>r.

Peringkat ketiga dengan lafal, seperti, d}a‘i>f al-h}adi>s\. Hadis\nya tidak

dapat dijadikan hujah.

Ungkapan rudda h}adi>s\uh, raddu h}adi>s\uh, mardu>d al-h}adi>s\,

d}a‘i>f jiddan, wa>hin  bi  marrah,  t}aruh}a  h}adi>s\uh,  mut}t}arah, mut}t}arah}

al-h}adi>s\, irmi bih, laisa bi syay, la> syai’a.

Ungkapan ‘fula>n muttaham bi al-kaz\ib aw al-wad}‘u, sa>qit}, ha>lik,

z\a>hib, z\a>hib al-h}adi>s\, matru>k, matru>k al-h}adi>s\, taraku>h, fi>hi naz}r,

13al-Taha>nawi>, Z{afr Ah}mad al-‘Us\ma>ni>. Qawa>‘id fi> ‘Ulu>m al-H{adi>s\. (Cet. V;
Beirut: Maktab al-Mat}bu>‘a>t al-Isla>miyah, 1985),h. 24.

14Ibid., h. 250. Namun, menurut Abu> Guddah sebagaimana termuat dalam catatan kaki,
bahwa ungkapan tersebut tidak menunjukkan peringkat empat sampai enam hadis\nya pasti daif. Ada
hadis\ hasan yang bisa dimasukkan dalam kategori peringkat tersebut. Lihat, ibid., h. 244.
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la> yu‘tabar h}adi>s\uh, laisa bi s\iqah, gair s\iqah wa la> ma’mu>n. lafal dengan

peringkat empat dan lima, hadis\nya tidak dapat ditulis untuk i‘tiba>r dan sebagai

sya>hid.

Peringkat ketercelaan tertinggi adalah ungkapan fula>n kaz\z\a>b, yakz\ib,

dajja>l, wad}d}a>‘, yad}a‘u, wad}a‘a h}adi>s\. Hadis\ peringkat ini tidak boleh

diriwayatkan kecuali jika disertai penjelasan mengenai status hadis\nya.15

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa penilaian akan ke‘a>dilan dan

kes\iqahan periwayat sangat ditentukan oleh penilaian para kritikus hadis\ dan lafal

yang mereka gunakan. Karenanya, dalam meneliti kes\iqahan periwayat sangat

ditentukan oleh kejelian peneliti untuk mencermati dan mendalami sikap para kritikus

hadis\ terutama untuk periwayat yang diperselisihkan kes\iqahannya.

Argumen dan Konsekuensi Pentajrihan periwayat dari kritikus hadis\\\ yang

sangat ketat diperlukan berbeda dengan yang sangat longgar dan/atau moderat,

demikian juga sebaliknya. Penilaian terpuji (ta’dil) yang datang dari kritikus sangat

ketat dapat diperpegangi dengan lebih kuat dibanding dengan yang datang dari

kritikus moderat apalagi yang longgar. Sebaliknya penilaian tercela (tajrih) yang

datang dari kritikus ketat, maka perlu dikonfirmasi dengan penilaian kritikus hadis\

15Ibid., h. 251-253. Ulama berbeda-beda dalam menetapkan peringkat dan istilah yang
digunakan dalam mentajri>h} dan menta‘di>l periwayat. Ibn H{ajar, misalnya, membagi peringkat
periwayat dalam al-jarh} wa al-ta‘di>l kepada 12 macam yang merupakan gabungan dari al-jarh} dan
al-ta‘di>l. Dalam pembagian tersebut, ia meletakkan sahabat diperingkat pertama keta‘di>lan
periwayat. Lihat, Muhammad Subhi al-Shalih, Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu, (Beirut: Dar al-Ilm li
al-Malayin), 1977).h. 137. Penjelasan dengan perbandingan lebih lengkap mengenai beragam
perbedaan peringkat al-jarh} wa al-ta‘di>l dari berbagai versi ulama dan istilah lafal yang digunakan
dapat dilihat, Syuhudi, Kaidah, h. 175-180.
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lainnya.16 Jika kritik tersebut sejalan dengan kririk yang lain maka dapat diterima dan

jika tidak sejalan, yang harus diterima adalah yang memberikan argumen kritiknya.17

Setidaknya ada dua penyebab perlunya seorang kritikus hadis\ menjelaskan

alasan-alasan pelemahannya terhadap periwayat atau hadis\ dari periwayat yang

dikritiknya, yaitu:

Ada banyak alasan jarh}, sehingga kritikus perlu menunjukkan alasan mana

yang digunakannya sebagai dasar pelemahan atau penolakan

Untuk mengetahui apakah alasan-alasan yang digunakan kritikus hadis\

tersebut dapat mencela dan melemahkan periwayat atau hadis\ yang diriwayatkannya,

atau tidak.18

Alasan-alasan tajri>h} yang biasa digunakan untuk melemahkan atau

menolak periwayat atau riwayat dari seorang periwayat, adalah: al-Jaha>lah, fah}sy

al-galat}, al-ghaflah, al-wahm, al-mukha>lafah, su>’ al-h}ifz}, al-kiz\b, tuhmah bi

al-kiz\b, inkhira>m al-muru>’ah, al-fisq, dan al-bid‘ah. Faktor yang pertama

berkaitan dengan aspek kemajhu>lan periwayat. Faktor kedua sampai keenam

berkaitan dengan ked}abit}an periwayat. Sedangkan faktor ketujuh sampai kesepuluh

berkaitan dengan keadilan periwayat.19

16 Ambo Asse, Studi Hadis\\ Maud{u’i (sebuah Kajian Metodologi Holistik, (Makassar :
Alauddin University Press, 2013) h. 129.

17 Lihat, Muhammad ibn ‘Abd al-Rahman al-Sakhawi, al-Mutakallimu>n fi al-Rija>l dalam
Muhammad al-Fatta>h Abu> Guddah, Qawa>’id fi al-Jarh wa al-Ta’di>l (Cet. V; Kairo : t.tp., 1984
M/1404 H.) h. 137.

18Lihat Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Hady  al-Sa>ri>: Muqaddamah Fath}
al-Ba>ri>, jilid I (Cet. II; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), h. 403.

19Lihat ‘Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-‘Abd al-Lat}i>f, D{awa>bit} al-
Jarh} wa      al-Ta‘di>l (Cet. I; Saudi Arabia: al-Ja>mi‘ah al-Isla>miyah bi al-Madi>nah al-
Munawwarah, 1412 H), h. 73. Lihat juga Ibn H{ajar, Hady, jilid I, h. 370. Ibn H{ajar, Nuzhah, h.
30-41. Abu> Mu‘a>z\ bin ‘Awad}illa>h bin Muh}ammad, Syarh} Lugah al-Muh}addis\:
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Khusus berkaitan dengan aspek keadilan periwayat, kritikus hadis\ akan

menilai negatif seorang periwayat karena faktor al-kiz\b, tuhmah bi al-kiz\b,

inkhira>m al-muru>’ah, al-fisq dan al-bid‘ah.20 Periwayat yang tergolong

melakukan kiz\b (kebohongan) adalah yang secara sengaja meriwayatkan hadis\ dari

Nabi saw., padahal itu tidak pernah dikatakan, dilakukan ataupun dibiarkan oleh Nabi

saw.21 Penilaian yang diberikan seorang kritikus hadis\ terhadap periwayat yang

dinilai melakukan kebohongan atau pemalsuan, bukan berdasarkan kepastian yang

mutlak, akan tetapi hanya berdasarkan penelitian yang cermat dan teliti sehingga

dapat dikatakan bahwa seorang periwayat telah melakukan kebohongan atau

pemalsuan. Misalnya, dengan pengakuan langsung dari yang telah memalsukan

hadis\, atau secara jelas riwayat tersebut kontradiksi dengan nas al-Qur’a>n, al-

Sunnah al-Mutawa>tirah, konsensus para sarjana Islam, dan nalar.22 Ketika kritikus

hadis\ yang menilai negatif seorang periwayat karena faktor al-kiz\b (Pembohongan),

maka hadis\ dari periwayat yang bersangkutan tergolong kepada hadis\ maud}u>‘.23

Hadis\ yang periwayatnya dinilai tuhmah bi al-kiz\b disebut hadis\ matru>k.24

Kematru>kan hadis\ dapat diketahui dengan dua cara, yaitu mengetahui aspek

Manz}u>mah fi> ‘Ilm Mus}t}alah} al-H{adi>s\ (Cet. I; Ji>zah: Maktabah Ibn Taimiyah, 2002), h.
266, 267.

20Lihat Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taisi>r Must}alah} al-H{adi>s\ (Iskandariah: Markaz al-
Hadi> li         al-Dira>sa>t, 1415 H), h. 69.

21Lihat ‘Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-‘Abd al-Lat}i>f, D{awa>bit} al-
Jarh} wa      al-Ta‘di>l (Cet. I; Saudi Arabia: al-Ja>mi‘ah al-Isla>miyah bi al-Madi>nah al-
Munawwarah, 1412 H), h. 108.

22Lihat Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}r:
Syarh} Nukhbah      al-Fikar (Cet. II; Kairo: Maktabah al-Istiqa>mah, 1368 H),h. 31.

23Lihat Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}r:
Syarh} Nukhbah al-Fikar (Cet. II; Kairo: Maktabah al-Istiqa>mah, 1368 H), h. 31, 32.

24Lihat Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}r:
Syarh} Nukhbah      al-Fikar (Cet. II; Kairo: Maktabah al-Istiqa>mah, 1368 H),h. 31.
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kesendirian periwayat dalam periwayatan serta kontradiksi riwayatnya dengan hal-hal

pokok dalam agama, dan terdapat indikator kebohongan dalam ucapannya, meskipun

hal itu belum terbukti dalam hadis\ yang diriwayatkan.25

Inkhira>m al-muru>’ah tidak hanya berlaku pada penghindaran diri dari hal-

hal yang terlarang dalam agama, tetapi juga berlaku bagi hal-hal yang dibolehkan

dalam agama yang dapat mengurangi atau bahkan “mencederai” kehormatan

periwayat.26

Periwayat yang terindikasi melakukan al-fisq (kefasikan), hadis\ yang

diriwayatkannya disebut hadis\ munkar.27 Seorang periwayat dinilai fasik, jika

melakukan dosa besar, atau pun sering melakukan dosa-dosa kecil baik melalui

perkataan maupun perbuatan.28

Menurut Ibn H{ajar, perbedaan mazhab yang terjadi antara kritikus hadis\

dengan periwayat yang dikritik, harus mendapat perhatian bagi para peneliti hadis\,29

sebab aspek kemazhaban terkait dengan status hadis\ dari periwayat yang terindikasi

25Lihat ‘Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-‘Abd al-Lat}i>f, D{awa>bit} al-
Jarh} wa      al-Ta‘di>l (Cet. I; Saudi Arabia: al-Ja>mi‘ah al-Isla>miyah bi al-Madi>nah al-
Munawwarah, 1412 H), h. 107. Lihat juag, Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taisi>r Must}alah} al-
H{adi>s\ (Iskandariah: Markaz al-Hadi> li         al-Dira>sa>t, 1415 H),h. 74.

26Lihat ‘Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-‘Abd al-Lat}i>f, D{awa>bit} al-
Jarh} wa      al-Ta‘di>l (Cet. I; Saudi Arabia: al-Ja>mi‘ah al-Isla>miyah bi al-Madi>nah al-
Munawwarah, 1412 H), h. 94. Lihat juga, M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis\: Telaah
Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 2005),h. 139.

27Lihat Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}r:
Syarh} Nukhbah      al-Fikar (Cet. II; Kairo: Maktabah al-Istiqa>mah, 1368 H),h. 31, 32. Lihat juga,
M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis\: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan
Ilmu Sejarah (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 2005),h.187.

28Lihat ‘Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-‘Abd al-Lat}i>f, D{awa>bit} al-
Jarh} wa      al-Ta‘di>l (Cet. I; Saudi Arabia: al-Ja>mi‘ah al-Isla>miyah bi al-Madi>nah al-
Munawwarah, 1412 H) h. 107.

29Lihat Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Hady  al-Sa>ri>: Muqaddamah Fath}
al-Ba>ri>, jilid I (Cet. II; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), h. 404.
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melakukan bid‘ah. Oleh karena itu, term al-bid‘ah dalam studi rija>l hadis\ lebih

mengacu kepada pandangan-pandangan yang berada di luar kelompok Sunni>.30 Tak

heran jika dalam klasifikasi al-Z|ahabi> (w. 748 H/1348 M) tentang bid‘ah sugra>

(bid‘ah kecil) dan bid‘ah kubra> (bid‘ah besar), maka contoh yang diberikannya

mengacu kepada penamaan bagi kelompok tertentu. Misalnya, bid‘ah kecil yaitu

sikap tasyayyu‘ yang ekstrem maupun yang tidak. Bid‘ah besar yaitu sikap kaum

Ra>fid}ah tulen dan Ra>fid}ah ekstrem yang merendahkan kedudukan Abu> Bakr

(w. 13 H/634 M) dan ‘Umar (w. 23 H/644 M) serta mengajak orang lain untuk

melakukan hal yang sama.31

Klasifikasi bid‘ah yang lain adalah seperti yang dikemukakan Ibn H{ajar,

bahwa perbuatan bid‘ah berdasarkan konsekuensi terhadap pelakunya, terbagi kepada

dua model, yaitu: Bid‘ah yang bisa mengkafirkan pelakunya, dan bid‘ah yang hanya

memfasikkan pelakunya. Pelaku bid‘ah model pertama, misalnya: Para penganut

Ra>fid}ah ekstrem, yang berkeyakinan bahwa ‘Ali> menerima adanya “titisan”

keilahian, keyakinan bahwa ‘Ali> akan kembali ke dunia sebelum hari kiamat dan

lain sebagainya. Keyakinan-keyakinan bid‘ah seperti ini sudah bertentangan kaidah-

kaidah pokok agama yang dianut oleh seluruh tokoh agamawan manapun dalam

Islam. Sedangkan contoh bid‘ah model kedua, seperti: Penganut pandangan

Khawa>rij, kelompok Ra>fid}ah yang tidak ekstrem, dan kelompok-kelompok lain

selain Sunni>.32

30Lihat Mus}t}afa> al-Siba>‘i>, al-Sunnah wa Maka>natuha> fi> al-Tasyri>‘ al-Isla>mi>
(t.t.: al-Maktab al-Isla>mi>, t.th.), h. 228.

31Lihat Syams al-Di>n Muh}ammad bin Ah}mad al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l, juz I
(Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), h. 118.

32Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Hady  al-Sa>ri>: Muqaddamah Fath} al-
Ba>ri>, jilid I (Cet. II; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), h. 404.
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Berdasarkan klasifikasi dari al-Z|ahabi> dan Ibn H{ajar di atas, dapat

dikatakan bahwa:

Bid‘ah sugra> (kecil), adalah bid‘ah mufassaqah yaitu pelakunya dinilai

fasik, berasal dari kelompok Khawa>rij, Ra>fid}ah non ekstrem, Syi>‘ah ekstrem

atau non ekstrem dan kelompok non Sunni> lainnya. Karakteristik kelompok ini,

yaitu tidak melakukan pencelaan dan pengkafiran dalam ranah politis maupun

teologis.

Bid‘ah kubra> (besar), adalah bid‘ah mukaffarah yaitu pelakunya dinilai

kafir, berasal dari kelompok Ra>fid}ah ekstrem dan lain-lain. Karakteristik kelompok

ini, yaitu cenderung melakukan pencelaan, pengkafiran dalam ranah politis maupun

teologis.

Konsekuensi status riwayat dari kedua kelompok bid‘ah di atas tentu berbeda.

Berkaitan dengan status hadis\ dari periwayat yang terindikasi melakukan model

bid‘ah sugra>/mufassaqah, para sarjana hadis\ Sunni> berbeda pendapat. Satu

pendapat menolak hadis\ dari periwayat seperti ini. Alasan yang digunakan oleh

pendapat ini adalah karena setiap hadis\ dari pelaku bid‘ah pasti akan diarahkan

untuk mempromosikan dan memuji-muji mazhab atau kelompoknya, meskipun

terdapat pada jalur sanadnya periwayat yang dinilai tidak melakukan bid‘ah.

Pendapat lain mengatakan bahwa bisa saja diterima hadis\ periwayat tersebut, asalkan

tidak mengakui pembolehan melakukan kebohongan/pemalsuan terhadap hadis\

untuk menyokong bid‘ah-nya.33

33Lihat Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}r:
Syarh} Nukhbah      al-Fikar (Cet. II; Kairo: Maktabah al-Istiqa>mah, 1368 H), h. 39, 40.
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Menurut al-Z|ahabi>, hadis\ pelaku bid‘ah sugra> bisa diterima. Alasannya

karena pelaku bid‘ah sugra> banyak berasal dari kalangan tabiin dan ta>bi‘ tabiin,

serta sebagian besar adalah orang-orang yang dikenal warak dan jujur. Sikap menolak

hadis\ mereka akan sama dengan menghilangkan sebagian besar hadis\ Nabi saw.34

Adapun berkaitan dengan hadis\ dari pelaku bid‘ah kubra>/mukaffarah,

mayoritas sarjana hadis\ Sunni> menolak hadis\ dari periwayat yang terindikasi

melakukannya. Namun pendapat lain –kelompok minoritas– menerima tanpa syarat

(secara mutlak) hadis\ dari periwayat yang melakukan model bid‘ah kubra>.

Pendapat yang lain, yaitu menerima dengan syarat. Dengan kata lain, hadis\ dari

periwayat tersebut diterima apabila periwayat tersebut tidak memiliki keyakinan

sebelumnya untuk pembolehan melakukan kebohongan/pemalsuan terhadap hadis\

untuk menyokong bid‘ah-nya.35 Akan tetapi menurut al-Z|ahabi>, tidak ditemukan

adanya periwayat dari kelompok bid‘ah kubra> yang dikenal jujur dan ma‘mu>n

(dipercayai), bahkan yang ada hanyalah orang-orang yang selalu melakukan

kedustaan dan pengelabuan terhadap masyarakat. Dengan demikian, al-Z|ahabi>

menolak hadis\ mereka.36

Menurut Ibn H{ajar, bahwa menjadikan indikator “kekafiran” pada pelaku

bid‘ah saja, tidaklah dapat menjadi alasan yang kuat untuk menolak atau menerima

hadis\ dari seorang periwayat. Sebab persoalan “saling membid‘ahkan” biasanya

memang terjadi antara mazhab atau kelompok yang berbeda, bahkan bisa saja sampai

34Lihat Syams al-Di>n Muh}ammad bin Ah}mad al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l, juz I
(Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), h. 118.

35Lihat, Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}r:
Syarh} Nukhbah      al-Fikar (Cet. II; Kairo: Maktabah al-Istiqa>mah, 1368 H), h. 39, 40.

36Lihat, Syams al-Di>n Muh}ammad bin Ah}mad al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l, juz I
(Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), h. 118
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kepada “saling mengkafirkan” di antara mereka. Jika, hal itu terjadi (baca: Penolakan

riwayat atas dasar pengkafiran), maka tentu akan memberi ruang kepada siapapun

untuk mengkafirkan semua kelompok yang berbeda.37

Ibn H{ajar hanya menolak periwayat yang memang terbukti secara jelas

menentang pokok-pokok agama (dalam bahasa Ibn H{ajar: Ma‘lu>m  min  al-di>n

bi  al-d}aru>rah) saja. Demikian pula halnya terhadap periwayat meyakini hal-hal

yang dapat merusak pokok-pokok agama, tetap ditolak juga oleh Ibn H{ajar. Oleh

karena itu, jika seorang periwayat dinilai melakukan model bid‘ah kubra>, tetapi

tidak terbukti bertentangan dengan pokok-pokok agama, dan periwayat tersebut

adalah seorang yang d}a>bit}, warak dan taqwa, maka riwayatnya bisa diterima.38

Uraian pendapat para kritikus hadis\ Sunni> di atas, sangat terkait dengan

model bid‘ah yang dianut, tetapi secara umum ada 3 pendapat sarjana hadis\ Sunni>

berkenaan dengan status riwayat dari periwayat yang dinilai pelaku bid‘ah:

Pendapat pertama menerima riwayat tersebut, apabila periwayatnya sejak

awal memang dikenal selalu menjaga diri dari melakukan kebohongan, menjaga

marwah, serta dikenal juga sebagai seorang yang religius.

Pendapat yang kedua menolak.

Pendapat yang ketiga, mencoba membedakan antara periwayat yang dikenal

sebagai promotor mazhab tertentu, atau tidak. Jika periwayat tersebut dinilai

da>‘iyah (promotor mazhab), maka riwayatnya ditolak, jika tidak maka riwayatnya

37Lihat Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}r:
Syarh} Nukhbah      al-Fikar (Cet. II; Kairo: Maktabah al-Istiqa>mah, 1368 H), h. 39, 40.

38Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}r: Syarh}
Nukhbah      al-Fikar (Cet. II; Kairo: Maktabah al-Istiqa>mah, 1368 H), h. 39, 40.
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diterima. Pendapat yang ketiga ini dinilai sebagai pendapat yang lebih moderat dan

banyak diakui oleh para sarjana hadis\, demikian menurut Ibn H{ajar.39

Ibn H{ajar juga mengemukakan pendapat lain yang lebih merinci pendapat

yang ketiga, yaitu jika periwayat yang bukan promotor mazhab meriwayatkan hadis\

yang dinilai memperkuat mazhab yang dianutnya, maka riwayatnya ditolak, demikian

juga periwayat yang promotor mazhab, jika meriwayatkan hadis\ yang dinilai tidak

memperkuat riwayatnya, maka riwayat tersebut bisa diterima.40 Namun, Ibn H{ajar

lebih cenderung menerima hadis\ yang diriwayatkan oleh periwayat yang tidak

tergolong promotor mazhab, karena bagi seorang promotor mazhab mungkin saja

memutarbalikan dan menyesuaikan hadis\ yang diriwayatkannya dengan mazhab atau

pandangan kelompok yang dianutnya.41

Ibn H{ibba>n (w. 354 H/965 M) yang menyatakan bahwa pendapat yang

menerima hadis\ dari periwayat yang bukan tergolong promotor mazhab secara

mutlak, sudah merupakan konsensus para sarjana hadis\ Sunni>. Namun Ibn H{ajar

membantah hal tersebut. Menurut Ibn H{ajar, sikap penerimaan para sarjana hadis\

Sunni> itu harus bersyarat, yaitu selagi periwayat tersebut tidak meriwayatkan hadis\

yang dapat menguatkan bid‘ah-nya, maka hadis\nya diterima. Inilah pendapat yang

digunakan oleh al-Jauzuja>ni> (w. 259 H/873 M), demikian yang dikatakan Ibn

H{ajar. Ibn H{ajar juga mengutip perkataan al-Jauzuja>ni>:

39Lihat Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Hady  al-Sa>ri>: Muqaddamah Fath}
al-Ba>ri>, jilid I (Cet. II; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), h. 404.

40Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Hady  al-Sa>ri>: Muqaddamah Fath} al-
Ba>ri>, jilid I (Cet. II; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), h.404

41Lihat Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}r:
Syarh} Nukhbah al-Fikar (Cet. II; Kairo: Maktabah al-Istiqa>mah, 1368 H), h. 39, 40.
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نَّةِ َعنِ اَيْ اْلَحقِّ َعنِ َزائِغٌ ھُمْ َوِمنْ  یُْؤَخَذ ِمْن إِالَّ أَنْ ِحْیلَةٌ فِْیھِ فَلَْیسَ اللَّْھَجةِ َصاِدقُ السُّ
42بِْدَعتُھُ لَْم تُْقِوْیھِ إَِذاُمْنَكراً َما الَ یَُكْونُ َحِدْیثِھِ 

Artinya:
Di antara mereka ada yang menyimpang dari kebenaran, yaitu dari kelompok
Sunni>, jujur ucapannya, tidak ada lagi alasan lain kecuali mengambil
hadis\nya selagi tidak hadis\ munkar, tidak menguatkan bid‘ah-nya.

Kemudian dilanjutkan:

اِعیَةاْلَحِدْیثُ الَّتِى لَھَا ُردَّ ألَنَّ اْلِعلَّةَ  یَُوافِقُ إَِذا َكاَن ظَاِھُر اْلَمْرِويِّ فِْیَماَواِرَدةٌ الدَّ
43َداِعیَةً َمْذھََب اْلُمْبتَِدِع َولَْو لَْم یَُكنْ 

Artinya:
Sebab alasan penolakan hadis\ dari periwayat promotor mazhab yaitu apabila
secara jelas riwayatnya sesuai dengan mazhab (periwayat) pelaku bid‘ah itu,
meskipun tidak tergolong periwayat promotor mazhab.

Selain mengetahui alasan-alasan yang digunakan dalam tajri>h}, seorang

kritikus hadis\ juga haruslah memiliki otoritas yang telah diakui dalam bidang jarh}

wa ta‘di>l, atau dalam bahasa penulis disebut “standar kelayakan”. Standar

kelayakan mu‘addil atau mujarrih} ada yang berkaitan dengan sikap pribadi maupun

berkaitan dengan penguasaan pengetahuan.44 Seorang kritikus hadis\ layak disebut

sebagai mu‘addil atau mujarrih}, apabila termasuk kritikus hadis\ yang: ‘A<dil,

dikenal memiliki dedikasi yang tinggi dalam bidang rija>l hadis\, mempunyai

argumen/alasan-alasan ta‘di>l atau tajri>h}, tidak bersikap sektarian, dan

42Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}r:, h. 39-40.
43Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}r: h. 39-40
44M. Syuhudi Ismail mengklasifikasi “standar kelayakan” ini kepada dua kelompok: Pertama,

khusus berkaitan dengan sikap pribadi kritikus hadis\. Kedua, berkaitan dengan penguasaan
pengetahuan  seorang  kritikus  hadis\.  Untuk lebih mengetahui secara detail dua klasifikasi yang
dimaksud silahkan merujuk ke M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis\ Nabi (Cet. II; Jakarta:
Bulan Bintang, 2007), h. 203.
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mengetahui tentang perubahan-perubahan bahasa Arab dalam penggunaan lafal

penilaian terhadap periwayat. Tanpa memiliki standar kelayakan ini seorang sarjana

hadis\ tidak punya otoritas untuk mengkritik periwayat.45

Cara yang ditempuh untuk mengetahui apakah seorang periwayat juga

merupakan seorang kritikus hadis\, yaitu dengan: Syuhrah (popularitas keilmuannya

di kalangan para sarjana lain) dan khibrah (keahlian atau kiprah di bidang ilmu yang

digelutinya).46

B. Kriteria Pentajrihan oleh al-Albani

Berdasarkan telaahan terhadap kitab Silsilah al-Ahadis\\ al-D{aifah wa al-

Maud{u’ah, dan dengan membandingkan uraian di atas, maka secara umum al-Albani

mempedomani kreteria pentajrihan dengan peringkat kejelekan paling sedikit ke yang

paling banyak cacat/celahnya sebagai bagian dari kejelekan sebagai periwayat hadis\ ,

seperti :

1. al-Jaha>lah al-hal, yaitu tidak dikenal identitasnya, maksud peperiwayat yang

belum dikenal identitasnya ialah hadis\nya tidak dapat diterima.

2. fah}sy al-galat}, ialah banyak kekeliruan dalam meriwayatkan.

3. al-ghaflah ialah kelalaian dan merupakan salah satu penyakit yang paling

berbahaya yang menimpa individu dan umat. Ia adalah penyakit yang amat

membinasakan, yang membunuh kebaikan dan penghancur semangat.47

45Hal yang senada dikemukakan oleh Andi Rasdiyanah, Meraup Harapan Merajut Handalan:
Nihlah di Ujung Rihlah (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 66.

46Muh}ammad D{iya>’ al-Rah}man al-A‘zami>, Dira>sa>t fi> al-Jarh} wa al-Ta‘di>l (Cet.
I; Madinah Munawwarah: Maktabah al-Guraba>’ al-As\ariyah, 1995), h. 21.

47 Ghaflah adalah penyakit yang keras, yang membuat seseorang kehilangan tujuannya, dan
menghabiskan energinya. Jika ia mengenai seorang alim, maka ia akan meninggalkannya dalam
keadaan jahil. Jika ia mengenai orang kaya, niscaya ia meninggalkannya dalam keadaan miskin. Jika ia



Desertasi_yahya_Kriteria pentajrihan periwayat oleh al-Albani 212

4. al-mukha>lafah, ialah menyalahi periwayatan orang yang lebih tsiqat. Mukhalafah

ini dapat menimbulkan haditsnya syadz atau munkar

5. Su>’ al-h}ifz}, ialah buruk hafalan,

6. al-kiz\b, ialah pembohong, pendusta

7. tuhmah bi al-kiz\b, ialah senang melakukan dosa.

8. inkhira>m al-muru>’ah, tidak memiliki kehormatan karena gegabah.

9. al-fisq, yaitu suka melakukan dosa, baik dosa-dosa kecil termasuk dosa besar.

10. al-bid‘ah, yaitu melakukan tindakan tercela diluar ketentuan syara. Orang

yang disifati dengan bid’ah adakalanya tergolong orang yang dikafirkan dan

adakalanya orang yang difasikan.

Mereka yang dianggap kafir adalah golongan Rafidhah dan mereka yang

dianggap fasik adalah golongan yang mempunyai keyakinan (‘itikad) yang

berlawanan dengan dasar syari’at.48

Jarh itu ada yang boleh diakui dan ada yang tertolak. Jarh yang mesti ditolak,

timbulnya karena beberapa sebab dan hal yang sebenarnya tidak patut dijadikan

alasan menjarh. Imam Daqiqul-‘Id berkata: “jalan yang menyebabkan orang-orang

dahulu menjarh seorang periwayat, ada lima”: Karena hawa nafsu, karena sesuatu

menimpa orang terhormat, niscaya ia akan mengubahkannya menjadi orang hina. Ia adalah kehinaan
tampa kematian. Kesia-siaan tanpa ada yang hilang. Hijabnya tampak lembut,, kemudian tambah tebal
dikit demi sedikit sehingga hijab itu pun menjadi tebal dan membuat hati menjadi terbalik tampa ada
kebaikanpadanya. Ghafala asy-sya’a wa ahmalahu adalah satu makna(hal ini jika ia melalaikan
sesuatu danmelupakannya karena tiidak mengingatnya). Kata ghafala ‘anisy-syai’I ghaflatan
melupakannya karena kurang mengingat dan kurang sadar serta dalam keadaan lalai. Agfhlasy syai’a
bermakna membiarkannya sia-siakan tanpa terlupakan. Taghafala bermakna sengaja melupakan atau
pura-pura lupa. Kata istaghfala bermakna menilainya lalai dan kelalainya terlihat. Mughaffal adalah
orang yang tidak mempunyai kecerdasan sehingga membiarkan musuhnya untuk menuntunnya kepada
arah yang tidak ia ketahui/lalai. Dikutip dari http://yusdiyudi.blogspot.com/2011/01/ghaflah.html,
Rabu, tanggal 3 Desember 2014.

48 Teungku M. Hasbi as Shidieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, ( Jakarta: Bulan
Bintang, 1987), h. 280-281.
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maksud, berlainan kepercayaan, perselisihan antara ahli tashawwuf dan ahli zhahir,

omongan yang terbit karena tidak tahu tingkatan ilmu-ilmu, dan berpegang dengan

samar-samar serta tidak ada wara (bid’ah).

Karena lima macam hal ini, kita dapati beberapa banyak periwayat yang

tercela atau tercacat, dan karena ini pula banyak ‘ulama yang tidak mau menerima

riwayat orang-orang yang dijarh itu, termasuk al-Albani menilai mendahulukan

pandangan yang menjarh dari pada yang menta’di>l.

Adapun dari segi tipologi, al-Albani terkadang tergolong pada posisi

mutawassit{ (moderat), dan terkadang mutasyaddid (ketat). Ketika dia moderat dia

tidak mudah menyalahkan, namun al-Albani tetap berpegang pada kaedah

“mendahulukan jarh dari pada ta’dil”. Hal ini terlihat ketika memberikan

argumentasinya terhadap ked}aifan sebuah hadis\ :

49" إیاكم وخضراء الدمن، فقیل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء فى المنبت السوء 

Artinya :
Hati-hatilah (jauhilah) olehmu hijaunya kotoran ternak." Beliau ditanya, 'Apa
makna hijaunya kotoran ternak?' Rasul menjawab,'Yaitu wanita cantik yang
tumbuh di lingkungan buruk.

Dalam penilaian al-Albani terhadap hadis\\ tersebut, dia mengatakan hadis ini

tergolong hadis\\ yang sangat lemah 50,(ضعیف جدا.) berdasar dari penilaian

sanadnya oleh kritikus hadis\ yang bernama al-Daruqut{ni, dia menilai nama al-

49 Abu Abd al-Rahman Muhammad Nas}iruddi>n bin al-Haj Nuh bin Najjati bin Adam al-
As}qaudari> al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aifah wa al-Maud}u>ah  wa as\aruha al-Syai fi al-
Ammah. Juz 1,(Riyadh : Dar al-Alma  A>rif), 1412 H./1992 M), h. 69.

50 Abu Abd al-Rahman Muhammad Nas}iruddi>n bin al-Haj Nuh bin Najjati bin Adam al-
As}qaudari> al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aifah wa al-Maud}u>ah  wa as\aruha al-Syai fi al-
Ammah. (Riyadh : Dar al-Alma  A>rif), 1412 H./1992 M) h.69



Desertasi_yahya_Kriteria pentajrihan periwayat oleh al-Albani 214

Qida>’i dalam periwayatan hadis ini termasuk periwayat yang lemah. Walaupun oleh

ulama hadis yang lain, seperti Imam Ahmad, al-Nasa>’i dan Ibnu al-Mudayni>,

mereka menilai al-Qada>’i adalah pendusta. Dari gambaran tersebut al-Albani hanya

menilai lemah saja, tidak dia sebut maud}u, sedang pendusta seharusnya hadis\nya

matruk, dan pada umumnya hadis\ yang sifatnya matruk, maka otomatis maud{u’,

sehingga pada kesempatan ini dapat dikatakan al-Albani tidak termasuk tipologi

kritikus hadis\ yang tasyaddud, dia mutawassit{. Untuk bahasan hadis\\ tersebut

sanadnnya akan diurai pada bab IV.

Di lain kesempatan al-Albani termasuk tasyaddud, ketika memvonis sebuah

hadis\ tentang bertawassul kepada Nabi saw. adalah hadis\ maud{u’, adapun hadis\

yang dimaksud adalah :

51توسلوا بجاھي فإن جاھي عند هللا عظیم

Artinya :
"Bertawasullah dengan kedudukan dan jabatanku, karena kedudukanku di sisi
Allah sangat agung."

Hadis tersebut terkategori maud{u’ namun oleh Ibnu Taimiyah tidak

menyebutnya langsung sebagai hadis\ yang maudu{‘ hanya mengatakan hadis\ ini

tidak marfu’ atau tidak disandarkan langsung kepada Nabi saw.

Demikian pula, al-Albani sangat tegas mengatakan hadis\ ini palsu ketika

mengangkat hadis\ tentang “berhadas dan tidak berwud{u” yang matannya sebagai

berikut :

من أحدث ولم یتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم یصل فقد جفاني، ومن صلى ولم 
52یَْدُعني فقد جفاني، ومن دعاني فلم أجبھ فقد جفیتھ، ولست برب جاف

51 Abu Abd al-Rahman Muhammad Nas}iruddi>n bin al-Haj Nuh bin Najjati bin Adam al-
As}qaudari> al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aifah wa al-Maud}u>ah  wa as\aruha al-Syai fi al-
Ammah. (Riyadh : Dar al-Alma  A>rif), 1412 H./1992 M), hal 76.
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Artinya :
“Barang siapa berhadas dan belum berwud{u, maka sungguh dia menjauhiku,
dan barang siapa berwud{u tetapi dia tidak shalat, dia telah berpaling dan
menjauhiku, dan barang siapa mendoakan aku dan aku tidak menerimanya,
berarti aku telah menjauhinya, dan aku bukan pengatur yang suka menjauhi.”

Demikian pula masalah menziarahi kubur Nabi :

53أبي إبراھیم في عام واحد دخل الجنة "من زارني وزار" 

Artinya :
“Barang siapa menziarahiku dan (menziarahi) kakekku Ibrahim dalam satu
tahun, maka ia akan masuk surga”.

Hadis\ ini menurut al-Albani maud{u’ karena tidak ada satupun yang

meriwayatkan secara lengkap jalur sanadnya. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah dan

Imam al-Nawawi menyebut hadis\ tersebut tidak jelas sumbernya.

al-Albani juga menilai hadis\ yang serupa berikut ini tergolong maud{u’ :

54من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حیاتي

Artinya :
“Barang siapa menunaikan ibadah haji, kemudian menziarahi kuburku
sepeninggalku, ia seperti menziarahiku ketika aku masih hidup”

Hadis\ tersebut oleh al-Albani termasuk maud{u’ dengan alasan, dalam sanad

periwayatan hadis\ tersebut terdapat periwayat yang bernama Laits ibn Sulaim yang

terkenal sering mencampur adukkan hadis\, juga terdapat nama Hafs bin Sulaiman

yang bergelar al-G{ad{ri> yang dikenal sangat lemah sebagaimana dikemukakan

52 Abu Abd al-Rahman Muhammad Nas}iruddi>n bin al-Haj Nuh bin Najjati bin Adam al-
As}qaudari> al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aifah wa al-Maud}u>ah  wa as\aruha al-Syai fi al-
Ammah h.119.

53 Abu Abd al-Rahman Muhammad Nas}iruddi>n bin al-Haj Nuh bin Najjati bin Adam al-
As}qaudari> al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aifah wa al-Maud}u>ah  wa as\aruha al-Syai fi al-
Ammah , h.120

54 Abu Abd al-Rahman Muhammad Nas}iruddi>n bin al-Haj Nuh bin Najjati bin Adam al-
As}qaudari> al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aifah wa al-Maud}u>ah  wa as\aruha al-Syai fi al-
Ammah , h.120
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oleh Ibn Hajar al-Asqala>ni>, bahkan oleh Ibn Muin menyebutnya sebagai pemalsu

hadis\ dan dia termasuk pendusta.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seluruh hadis\\ yang

berkenaan dengan ziarah ke makam Rasulullah sangat lemah sehingga tidak dapat

dijadikan hujjah. Karena itu, tidak ada satupun pakar hadis\\ yang meriwayatkannya.

Lebih jauh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kebohongan hadis\\ ini sangat jelas.

Sebab, siapa saja yang menziarahi Rasulullah saw. semasa hidupnya dan dia seorang

mukmin, berarti ia sahabat beliau. Apalagi bila ia termasuk orang yang hijrah

bersama beliau atau berjihad bersamanya, maka telah dinyatakan oleh beliau dalam

sebuah hadis\\ yang diriwayatkan oleh al- Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

أحد ذھبا ما بلغ مد أحدھم " ال تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بیده لو أنفق أحدكم مثل 
55وال نصیفھ "

Artinya :
Janganlah kalian mencaci maki sahabat-sahabatku, demi zat yang aku ada

ditangan-Nya, seandainya seorang diantara kalian ada yang membelanjakan
hartanya berupa emas sebesar gunung Uhud itu, tidak akan mencapai
secupak jasa-jasa mereka atau bahkan separuhnya.

Dari gambaran tersebut, dapat dikatakan bahwa ketika sebuah hadis\ yang

berkaitan dengan  aqidah dan ibadah mahdah, al-Albani sangat ketat atau tasyaddud,

tapi jika kritik hadis\ yang berkaitan masalah muamalah dan akhlak dia agak moderat.

55Abu Abd al-Rahman Muhammad Nas}iruddi>n bin al-Haj Nuh bin Najjati bin Adam al-
As}qaudari> al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aifah wa al-Maud}u>ah  wa as\aruha al-Syai fi al-
Ammah. (Riyadh : Dar al-Alma A>rif), 1412 H./1992 M h.123, dan kelengkapan sanad hadis yang
dimaksud adalah sebagai berikut :

ُث َعْن أَبِي سَ  ثَنَا ُشْعبَةُ، َعِن األَْعَمِش، قَاَل: َسِمْعُت َذْكَواَن، یَُحدِّ ثَنَا آَدُم ْبُن أَبِي إِیَاٍس، َحدَّ ُ َعْنھُ، قَاَل: قَاَل النَّبِيُّ َحدَّ ِعیٍد الُخْدِريِّ َرِضَي هللاَّ
»ي، فَلَْو أَنَّ أََحَدُكْم أَْنفََق ِمْثَل أُُحٍد، َذھَبًا َما بَلََغ ُمدَّ أََحِدِھْم، َوالَ نَِصیفَھُ الَ تَُسبُّوا أَْصَحابِ «َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: 

Lihat, Muhammad Ibn Ismail Abu ‘Abdullah al-Bukhari> al-Ju’fi>, S{ahih al-Bukhari>, juz 5
( t.tp:Dar al-Tauqi al-Najjah, 1422 H.) h. 8.
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Seperti menziarahi kubur Rasulullah saw. termasuk dalam hal ibadah bahkan aqidah,

sebab masuk ranah keyakinan, walaupun hanya sekedar menziarahi kuburan

Rasulullah saw. al-Albani beranggapan menjauhi dan menyimpang dari ajaran

Rasulullah saw. adalah dosa besar. Kalau tidak, termasuk kafir. Dengan demikian,

berarti makna hadis\ tersebut siapa saja yang dengan sengaja meninggalkan atau tidak

pergi berziarah ke makam Rasulullah saw., berarti telah melakukan perbuatan dosa

besar, berarti pula ziarah termasuk wajib seperti ibadah haji. Barangkali tidak

seorangpun kaum mukmin yang berpendapat demikian, sekalipun ziarah ke makam

Rasulullah suatu amalan yang baik, hal itu tidak lebih dari amalan yang mustahab.

Inilah pendapat jumhur ulama. Lalu bagaimana mungkin orang yang

meninggalkannya dinyatakan sebagai orang yang menyimpang dan menjauhi

Rasulullah saw.56

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa dalam memutuskan ked}aifan dan

kemaudu’an sebuah hadis, al-Albani selalu berpedoman pada penilaian oleh para

kritikus hadis. Sehingga apa yang disebutnya lemah atau palsu, adalah hasil analisis

al-Albani dari kebenaran pandangan para kritikus periwayat hadis. Seperti hadis yang

dikemukakan sebelumnya dan hadis berikut ini tentang “sahabat Nabi laksana

bintang-bintang” yaitu sebagai berikut :

57إنما أصحابي مثل النجوم فأیھم أخذتم بقولھ اھتدیتم ".

56 Abu Abd al-Rahman Muhammad Nas}iruddi>n bin al-Haj Nuh bin Najjati bin Adam al-
As}qaudari> al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aifah wa al-Maud}u>ah  wa as\aruha al-Syai fi al-
Ammah. (Riyadh : Dar al-Alma A>rif), 1412 H./1992 M h.123

57 Abu Abd al-Rahman Muhammad Nas}iruddi>n bin al-Haj Nuh bin Najjati bin Adam al-
As}qaudari> al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aifah wa al-Maud}u>ah  wa as\aruha al-Syai fi al-
Ammah. (Riyadh : Dar al-Alma A>rif), 1412 H./1992 M h. 149.
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Artinya :
“Sesungguhnya para sahabatku  adalah bagaikan bintang-bintang dari yang
mana saja kalian mengambil pendapatnya, berarti kalian telah mendapat
petunjuk”

Dari segi sanad, al-Albani menyimpulkan hadis ini adalah maud}u’ (hadis

palsu), hal ini didasarkan atas pandangan para kritikus hadis, seperti oleh Ibnu ‘Abd

al-Bar berkata, sanad hadis ini tidak sahih sebab tidak ada satupun periwayatnya yang

sampai kepada Nafi’ sebagai seorang periwayat yang dapat dijadikan hujjah. Hadis

ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dan Ibnu Hazem dari sanad Abi Syihab al-

Hanath dari Hamzah al-Jazri.

Hamzah ini adalah Ibnu Abi Hamzah yang oleh Daruqut{ni> menyatakan dia

ditinggalkan riwayatnya. Kemudian Ibnu al-Adi menyatakan bahwa semua

riwayatnya adalah maudhu'. Ibnu Hibban berkata, "Ia selalu menyalahi periwayat-

periwayat yang s\iqah (kuat; dipercaya) seolah-olah ia sengaja meriwayatkan hadis\-

hadis\ maudhu', karena itu, tidak sah meriwayatkan darinya." Ibnu Hazem dalam al-

Ihkam fi Ushul al-Ahham berkata, "Telah nyata bahwa riwayat ini tidak benar,

bahkan tidak ragu lagi merupakan riwayat palsu sebab Allah telah menyatakan

mengenai sifat Nabi-Nya bahwa apa yang diucapkannya bukan menurut hawa

nafsunya, tetapi firman yang diwahyukan kepadanya, sebagaimana di dalam QS. al-

Najm (53) : 3-4






Artinya :
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Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa
nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan
(kepadanya).58

Bila telah terbukti bahwa segala yang diucapkannya adalah syariah yang hak,

berarti semuanya dari Allah. Karenanya, tidak akan bertentangan dengan apa yang

difirmankan-Nya di dalam al-Quran/S. al-Nisa (4) : 82 sebagai berikut :









Terjemah :
Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al
Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan
yang banyak di dalamnya.59

Allah swt. telah melarang keras berselisih seperti dalam firman-Nya, "Walaa

tanaa za'u." (al-Anfal: 46). Karena itu, merupakan sesuatu yang mustahil bila

Rasululah saw. memerintahkan mengikuti setiap yang dilakukan dan diucapkan oleh

setiap sahabat, padahal diantaranya ada yang menghalalkan sesuatu sedang yang lain

mengharamkannya. Bila itu dibenarkan, berarti menjual khamr itu halal karena

mengikuti Samurah bin Jundub, sementara sahabat yang lain menyatakan haram.

Lebih lanjut Ibnu Hazem menyatakan," Sebenarnya apa yang wajib bagi kita

hanyalah mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an yang telah disyariatkan bagi kita

dan apa yang datang dengan sahih dari Rasulullah saw. yang Allah perintahkan untuk

58 Kementerian Agama, Waqaf, Da’wah dan Bimbingan Islam, Al-Quran al-Karim dan
Terjemahnnya ke dalam Bahasa Indonesia (Riyadh : Kerajaan Saudi Arabiyah, t.th), h.871

59 Kementerian Agama, Waqaf, Da’wah dan Bimbingan Islam, Al-Quran al-Karim dan
Terjemahnnya ke dalam Bahasa Indonesia (Riyadh : Kerajaan Saudi Arabiyah, t.th), h.132
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menjelaskan perihal agama atau syariat." Ia mengakhiri pernyataannya dengan

berkata bahwa hadis\ tersebut (di atas) adalah kabar dusta, maudhu' yang tak ada

kesahihan sama sekali.60

Dari uraian tersebut, rupanya al-Albani melihat hadis ini tidak hanya sekedar

memperhatikan dari segi sanad saja, tetapi juga menjadikan pandangan Ibn Hazem

dari segi matannya sebagai bahan acuan menilai hadis ini untuk memperkuat

argumentasinya terhadap kesimpulannya atas hadis tersebut sebagai hadis maud}u’.

Maka dapatlah dikatakan bahwa al-Albani mempunyai kriteria tajrih

berdasarkan pandangan para kritikus hadis, yang posisinya berada pada tipologi

“mutasyaddid” jika hal itu mengarah kepada perusakan aqidah dan masalah syar’i,

dan dia pada posisi mutawassit} dan tasahhul bila hal itu adalah muamalah dan

akhlak tanpa mengabaikan ajaran-ajaran pokok dari al-Quran dan hadis-hadis s}ahih

lainnya.

Contoh salah satu sikap tasahhul al-Albani, disaat al-Albani menempatkan

sebagai hadis s}ahih tentang Hamzah bin Abdul Mut}t}alib sebagai pemimpin para

syuhada. adapun hadis tersebut adalah sebagai berikut :

61فقتلھ ".بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونھاهحمزةسید الشھداء 

Artinya :
Pemimpin para syuhada ialah Hamzah ibn Abdul Mut}ali>b, dan seoroang laki-
laki yang berani menentang penguasa zhalim, yang berani menolak ketika
diperintahkannya, dan akhirnya mati dibunuhnya.

60 Abu Abd al-Rahman Muhammad Nas}iruddi>n bin al-Haj Nuh bin Najjati bin Adam al-
As}qaudari> al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aifah wa al-Maud}u>ah  wa as\aruha al-Syai fi al-
Ammah. (Riyadh : Dar al-Alma A>rif), 1412 H./1992 M h. 150.

61 Abu ‘Abd al-Rahman Muhammad Nasiruddi>n ibn al-Haj Nuh ibn Najja>ti> ibn A>dam
al-Usyqu>duri> al-Alba>ni>, Silsilah al-Aha>dis\ al-S}ahi>hah wa Syai’ min Fuqaha> wa
fawa>idaha Juz I (Riyad} : Maktabah al-Ma’Arif li al-Nasyri li al-Taujih ) h. 716
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Hadis ini ditakhrij oleh Ha>kim dari Rafi’ ibn Asyras al-Marwa>zi : Telah bercerita

kepada kami Hufaid al-S}affar dari Ibra>him al-Shaigh dari At}a’ dari Ja>bir  dari

Nabi saw. kemudian Ha>kim berkomentar : Hadis ini s}ahih dari segi sanadnya,

namun kemnetar Ha>kim ini dtentang oleh al-Zahabi>, dia berkata : saya

berkomentar : Ash-Saffat tidak diketahui siapa dia. Adapun pandangan al-Alba>ni>,

Dia (al-Saffar) disebutkan oleh ibn Abi> Ha>tim melalui riwayat Ahmad ibn

Manshur ibn Ra>syid al-Marwa>zi, namun tidak disinggung mengenai keadilan

ataupun kelemahannya, tetapi dia diriwyatkan oleh dua periwayat lain dari ibn

Asyras, yaitu Ahmad ibn Yassar, dan Muhammad ibn al-Laits, jadi, ibn Asyras masih

belum berpredikat majhul al-hal sesuai dengan syarat ibn Hibba>n dalam al-siqa>t

tetapi beliau tidak menyebutkannya. Sedang al-Hais\ami menyebutkannya dalam al-

Majma’ dari Ibnu ‘Abbas secara marfu’, ia berkata : Hadis ini diriwayatkan oleh al-

T}abra>ni> dalam al-Ausat}. Di dalamnya masih terdapat ked}aifan.

Separuh redaksi hadis yang pertama memiliki sanad lain dari Ja>bir. Abu

Hammad al-Hana>fi meriwayatkannya dari Ibnu Uqail, ia berkata : “saya mendengar

dari Ja>bir ibn ‘Abdullah hadis marfu’ tentang kisah terbunuhnya Hamzah”.

Hadis ini ditakhrij oleh Ha>kim : dia berkomentar hadis ini s}ahih dari segi

sanadnya, namun komentar ini ditentang oleh al-Zahabi> dengan perkataannya ; “abu

Hammad ialah al-Mufadhal ibn S}adaqah. Oleh al-Nasa>i  dia dikatakan sebagai

periwayat yang matruk hadisnya.

Menurut al-Albani : hadis ini sangatlah lemah dari segi sanadnya. Karena ‘Ali

ibn al-Huzuwwar beserta syaikhnya adalah seorang periwayat yang matruk.

Demikian komentar al-Ha>fidz dalam al-Taqrib. Walaupun sangat nyata akan

ked}aifan hadis ini, akan tetapi al-Albani menyatakan hadis ini s}ahih hanya
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berpegang terhadap pandangan ayah dari al-Ha>kim tentang Hakim ibn Zaid Abu

Tamilah bahwa dia adalah seorang s}aleh, dia seorang syaikh al-hadis.62

Demikian halnya di saat al-Alba>ni> menetapkan hadis tentang anjuran

pindah tempat duduk di dalam masjid di saat ngantuk shalat jumat sebagai hadis

s}ahih, sedang hadis ini banyak yang menempatkan pada posisi tidak kuat, seperti

oleh al-Baiha>qi, al-Syaikha>ni>, Abu Na’im dan yang lainnya.63

62 Abu ‘Abd al-Rahman Muhammad Nasiruddi>n ibn al-Haj Nuh ibn Najja>ti> ibn A>dam
al-Usyqu>duri> al-Alba>ni>, Silsilah al-Aha>dis\ al-S}ahi>hah wa Syai’ min Fuqaha> wa
fawa>idaha Juz I (Riyad} : Maktabah al-Ma’Arif li al-Nasyri li al-Taujih ) h. 716

63 Pembahasan lebih rinci tentang ini dapat dilihat pada Abu ‘Abd al-Rahman Muhammad
Nasiruddi>n ibn al-Haj Nuh ibn Najja>ti> ibn A>dam al-Usyqu>duri> al-Alba>ni>, Silsilah al-
Aha>dis\ al-S}ahi>hah wa Syai’ min Fuqaha> wa fawa>idaha Juz I (Riyad} : Maktabah al-Ma’Arif li
al-Nasyri li al-Taujih ) h. 838.
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BAB IV
APLIKASI DAN ANALISIS KRITERIA

PENTAJRIHAN al-ALBANI

A. Biografi Singkat

1. Latar Belakang Kehidupannya

Nas{iruddi>n al-Albani adalah ulama Islam era Modern, lahir tahun 1914

M./1333 H. dan wafat tanggal 1 Oktober 1999 M./21 Jumadil Akhir 1420 H. Lahir di

Asyqudarra, Negara Albania dan wafat di Yordania.1

Nama lengkapnya adalah Syaikh Muhammad Nasiruddin bin al-Haj bin al-

Nuh al-Najati al-Albani2, nama kuniyahnya adalah Abu Abdurrahman3 (anak

pertamanya bernama Abdurrahman), al-Hajj Nuh an-Najati (Haji Nuh, nama

lengkapnya : Nuh bin Adam an-Najati al-Albani). Haji Nuh adalah salah satu pemuka

Mazhab Hanafi di Albania dan begitu ahli dibidang ilmu syar'i yang didalaminya di

Istanbul-Turki, Ibukota kesultanan Ottoman. Ia akrab ditelinga umat Islam dengan

nama Syaikh al-Albani, sedangkan al-Albani sendiri adalah penyandaran terhadap

negara asalnya yaitu Albania4 beraliran Sunni Salafiyah, dia salah seorang ulama

Islam kontemporer dan salah seorang pengikut syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.5

1Mubarak B. Mahfudh Bamualim, Biografi Syaikh Albani, Mujaddid dan Ahli Hadis Abad
ini",

2‘Isyam Musa Hadis, Al-Raudh al-Dani fi fawaid al-Hadis\ahli al-‘Allamah Muhammad Nasir
al-Din al-Albani (‘Amman : al-Maktabah al-Islamiyyah, 1422 H.) h. 7

3 Mubarak BM.Bamuallim, Biografi Syaikh al-Albani Mujadid dan ahli Hadis\ abad ini
(Bogor: Pustaka Imam Syafi’I,2003), h. 13.

4 Albania adalah salah satu negara Balkan di Eropa.
5‘Umar Abu Bakar, al-Imam al-Mujaddid ‘allamah al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin al-

Albani, diterjemahkan oleh Abu lhsan Al-Atsary dengan judul Syaikh Muhammad Nasiruddin al-
Albani dalam kenangan (Solo : al-Tibyan, 1420 H./2000 M.) h. 70.
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Al-Albani pernah berguru hadis dari seorang ulama besar bernama ‘Allamah

Syaikh Muhammad Raghib at-Tabbakh dari gurunya inilah dia ,(الشیخ راغب الطباخ)

mendapatkan ijazah hadis\ sebagai tanda telah mendapat pengakuan menerimanya

dan mempunyai hak menyampaikan hadis darinya, selanjutnya memiliki ijazah

tingkat lanjut dari Syaikh Bahjatul Baytar (dimana isnad dari Syaikh terhubung ke

Imam Ahmad).6 Ijazah ini hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar ahli

dalam hadis dan dapat dipercaya untuk membawakan hadis secara teliti. Ijazah serupa

juga dimiliki murid Syaikh Al-Albany, yaitu Syaikh Ali Hasan Al-Hala>bi. Jadi,

adalah tidak benar jika dikatakan bahwa Syaikh hanya belajar dari buku, tanpa ada

wewenang dan tanpa ijazah.7

Al-Albani kebanyakan menghabiskan masa mudanya di Damaskus, Siria.

Sekitar umur 20 tahun ia menyelesaikan karyanya yang pertama tentang hadis\

dengan menulis komentar atas kitab al-Mughni ‘an Haml al-Asfar fi al-Asfar fi

Takhrij Ma fi al-Ihya min al-Akhbar karya al-Iraqi, berupa kajian verifikatif terhadap

h}adis\-h}adis\ dalam kitab Ihya’ Ulumudin-nya Imam al-Ghazali. Selanjutnya ia

belajar secara otodidak terutama dengan banyak kitab dan manuskrip di perpustakaan

Zhahiriyah di Damaskus. Di masanya, Damaskus adalah salah satu kota poros

keilmuan Hadis dengan Madrasah hadis Zhahiriyah dan Asyrafiyah-nya. Sekitar

6 H. tersebut dikemukakan oleh al-Albani dalam kitab Mukhtasar bagian al-Albani oleh
Syams al-Di>n Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Us\ma>n ibn Qa>imaz al Zahabi>,
Mukhtas}ar al-‘Ulwu li al-Ulyi al-‘Adzim al-Zahabi>y (T.tp. : al-Maktabah al-Isla>mi>, 1412
H./1991 M.) h.72. Dan juga lihat pula Muhammad Nasiruddin al-Albani> Tahzi>r al-Sa>jid min
ittihaj al-Qubu>ri masa>jid, (Beirut : al-Maktab al-Islami>, t.th.) h.64 Keterangan lebih lanjut tentang
h. tersebut juga ditemukan dalam kitab Hayah al-Albany (biografi Al-Albany) karangan Muhammad
Asy-Syaibani.

7Lihat http://www.ummusalma.wordpress.com, dengan judul Ijazah hadis Imam al-Albani,
Mura>jaan: Abu Hudzaifah,  penerbit Maktabah Ummu Salma al-Atsari, dikutip tanggal  2 Januari
2015.



Desertasi_Yahya_Kriteria pentajrihan oleh al-Albani 225

tahun 1960an ia diminta mengajar oleh koleganya, Abdulah bin Baz, di Universitas

Islam Madinah dan diangkat menjadi guru besar kajian Hadis di sana. Ia termasuk

orang yang memprakarsai kajian kritik sanad sebagai mata kuliah independen pada

Departemen Hadis. Al-Albani telah menghasilkan sekitar 117 buku, baik berbentuk

catatan kritikal filologis atas berbagai manuskrip serta kitab turats atau berbentuk

karya independen. Di antaranya; Hijab al-Mar’ah al-Muslimah fi al-Kitab wa al-

Sunnah dan Silsilah al-Ahadis Adh-D}a’if ah wa al-Mawdhu’ah wa atsaruha as-Syai’

fi al-Ummah (kumpulan hadis d}a’if dan palsu). Dalam karya-karyanya itu, ia telah

mengidentifikasi kurang lebih 990 hadis yang diangap autentik oleh kebanyakan

ulama Muslim, namun olehnya dianggap lemah. Maka iapun menuai kritik dari

berbagai kalangan, di antaranya dari Hasan bin Ali as-Saqaf yang menulis

Tanaqudhat al-Albani al-Wadhihat, juga Ramadhan al-Buthi yang menulis al-

Lamadzhabiyyah Akhtharu Bid’atin Tuhaddidu asy-Syar’iah al-Islamiyyah. Dari

perspektif mazhab fikih, al-Albani cenderung kepada mazhab Hanbali, demikian

ketika ia memverifikasi kitab hadis hukum mazhab Hanbali, Irwau'l Ghalil fi

Takhri>j Ahadis\ Manar al-Sabi>l, meski ayahnya sendiri, Haji Muhammad Nuh

adalah seorang penganut mazhab Hanafi tulen.

Separuh hidup al-Albani diabdikan untuk mengkaji hadis Nabi saw. Seakan

dia berangkat dari keraguan akan autentitas sejumlah hadis. Dalam perjalanan

hidupnya, al-Albani telah membuktikan kes{ahihan hadis lewat tradisi kritis

kesarjanaan Islam. al-Albani bertumpu pada analisis isnad untuk menguji

autentisistas hadis.  Dia bersandar sepenuhnya pada informasi kamus-kamus biografi

tentang kualitas para periwayat hadis.
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Dia mengemukakan bahwa isnad hadis yang tidak s\iqah (tepercaya) berarti

tidak s\iqah pula hadisnya dan karenanya harus ditolak. Al-Albani hanya bertumpu

pada kes\iqahan isna>d, bukan matannya. Caranya, di antaranya, adalah dengan

mengecek terminologi isnad yang digunakan periwayat semisal ‘an (diriwayatkan

dari, sami‘a (dia mendengar), haddas\ana>, ah#barana>, dan seterusnya. Padahal,

terminologi semacam ini tidak harus diartikan sebagai model periwayatan yang

menentukan kes\iqahan hadis.

Menurut Kamaruddin Amin, terminologi-terminologi tersebut tidak berlaku

sebagai kriteria kes{ahihan hadis bagi para ulama abad pertama hijriah. Artinya, para

periwayat di abad tersebut tidak secara sengaja dan sadar menggunakan beragam

terminologi tersebut sebagai cara menentukan tingkat kes{ahihan  sebuah hadis.

Sebuah penelitian tiada sempurna tanpa disertai dengan teori. Taori adalah

seperangkat konsep, definisi, serta proposisi yang tersusun secara sistimatis sehingga

dapat dipergunakan untuk menjelaskan serta meramalkan fenomena atau fakta.8

Takhrij bagi al-Albani di samping mengembalikan hadis\ kepada sumber

aslinya, juga menyertakan penilaian atas hadis\ tersebut dan meneliti setiap pendapat

ulama mengenai perawinya sehingga akhirnya dapat melakukan sebuah tarjih dari

sekian banyak komentar ulama atas keadaan sebuah hadis\ baik dari segi sanad

maupun matannya.

Ketika mempraktikan metode ini, al-Albani tetap memegang prinsip

keotentikan hadis\-hadis\ yang ada dalam S}ahih Bukhari dan Muslim sebagai kitab

kedua yang paling absah dan s}ahih setelah al-Quran. Sehingga ketika men-takhrij

8 Lihat Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (cet. IV; Bandung : CV. Alfabeta, 2008),
h. 41.
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hadis\-hadis\ kedua kitab itu, ia hanya menyebutkan letak dan nomor urutnya tanpa

memberikan komentar mendetail. Cukup ia menuliskan ungkapan semisal; "s}ahih,

rawahu as-Syaikhani", "s}ahih, rawahu al-Bukhari" atau “rawahu Muslim", meski

sebagian perawinya ada yang lemah. Demikian menegaskan akan kes}ahihan hadis\-

hadis\ dalam dua kitab kanonik tersebut. Berbeda ketika ia menganalisa hadis\-hadis\

dalam kitab sunan, semisal Sunan al-Nasai>, Abi Dawud, Tirmidzi, dan kitab hadis\

lain seperti Mustadrak al-Hakim, S}ahih Ibnu Hibban, atau S}ahih Ibnu Huzaimah;

yakni ia harus memberikan penilaian s}ahih, hasan atau d}a’if setelah meneliti

isnad-nya. Jika dalam sanadnya terdapat perawi yang s\iqah (terpercaya), maka al-

Albani tidak banyak memberikan komentar, namun lebih mencukupkan komentar

beberapa ulama. Jika salah satu perawinya diperdebatkan oleh para kritikus, maka

terlebih dahulu al-Albani> menyalin seluruh komentar tersebut dan

membandingkannya sesuai dengan kaidah Jarh wa Ta'dil (kajian rawi untuk

menentukan diterima atau ditolak riwayatnya) untuk selanjutnya melakukan tarjih

atas sanad tersebut. Karena menurutnya, meski kitab-kitab hadis\ itu sudah diklaim

berisikan hadis\-hadis\ yang s}ahih, namun masih banyak didapati hadis\-hadis\

hasan, bahkan d}a’if yang memerlukan penelitian lanjutan. Hasilnya, al-Albani

menemukan di dalam Sunan Abi Dawud hadis\ yang terkategori d}a’if berjumlah

561 (D}a’if Sunan Abi Dawud) dan yang shahih 2.393 hadis\ (Shahih Sunan Abi

Dawud).

Dalam proses verifikasi, untuk kritik sanad ia menggunakan beberapa istilah

Jarh wa al-Ta’dil yang dominan ia gunakan, di antaranya: (1) s\iqah untuk

menunjukan hadis\ tersebut memiliki sanad dan penuhi kriteria hadis\ shahih; (2)

shaduq atau jayyid (benar-baik) untuk kategori hadis\ hasan; (3) Lam a'rifhu atau
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majhul (tidak terdeteksi siapa sanad yang dimaksud,) tidak diketahui keadaan seorang

rawi, apakah termasuk kategori s\iqah atau jayyid; (4) d}a’if atau wahin untuk

kategori hadis\ yang lemah sekali dan termasuk kategori hadis\ d}a’if ; (5) kadzdzab

(pendusta) untuk kategori hadis\ maudhu’ (palsu) dan tidak dapat dijadikan landasan

hukum.

Al-Albani dikenal sebagai ahli hadis, ia dibesarkan di tengah keluarga yang

tekun dalam beribadah dan termasuk ketekunan dan keseriusan mereka terhadap ilmu,

khususnya ilmu agama. al-Albani dibesarkan dari keluarga hidup sederhana jauh dari

kemewahan dunia, tetapi hidup dalam gemblengan keluarga yang ilmuan dan

agamawan, ayahnya seorang ulama besar di Albania, al-Haj Nuh, adalah lulusan

lembaga pendidikan ilmu-ilmu syariah di Istambul Turki.9 Setelah al-albani

menyelesaikan studinya ia kembali ke tanah kelahiranya di Albania untuk

mendedikasikan ilmunya untuk agama dan tanah airnya 10.

Syaikh al-Albani tumbuh besar dan memulai lembaran-lembaran hidupnya di

kota ini, latar belakangnya adalah berasal dari keluarga yang hidupnya sederhana,

meskipun begitu pendidikan agama tetap menjadi acuan utama dalam kehidupan

keluarganya. Selain mendapatkan pendidikan dari ayahnya berupa pelajaran al-Quran

dan fiqih yang bermazhab Hanafi, al-Albani juga  menimba ilmu dari para syekh

ulama di Albania. Untuk menambah dan membekali al-Albani kecil, ayahnya

menyusun sendiri kurikulum untuk program pendidikan yang lebih kuat dan terarah,

9 ‘Umar Abu Bakar, al-Imam al-Mujaddid ‘allamah al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin al-
Albani, diterjemahkan oleh Abu lhsan Al-Atsary dengan judul Syaikh Muhammad Nasiruddin al-
Albani dalam kenangan (Solo : al-Tibyan, 1420 H./2000 M.) h.14

10 Ashim Abdurrahman al-Qoryuti, Tarjamah Mujazah li fadhilah al-Muhadis\ as-Syaikh Abi
‘Abdurahman Muhammad Nashirudin al-Albani wa adhwa’u ala hayatihi al-Ilmiyyah, (Jeddah: Dar
al-Madani, t.th), h. 3
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Melalui kurikulum tersebut, al-Albani mulai belajar al-Qur'an dan tajwidnya,

ilmu sharaf, dan fiqih melalui mazhab Hanafi, karena ayahnya adalah ulama mazhab

tersebut. Selain belajar melalui ayahnya, Syaikh al-Albani-pun mulai mempelajari

buku Maraaqi al-falaah, beberapa buku hadis, dan ilmu balaghah dari gurunya,

Syaikh Sa'id al-Burha>ni. Selain itu, ada beberapa cabang ilmu lain yang

dipelajarinya dari Imam Abdul Fattah, Syaikh Taufiq al-Barzah, dan lain-lain.

Proses belajar terus dijalaninya seiring dengan usianya yang semakin dewasa,

ayahnya pun membekalinya keahlian dalam hal pekerjaan untuk menjadi modal

mencari nafkahnya kelak, yaitu keahlian sebagai Tukang Kayu dan Tukang Reparasi

Jam. Tukang kayu adalah profesi awalnya, kemudian ia mengalihkan kesibukannya

sebagai Tukang Reparasi Jam, yang mana Syaikh al-Albani sangat mahir dalam

bidang ini sebagaimana ayahnya. Karena keahlian reparasi jam, sehingga dijuluki as-

Sa'ti (Tukang Reparasi Jam) pun tersemat kepadanya saat itu.

Pada umur dua puluh tahun, al-Albani mulai mengonsentrasikan diri pada

ilmu hadis lantaran terkesan dengan pembahasan-pembahasan yang ada dalam

majalah al-Manar, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Syeikh Muhammad Rasyid

Ridha. Kegiatan pertama di bidang ini ialah menyalin sebuah kitab berjudul al-

Mughni 'an Hamli al-Asfar fi Takhrij ma fi al-Ishabah min al-Akhbar, sebuah kitab

karya al-Iraqi, berupa takhrij terhadap hadis-hadis yang terdapat pada Ihya'

Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Kegiatan Syeikh Al-Albani dalam bidang

hadis ini ditentang oleh ayahnya yang berkomentar, "Sesungguhnya ilmu hadis

adalah pekerjaan orang-orang pailit.11

11 Ashim Abdurrahman al-Qoryuti, Tarjamah Mujazah li fadhilah al-Muhadis\ as-Syaikh Abi
‘Abdurahman Muhammad Nashirudin al-Albani wa adhwa’u ala hayatihi al-Ilmiyyah, (Jeddah: Dar
al-Madani, t.th), h. 5
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Saat ideologi komunis menguasai daerah Balkan,  hingga salah seorang

pemimpinnya yaitu Ahmet Zog (Zog dari Albania) naik tahta, terjadilah suatu

peristiwa yang kelak akan mengebiri Albania dari identitas negara Islamnya, yaitu

pensekuleran undang-undang oleh Ahmet Zog. Pola politik ala Stalin mulai

diterapkan di Albania, banyak terjadi perombakan undang-undang secara

menyeluruh, bahkan lafal Azan yang sangat sakral bagi umat Islam pun dipaksa untuk

diucapkan dalam bahasa Albania. Maka semenjak itu menjadi maraklah gelombang

pengungsian orang-orang yang masih dengan teguh mengadopsi nilai-nilai

keislamannya, salah satu dari orang-orang itu adalah keluarga Haji Nuh yang

memutuskan untuk migrasi ke ibukota Syiria yang ketika itu masih menjadi bagian

dari wilayah Syam, saat itu Syaikh al-Albani baru berusia 9 tahun. Dari Damaskus

inilah al-Albani kecil mulai menimba ilmu termasuk memperdalam bahasa Arab. Ia

masuk sekolah Ibtidaiyah yang di kelola Jam’iyah al-Is’af al-Khaeriah hingga kelas

terakhir, namun ayahnya tidak memasukkannya ke sekolah tingkat lanjutan, karena

Haji Nuh memandang bahwa ternyata sekolah akademik dengan kurikulum formal

menganggap tidak memberikan manfaat yang besar selain sekedar mengajari seorang

anak belajar membaca, menulis, dan pendidikan wawasan serta akhlak yang sangat

rendah mutunya.

Sosok al-Albani adalah seorang yang tekun, termasuk dia seorang  penulis,

telah menghasilkan sekitar 117 buku, baik berbentuk catatan kritikal filologis atas

berbagai manuskrip serta kitab turats atau berbentuk karya independen. Di antaranya;

Hijab al-Mar’ah al-Muslimah fi al-Kitab wa al-Sunnah dan Silsilah al-Ahadis Adh-

D}a’if ah wa al-Mawdhu’ah wa atsaruha as-Syai’ fi al-Ummah (kumpulan hadis

d}a’if dan palsu). Dalam karya-karyanya itu, ia telah mengidentifikasi kurang lebih
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990 hadis yang diangap autentik oleh kebanyakan ulama Muslim, namun olehnya

dianggap lemah. Maka ia pun menuai kritik dari berbagai kalangan, di antaranya dari

Hasan bin Ali as-Saqaf yang menulis Tanaqudhat al-Albani al-Wadhihat, juga

Ramadhan al-Buthi yang menulis al-Lamadzhabiyyah Akhtharu Bid’atin Tuhaddidu

asy-Syar’iah al-Islamiyyah. Dari perspektif mazhab fikih, al-Albani cenderung

kepada mazhab Hsanbali, demikian ketika ia memverifikasi kitab hadis hukum

mazhab Hanbali, Irwau'l Ghalil fi Takhrij Ahadis Manar al-Sabil, meski ayahnya

sendiri, Haji Muhammad Nuh adalah seorang penganut mazhab Hanafi tulen. Hingga

al-Albani meninggal pada 2 Oktober 1999 (1420 H), ia sosok ulama kritikus hadis

modern, hasil ijtihadnya mengenai status suatu hadis sering dijadikan referensi oleh

banyak kaum muslim dan dianggap reperesentatif oleh sebagian umat Islam, jika

hasil verifikasi itu datang darinya.

2. Guru-Guru Al-Albani

Di Damaskus al-Albani kecil (berusia 9 tahun) mulai menimba ilmu termasuk

memperdalam bahasa Arab. Ia masuk sekolah Ibtidaiyah yang di kelola Jam’iyah al-

Is’af al-Khaeriah hingga kelas terakhir, namun ayahnya tidak memasukkannya ke

sekolah tingkat lanjutan, karena Haji Nuh memandang bahwa ternyata sekolah

akademik dengan kurikulum formal menganggap tidak memberikan manfaat yang

besar selain sekedar mengajari seorang anak belajar membaca, menulis, dan

pendidikan wawasan serta akhlak yang sangat rendah mutunya.

Maka dapatlah dikatakan bahwa al-Albani telah menimba ilmu pengetahuan

dari beberapa guru, yaitu :

a. Ayahnya sendiri, al-Haj Nuh al-Najati adalah seorang ilmuan, yang telah

menyelesaikan belajar Syariah di Istanbul dan kembali ke Albania sebagai
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seorang ulama Hanafiyah, dialah yang pertama menanamkan dasar-dasar

keilmuan yang dapat membentuk watak dan karakter kepribadiannya al-Albani.

Di bawah bimbingan ayahnya, al-Albani belajar al-Qur’an, tajwid, bahasa arab,

dan fiqh Hanafiyah.

b. Syaikh Sa’id al-Burhani, adalah guru tempat memperdalam ilmu Fiqh

Hanafiyyah  dan Bahasa Arab.

c. Al-Allamah syaikh Muhamad Raghib al-Tabagh, memberikan ijazah hadis

kepada al-Albani, dari syaikh yang satu ini beliau mempelajari ilmu hadis, dan

mendapatkan hak untuk menyampaikan hadis darinya.

d. Al-Albani memiliki ijazah tingkat lanjut dari Syaikh Bahjatu al-Baytar, dia

sangat ahli dalam bidang hadis, sehingga dari majlis-majlisnya ilmu Syaikh

Bahjat al-Baitar, Syaikh al-Albani pun banyak mengambil manfaat darinya. Dari

majlis serta diskusi-diskusi ini mulai terlihat kejeniusan Syaikh al-Albani dalam

ilmu hadis. Suatu ketika ada seorang ahli hadis, al-musnid (ahli sanad), sekaligus

sejarawan dari kota Halab (Aleppo) tertarik kepadanya, beliau adalah Syaikh

Muhammad Raghib at-Tabbakh yang kagum terhadap kecerdasan Syaikh al-

Albani.

e. Al-Albani juga mengikuti pelajaran dari Imam Abdul Fattah dan Syaikh Taufiq

al-Barzah.12

Al-Albani diakui keilmuannya bukan karena sekedar ketekunannya menulis,

akan tetapi juga pengakuan murid dan beberapa ilmuan lainnya akan kedalaman

12 Lihat Muhammad Ibrahim Syaibani, Hayatu al-Albani wa Atsaruha wa Tsanau al-Ulama
alaihi, juz I, (Cet. I; t.tp: Maktabah al-Sadawwi, 1997), h. 65-66
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ilmunya di bidang hadis. Beberapa murid yang telah menimba ilmu darinya

diantaranya :

1. Syaikh Hamdi ibn Abdul Majid ibn Ismail al-Salafy,

2. Syaikh Abdur Rahman ‘Abdul Khaliq,

3. Umar Sulaiman al-Asyqor,

4. Ustadz Khoirun Wa’il,

5. Syaikh Muhammad ‘id Abbasy,

6. Syaikh Muhammad Ibrahim Syakrah,

7. Syaikh Abdur Rahman Shamad,

8. Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi’I,

9. Syaikh Zuhair Syawisy,

10. Syaikh ‘Ali Hasan Syawisy,

11. Syaikh Muhammad jamil Zainu,

12. Syaikh Abdur Rahman al-Albani,

13. Syaikh Ali Hasan Al-Halabi13

3. Menghindar dari Pengaruh Mazhab Tertentu

Syaikh al-Albani adalah orang yang gemar mencari kebenaran dan seorang

peneliti dalil-dalil, ia sangat jauh dari sifat fanatik, taqlid, bertele-tele atau

meremehkan orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Bahkan Albani termasuk

orang yang sangat hati-hati terhadap para pendukung akal. Albani juga termasuk

orang yang gemar mendakwahkan untuk mengikuti sunnah, juga sangat hati-hati dari

13 Muhammad Ibrahim Syaibani, Hayatu al-Albani wa Atsaruha wa Tsanau al-Ulama alaihi,
juz I, (Cet. I; t.tp: Maktabah al-Sadawwi, 1997), h. 94-105
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pendapat-pendapat atau dibuat-buat dan menyimpang dari ijtihad ahlu 'ilmi dari

kalangan salafush shalih. Tidak diragukan lagi, bahwa ini merupakan perpanjangan

tangan dari 'madrasah' keilmuan yang berusaha melempar jiwa taqlid dan

mendahulukan dalil daripada pendapat-pendapat kebanyakan orang. 'Madrasah' inilah

yang telah menjadi peta perjalanan dan pembelajaran Juga syaikhul Islam Ibnu

Taimiyah rahimahullah, yang kemudian bendera ini dibawa oleh muridnya yang

cerdas : Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dan empat imam sebelum mereka

telah berperan dalam 'masalah' ini. Mereka telah sepakat atas kewajiban berpegang

teguh pada sunnah dan kembali kepadanya, serta meninggalkan semua pendapat yang

menyelisihinya walaupun yang berpendapat adalah orang besar. Oleh karenanya,

Syaikh al-Albani memilih pendapat dan merajihkannya, walaupun menyelisihi

pendapat mereka. Tetapi terkadang pendapatnya bersesuaian dengan salah satu

mazhab, atau bisa juga sesuai dengan Syaikhul Islam atau mungkin kadangkala sesuai

dengan pendapat Ibnu Hazm. Hal ini bukan suatu kehinaan atau aib. Kebenaran

adalah yang lebih berhak untuk diikuti dan sunnah lebih berhak untuk dipegang.

Secara langsung hal ini tidak menjadikan Syaikh al-Albani terikat oleh satu mazhab

tertentu, sebagaimana sikap ahli hadis\ yang lain.14

Ilmu hadis begitu luar biasa memikat Syaikh al-Albani, sehingga menjadi

pudarlah ideologi mazhab Hanafi yang telah ditanamkan oleh ayahnya kepadanya,

dan semenjak saat itu Syaikh al-Albani bukan lagi menjadi seorang yang mengacu

pada mazhab tertentu (bukan lagi menjadi seorang yang fanatik terhadap mazhab

Hanafi), melainkan setiap hukum agama yang datang dari pendapat tertentu pasti

14 Mahmudz bin  Ahmad Rasyid, Taujiihu as-Saari Likhtiyaraat al-Fiqhiyyah li as-Syaikh,
diterjemahkan oleh Rudi Hartono, Lc. Dengan judul al-Albani Ensiklopedi Fatwa Syaikh al-Albani
(Jakarta : Pustaka As-Sunnah
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akan ditimbangnya dahulu dengan dasar dan kaidah yang murni serta kuat yang

berasal dari sunnah/hadis Nabi Muhammad saw.

Kesibukan barunya pada hadis ini mendapat kritikan keras dari ayahnya,

bahwasanya "ilmu hadis adalah pekerjaan orang-orang pailit", demikian ungkap

ayahnya ketika mengomentari Syaikh al-Albani. Semakin terpikatnya Syaikh al-

Albani terhadap hadis Nabi, itulah kata yang tepat baginya. Bahkan hingga toko

reparasi jamnya pun memiliki dua fungsi, sebagai tempat mencari nafkah dan tempat

belajar, dikarenakan bagian belakang toko itu sudah dirubahnya sedemikian rupa

menjadi perpustakaan pribadi. Bahkan waktunya mencari nafkah pun tak ada apa-

apanya bila dibandingkan dengan waktunya untuk belajar, yang pada saat-saat

tertentu hingga (total) 18 jam dalam sehari untuk belajar, diluar waktu-waktu sholat

dan aktivitas lainnya.15

Syaikh al-Albani pun secara rutin mengunjungi perpustakaan azh-Zhahiriyyah

di Damaskus untuk membaca buku-buku yang tak biasanya didapatinya di toko buku.

Dan perpustakaan pun menjadi laboratorium umum baginya, waktu 6-8 jam bisa

habis di perpustakaan itu, hanya keluar di waktu-waktu sholat, bahkan untuk makan

pun sudah disiapkannya dari rumah berupa makanan-makanan ringan untuk

dinikmatinya selama di perpustakaan. Selain itu, Syaikh al-Albani juga menjalin

persahabatan dengan pemilik-pemilik toko buku (karena keseringnya Syaikh al-

Albani mengunjungi toko bukunya untuk membaca-baca), hal ini memudahkannya

untuk meminjam buku-buku yang diinginkannya karena keterbatasan dananya untuk

membeli, kemudian disaat ada yang memesan (hendak membeli) buku yang sedang

15 Qomar Suaidi Lc,. Al-Syariah Vol. VII/No. 77/1432/2011 h.12,
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dipinjamnya itu, barulah dikembalikan. Bertahun-tahun masa-masa ini dilaluinya

bersama sepeda sederhana yang biasa digunakannya untuk keperluan bepergian.

Syaikh al-Albani sering mengambil sobekan kertas dari jalan, biasanya berupa

kartu undangan pernikahan yang dibuang, yang kemudian akan digunakannya sebagai

alat mencatat, hal ini adalah bentuk penghematannya karena keterbatasan. Seringkali

pula dibelinya potongan-potongan kertas dari tempat pembuangan, yang mana

dengan cara ini Syaikh al-Albani bisa membeli kertas dengan harga murah dan dalam

jumlah yang cukup banyak, kemudian dibawanya kerumah dan kertas-kertas itu

kemudian dipilahnya yang masih bisa digunakan untuk kemudian dipakainya sebagai

alat mencatat.

Suatu hari di perpustakaan al-Zhahirriyyah, selembar kertas hilang dari

manuskrip yang digunakan Syaikh al-Albani untuk belajar. Kejadian ini

menjadikannya mencurahkan seluruh perhatian untuk membuat katalog dari seluruh

manuskrip hadis di perpustakaan agar folio yang hilang tersebut bisa ditemukan. Dan

karena sebab ini, Syaikh al-Albani pun mendapatkan banyak sekali ilmu dari ribuan

manuskrip hadis yang disalinnya. Kehebatannya ini dibuktikan beberapa tahun

kemudian oleh Muhammad Mustafa A'dzami pada pendahuluan "Studi Literatur

Hadis Awal", ia mengatakan: "Saya mengucapkan terimakasih kepada Syaikh

Nashiruddin al-Albani, yang telah menempatkan keluasan ilmunya pada manuskrip-

manuskrip langka dalam tugas akhir saya", hal ini dikarenakan Muhammad Mustafa

A'dzami memanfaatkan perpustakaan itu untuk penyelesaian doktoralnya, dan

ternyata apa yang didapatkannya dari manuskrip-manuskrip hasil kerja keras Syaikh

al-Albani, menghasilkan kekaguman dari para pembimbingnya.
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Tak cukup dengan belajar sendiri, Syaikh al-Albani pun sering ikut serta

dalam seminar-seminar ulama besar semacam Syaikh Muhammad Bahjat al-Baitar

(lihat kembali susunan guru-gurunya pada uraian sebelumnya).

Syaikh at-Tabbakh berupaya menguji hafalan serta pengetahuan Syaikh al-

Albani terhadap ilmu must}olah hadis, dan hasilnya pun sangat memuaskan. Maka

turunlah sebuah pengakuan dari Syaikh at-Tabbakh, yaitu al-Anwar al-Jaliyyah fi

Mukhtashar al-As\bat al-Hanbaliyyah, sebuah ijazah sekaligus sanad yang

bersambung hingga Imam Ahmad bin Hanbal (yang melalui jalur Syaikh at-

Tabbakh). Seperti diketahui bahwa Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang Imam

ahli hadis diantara Imam yang empat, yaitu Hanafi, Malik, dan Imam Syafi'i. Imam

Ahmad adalah murid Imam Syafi'i (dalam hal fiqh) sekaligus guru Imam Syafi'i

(dalam hal ilmu hadis), dan Imam Ahmad juga merupakan guru yang paling

berpengaruh bagi Imam Bukhari (sang bapak muhadis).

Syaikh Al-Albany memiliki ijazah hadis\ dari ‘Allamah Syaikh Muhammad Raghib

at-Tabbagh yang kepadanya beliau mempelajari ilmu hadis\, dan mendapatkan hak

untuk menyampaikan hadis\ darinya. Syaikh Al-Albani> menjelaskan tentang ijazah

beliau ini pada kitab Mukhtasar al-‘Uluw (hal 72) dan Tahdzir as-Sajid (hal 63). Al-

Albani> memiliki ijazah tingkat lanjut dari Syaikh Bahjatul Baytar (yang disebutkan

di atas isnad dari Syaikh terhubung ke Imam Ahmad). Keterangan tersebut ada dalam

buku Hayah al-Albany (biografi Al-Albany) karangan Muhammad Asy-Syaibani.

Ijazah ini hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar ahli dalam hadis\ dan

dapat dipercaya untuk membawakan hadis\ secara teliti. Ijazah serupa juga dimiliki

murid Syaikh Al-Albany, yaitu Syaikh Ali Hasan Al-Halabi. Jadi, adalah tidak benar
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jika dikatakan bahwa Syaikh hanya belajar dari buku, tanpa ada wewenang dan tanpa

ijazah.16

Syaikh al-Albani mulai melebarkan hubungannya dengan ulama-ulama hadis\

diluar negeri, senantiasa berkorespondensi dengan banyak ulama, ada diantaranya

yang berasal dari India, Pakistan  dan negara-negara lain. Mendiskusikan hal-hal yang

berhubungan dengan hadis dan agama pada umumnya, termasuk dengan :

1. Syaikh Muhammad Zamzami dari Maroko,

2. Syaikh 'Ubaidullah Rahman (pengarang Mirqah al-Mafatih Syarh Musykilah al-

Mashabih),

3. Syaikh Ahmad Syakir dari Mesir, (Syaikh al-Albani dan Syaikh Ahmad Syakir)

terlibat dalam sebuah diskusi dan penelitian mengenai hadis.

4. Syaikh Abdus Shamad Syarafuddin (ulama hadis terkemuka asal India), yang

telah menjelaskan hadis dari jilid pertama kitab Sunan al-Kubra karya Imam

an-Nasai, kemudian juga karya Imam al-Mizzi yang monumental yaitu Tuhfat

al-Asyraf, yang selanjutnya mereka berdua saling berkirim surat. Dalam salah

satu surat, Syaikh Abdus Shamad menunjukkan pengakuan atas keyakinan

beliau bahwa Syaikh al-Albani adalah ulama hadis terhebat pada masa itu.

Semakin mendalam mempelajari ilmu hadis, semakin ahli pula dalam bidang

hadis, hingga ribuan hadis dipelajari Syaikh al-Albani dengan studi ilmiah yang

sangat luar biasa kejelian serta ketelitiannya. Karya-karyanya mencapai lebih dari 200

buah buku, yang kecil maupun yang besar (tebal), bahkan ada yang berjilid-jilid, yang

lengkap maupun yang belum, yang sudah dicetak maupun yang masih berbentuk

16 Abu Hudzaifah, Ijazah Hadis\ Imam al-Albani> , dinukil dari Jilbab Online 2003 pada
www.troid.org dan http://www.ummusalma.wordpress.com, tanggal 12 Januari 2015.
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manuskrip. Selama hidupnya, Syaikh Albani menghafal al-Qur'an dan ratusan ribu

hadis beserta sanad sekaligus matan dan rijalnya, beliau juga telah banyak meneliti

dan men-ta'liq puluhan ribu silsilah perawi hadis (sanad) pada hadis-hadis yang sudah

tak terhitung jumlahnya secara pasti, dan menghabiskan waktu enam puluh tahun

untuk belajar buku-buku hadis, sehingga seakan-akan buku-buku tersebut menjadi

sahabat sekaligus jalan Syaikh al-Albani untuk berhubungan dengan ulama-ulamanya

(pengarang kitab-kitab tersebut).17

Setelah menganalisa hadis-hadis pada kitab S{ahih Ibnu Khuzaimah, seorang

ulama hadis asal India, yaitu Syaikh Muhammad Musthofa A'dzami (kepala Ilmu

Hadis di Mekah ), memilih Syaikh al-Albani> untuk memeriksa dan mengoreksi

kembali analisa yang dilakukan Syaikh Muhammad Musthofa A'dzami, dan

pekerjaan tersebut telah diterbitkan empat jilid lengkap dengan ta'liq (catatan) dari

keduanya, yaitu Syaikh A'dzami maupun Syaikh al-Albani. Ini merupakan bentuk

penghormatan dari ulama yang lain atas keilmuan hadis Syaikh al-Albani.

Universitas Damaskus Fakultas Syari'ah memilih Syaikh al-Alba>ni> untuk

melakukan studi hadis dalam bab fiqh jual-beli dalam Mausu'ah (ensiklopedi) Fiqh

Islam. Terpilih sebagai dewan tinggi "Dewan Hadis" yang dibentuk oleh pemerintah

Mesir-Syiria (dimasa persatuan) untuk mengawasi penyebaran buku-buku hadis dan

tahqiqnya. Pada edisi dari himpunan hadis terkenal, Misykah al-Mashabih, penerbit

Maktabah Islamy meminta Syaikh al-Alba>ni> untuk memeriksa pekerjaan mereka

sebelum diterbitkan. Pihak penerbit telah menulis pada bagian pendahuluan di

Misykah al-Mashabih: "Kami meminta kepada ulama hadis\, Syaikh Muhammad

17 Safahat baidha min hayat Shakhina al-Albani, (Shaykh 'Ashees) h.40.
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Nashiruddin al-Alba>ni>, untuk membantu kami dalam memeriksa Misykat dan

bertanggung jawab untuk memberi tambahan hadis-hadis yang diperlukan dan

meneliti serta memeriksa kembali sumber-sumber dan keasliannya pada tempat-

tempat yang diperlukan, serta membetulkan kesalahan-kesalahan..."

4. Menjadi Guru Besar Ilmu Hadis di Madinah

Sebagai salah satu bentuk pengakuan ulama Arab terhadap keilmuannya,

pihak Universitas Islam Madinah memilihnya sebagai pengajar materi hadis, ilmu dan

fiqih hadis di perguruan tinggi tersebut. Pada tahun 1962, Syaikh al-Albani

mendapatkan panggilan dari Universitas Islam Madinah yang ketika itu dipimpin oleh

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Rektor Universitas tersebut yang sekaligus

menjabat sebagai mufti (penasehat). Kemudian pada tahun 1975, Syaikh al-Albani

diangkat menjadi dewan tinggi Universitas Islam Madinah selama tiga tahun hingga

kemudian memutuskan kembali pulang ke negaranya. Syaikh Abdul Aziz bin

Abdullah bin Baz memberikan komentar atas Syaikh al-Albani, "Aku belum pernah

melihat di kolong langit pada saat ini orang yang sangat alim (berilmu) dalam ilmu

hadis seperti al-'Allamah Muhammad Nashiruddin al-Albani".

Syaikh al-Albani bertugas selama 3 tahun, kemudian diangkat sebagai

anggota majlis al-A'la (dewan tinggi) Universitas Islam Madinah. Saat berada disana

Syaikh al-Albani menjadi tokoh panutan dalam kesungguhan dan keikhlasan. Ketika

jam istirahat tiba dimana dosen-dosen lain menimati hidangan teh dan kurma, Syaikh

al-Albani lebih asyik duduk-duduk di pasir bersama murid-muridnya untuk memberi

pelajaran tambahan. Hubungannya dengan murid adalah hubungan persahabatan,

bukan semata hubungan guru dan murid saja. Syaikh al-Albani juga pernah diminta

oleh Menteri Penerangan Kerajaan Arab Saudi untuk menangani jurusan hadis pada
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pendidikan pasca sarjana di Universitas Makkah al-Mukarramah, namun karena

beberapa hal maka keinginan tersebut tidak tercapai. Atas jasanya yang besar

terhadap ilmu agama, Syaikh al-Albani pun mendapatkan sebuah penghargaan

tertinggi dari kerajaan Arab Saudi yaitu piagam internasional King Faisal pada tahun

1999.18

5. Membela Palestina

Ketika percobaan pendudukan Israel  atas Palestina di  Yurisalem (saat itu

Yerusalem belum diduduki Israel), Syaikh al-Albani mendapatkan paspor (izin) untuk

pergi ke Yerusalem di Palestina, disana Syaikh al-Albani menjadi mentor para

pejuang Al-Quds yang tergabung didalam brigade Izzuddin al-Qossam dan mengajari

mereka sunnah-sunnah Nabi dalam berjihad serta syariat berjihad, disana

disempatkannya pula untuk sholat di Masjidil Aqsa bersama para pemuda yang

berjuang di Yerusalem tersebut.

Ketika Syaikh al-Albani hendak bergabung dalam barisan pejuang

pembebasan Al-Quds, hal ini pun segera diketahui oleh pemerintah negerinya dan

serta merta mencabut izin keluar negeri milik Syaikh al-Albani dan dengan segera

memulangkannya. Sedangkan di lain sisi, pemerintah Syam seakan menggantikan

posisi Syaikh al-Albani dengan bergabungnya tentara Syam ke dalam koalisi Arab

untuk melawan Israel dan Amerika, dan dari hal ini menjadikan sebagian wilayah

Syam pun meluas karena resmi terlepas dari pendudukan Israel yang sebelumnya

18‘Umar Abu Bakar, al-Imam al-Mujaddid ‘allamah al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin al-
Albani, diterjemahkan oleh Abu lhsan Al-Atsary dengan judul Syaikh Muhammad Nasiruddin al-
Albani dalam kenangan (Solo : al-Tibyan, 1420 H./2000 M.) h.46
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telah melakukan pemekaran wilayah ke daerah selatan dan sempat menguasai

sebagian wilayah Syam.

Syaikh al-Albani senantiasa mengikuti perkembangan Palestina, hingga

pernah difatwakan juga olehnya dan fatwa ini ditujukan kepada warga Gaza pada

khususnya, agar sebaiknya hijrah keluar dari wilayah Gaza dan masuk ke negri

muslim terdekat untuk menegakkan ibadah serta mengumpulkan kekuatan,

sebagaimana hijrahnya para Sahabat Nabi ke Etyopia atau hijrahnya Nabi serta

sebagian Sahabat yang lainnya ke kota Madinah ketika di kota Mekkah kaum

Muslimin mendapat tekanan yang keras dan larangan beribadah oleh para penyembah

berhala, dan kemudian kembali lagi ke Mekkah pada peristiwa Fathu al-Makkah

(Pembukaan/Penaklukan kota Mekkah).

Hal ini dikarenakan pada waktu itu pemerintah militer Israel melarang adanya

kegiatan azan dan s}alat bagi kaum Muslimin secara terang-terangan ketika mereka

menduduki jalur Gaza, dan disisi lain warga Gaza pun dalam keadaan lemah serta

belum mampu berbuat apa-apa. Meskipun begitu, banyak kalangan yang mengkritisi

keluarnya fatwa ini dan menuduh Syaikh al-Albani dengan berbagai macam tuduhan

yang buruk.

Syaikh al-Albani sangat aktif di medan dakwah dan sangat memerangi

metode taklid, taklid yaitu menerima apapun yang dikatakan seseorang (biasanya

ulama atau ahli ilmu) tanpa mempertanyakan keabsahan dasar penyandaran

hukumnya. Ayahnya cenderung mengarahkannya kepada mazhab Hanafi untuk

kemudian menjadi ulama mazhab Hanafi mengikuti jejak ayahnya, namun ternyata

yang terjadi adalah lain dari apa yang diharapkan oleh ayahnya. Ketekunan terhadap

ilmu hadis menyebabkan Syaikh al-Albani tidak mau terikat dengan mazhab tertentu.
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Bahkan secara prinsip, Syaikh al-Albani terikat dengan 4 mazhab sekaligus, yaitu

dalam hal penyandaran hukum, yaitu menyandarkan semua syariat kepada al-Qur'an

dan as-Sunnah (hadis) dengan dibimbing pemahaman para Salafusshalih (para

Sahabat Nabi).

Sebagaimana Islam yang satu diatas pemahaman yang satu dan murni

sebagaimana Islam dimasa Nabi dan para Sahabatnya, maka metode memurnikan

ajaran Islam dengan cara kembali pada pemahaman para Sahabat Nabi dalam

menerapkan syariat Islam dan memahami al-Qur'an serta as-Sunnah adalah satu-

satunya cara untuk mempersatukan ummat yang saat ini terpecah-pecah akibat dari

adanya hizbi (partai atau kelompok), sekte, maupun aliran yang bermacam-macam.

Dan bahkan dengan adanya perbedaan mazhab Imam pun bisa memecah belah

kesatuan ummat. Akibat dari perpecahan ini adalah menjadi lemah lah kekuatan

ukhuwah ummat dan sangat mudah diprovokasi oleh orang-orang yang memusuhi

Islam.

Syaikh al-Albani sangat getol menyerukan manhaj (metode beragama) para

Salaf (para pendahulu/generasi pertama umat Islam/para Sahabat Nabi). Syaikh al-

Albani mengadopsi metode yang murni, yaitu memahami syariat pada hakikat

asalnya, sebagaimana yang dilakukan Nabi dan para Sahabat, tanpa penafsiran-

penafsiran yang tak diperlukan dan bahkan menyeleweng dari hakikat asalnya.

Meskipun begitu, tetap hal semurni ini tak menghindarkannya dari hujatan, Syaikh al-

Albani pun kemudian banyak dimusuhi oleh ulama-ulama yang fanatik terhadap

mazhab tertentu, yang mana masing-masing dari mereka merasa dirugikan.19

19 Umar Abd Al-Muin Salim, Syaikh Albani dan Manhaj Salaf,
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Dalam dakwahnya, tak jarang Syaikh al-Albani mengalami tantangan-

tantangan yang keras dari orang-orang yang memusuhinya. Dan sebagai buahnya,

Syaikh al-Albani pun pernah merasakan dinginnya lantai penjara dikarenakan fitnah

yang menerpanya, pertama pada tahun 1967 Syaikh al-Albani mendekam selama 2

bulan di penjara, dan yang kedua selama 6 bulan. Syaikh al-Albani dilepaskan dari

penjara dan tuntutan yang mengarah kepadanya dicabut, kesemuanya adalah

dikarenakan tuduhan yang disematkan kepadanya tidak pernah terbukti.

Di akhir-akhir masa usianya, Syaikh al-Albani melemah hingga mengalami

sakit dan sempat beberapa kali masuk rumah sakit. Sesekali Syaikh al-Albani keluar

rumah sakit dalam kondisi yang tampak sehat. Pada akhir sakitnya, Syaikh al-Albani

dibawa ke rumah sakit di Yordania untuk menjalani perawatan yang intensif. Pada

hari sabtu tanggal 2 Oktober 1999, beberapa saat sebelum Maghrib, Syaikh al-Albani

pun menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazahnya diurus dengan sangat cepat,

meskipun berita wafatnya Syaikh al-Albani telah ditekan dari penyebarannya, namun

ternyata diluar dugaan, lebih dari 5.000 orang datang kemudian menyalati dan

mengiringi penguburan jenazah Syaikh al-Albani.20

6. Pandangan Ulama terhadapnya

1. Syaikh Muhammad bin Ibrahim alu-Syaikh berkata: "Ia adalah ulama ahli sunnah

yang senantiasa membela al-Haq dan menyerang ahli kebatilan."

2. Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi (penulis kitab tafsir Adhwa'ul Bayan).

Diriwayatkan dari Abdul Aziz al-Haddah (murid Syaikh Muhammad Amin asy-

Syinqithi) berkata: "Sesungguhnya al-'Allamah (yang sangat berilmu) Syaikh

20 Qomar Suaidi, Lc, AsySyariah Vol. VII/No. 77/1432/2011. h. 19.
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Muhammad Amin asy-Syinqithi sangat menghormati Syaikh al-Albani dengan

penghormatan yang luar biasa. Sampai-sampai apabila beliau melihat Syaikh al-

Albani lewat ketika beliau sedang mengajar di Masjid Nabawi, beliau pun

memutus sebentar pelajarannya lalu berdiri dan memberikan salam kepada Syaikh

Albani dalam rangka menghormatinya."

3. Syaikh abd al-Aziz bin Abd Allah bin Baz berkata: "Aku belum pernah melihat di

kolong langit pada saat ini orang yang alim dalam ilmu hadis seperti al-'Allamah

Muhammad Nashiruddin al-Albani.” Saat Syaikh abd al-Aziz bin Abd Allah bin

Baz ditanya tentang hadis Rasulullah shallahu’alaihi wasallam: "Sesungguhnya

Allah akan membangkitkan dari umat ini setiap awal seratus tahun seorang

mujaddid yang akan mengembalikan kemurnian agama ini", beliau (Syaikh abd al-

Aziz bin Abd Allah bin Baz) pun ditanya siapakah mujaddid abad ini. Beliau

menjawab: "Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, beliaulah mujaddid abad

ini dalam pandanganku (menurutku), dan Allah lebih mengetahui (tentang hal

ini)."21

4. Syaikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin  berkata: "Beliau adalah alim (orang

berilmu) yang memilki ilmu yang sangat luas dalam bidang hadis baik dari sisi

riwayat maupun dirayat, seorang ulama yang memilki penelitian yang dalam dan

hujjah yang kuat." dia juga berkata : “Yang saya ketahui tentang Syaikh, dari

pertemuan saya dengan beliau –dan itu sangat sedikit- bahwa beliau sangat teguh

di dalam mengamalkan As-Sunnah dan memerangi bid’ah, baik dalam ‘aqidah

maupun amaliyah. Dan dari telaah saya terhadap karya tulis beliau, saya

mengetahui bahwa beliau memiliki ilmu yang luas di dalam hadis\, riwayat

21 Majalah ash Sh.ah, Yordania th. 4 Edisi 23/Sya’ban/th. 1420 H., h.76
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maupun dirayat. Dan bahwasannya Allah memberikan manfaat yang banyak dari

karya tulis beliau, baik dari segi ilmu maupun metodologi…”.22

5. Syaikh Al-‘Allaamah ‘Abdul Muhsin bin Hamd Al-‘Abbad, seorang pengajar

di Masjid Nabawi saat ini berkata: “Syaikh Al-‘Allamah Al-Muhaddis\

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Saya tidak menjumpai orang pada abad ini

yang menandingi kedalaman penelitian hadis\nya”23

6. Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi’i  berkata: "yang saya yakini bahwa Syaikh

Muhammad Nashiruddin al-Albani, semoga Allah menjaganya, tergolong

pembaharu (pemurni), yang tepat baginya sabda Rasul (yang artinya):

Sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada penghujung tiap seratus tahun

seseorang yang akan memurnikan untuk umat ini agamanya."

7. Idiologi sebagai Muslim dan Karya-karyanya

Dia seorang ulama yang sangat konsen pada pemurnian syariat Islam

berdasarkan ajaran murni dari Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya. Dari

pikiran-pikiran pemurnian ajaran Islam, dia memusatkan perhatiannya pada

penggalian hadis dari berbagai kitab-kitab hadis dengan menelusuri asal-usul hadis

dari pokok-pokoknya serta kebenaran penukilannya sehingga banyak yang

terpengaruh dengan sikap konsistensinya terhadap kesahihan sanad yang terdiri atas

sejumlah periwayat hadis, sehingga muncullah tokoh-tokoh hadis sesudahnya,

Muhammad bin Musa Alu Nasr, Salim bin Ied al-Hilaly, Ali Bin Hassan al-Halabi,

Abu Ishak al-Huwaini, Muqbil bin Hadi al-Wadi’i, Amin al-Mishri, Rabi’ bin Hadi

22 Muhammad bin Ibrahim Al-Syaibani, Hayatul Albani juz II (Mesir : Majalah at Tauhid,
1420 H.) h..543 s

23 ‘Abd al-Muhsin ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Muhsin ibn ‘Abd Allah ibn  Muhammad al-
‘Iba>d al-Badr, Rifqan Ahl al-Sunnah bi ahl al-Sunnah (Riyad{ : Mat}ba’ah al-Syafi>r, 1424 H./203
M.) h.35-36.
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al-Makhali, Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Salman, Abu Ahmad Muhammad

Nashir at-Turmaniniy.24

Dia ulama hadis terkemuka dan berpengaruh di kalangan umat Islam era

kontemporer (abad ke 20). Menelurkan banyak karya-karya monumental di bidang

hadis dan fiqih serta banyak dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Islam dimasa

sekarang..

Umar Abubakar mengutip pandangan Yusuf Al-Qardhawi, dosen di

Universitas  Qatar Jurusan Syariah, menyebutkan dalam kitabnya  Shaqaafah Da'iyah

halaman 79-80: "Al-Allamah Syaikh Muhammad Nashiruddin aI-Albaani telah

memisahkan hadis-hadis s{ahih dalam kitab al-Jami’ al-Shaghir  wa Ziyadatuhu (al-

Fath al-Kabir) dari hadis-hadis d}a’if ,  Al-Albani membuat juz tersendiri hadis

s{ahih dan hadis d}a’if . Beliau telah berkhidmat memeriksa kitab tersebut dan telah

melakukan khidmat yang luar biasa untuk para penuntut ilmu hadis.25

Perlu diketahui bahwa pada masa kecil Al-Albania masih termasuk negara

yang menerapkan undang-undang Islam, sebagaimana halnya ketika daerah itu masih

menjadi bagian dari kekuasaan kesultanan Ottoman, meskipun kemudian merdeka

setelah Kesultanan mengalami masa kemundurannya.

Pada umur sekitar 20-an tahun, pandangan Syaikh al-Albani muda tertuju

kepada majalah al-Manar terbitan Muhammad Rasyid Ridha di salah satu toko yang

dilaluinya. Dilihatnya majalah itu, kemudian dibukanya lembar demi lembar hingga

24 Muhammad Ibrahim Syaibani, Hayatu al-Albani wa Atsaruha wa Tsanau al-Ulama alaihi,
juz I, (Cet. I; t.tp: Maktabah al-Sadawwi, 1997), h. 69

25 Umar Abu Bakar, al-Imam al-Mujaddid ‘allamah al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin al-
Albani, diterjemahkan oleh Abu lhsan Al-Atsary dengan judul Syaikh Muhammad Nasiruddin al-
Albani dalam kenangan (Solo : al-Tibyan, 1420 H./2000 M.), h. 48
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terhentilah perhatiannya pada sebuah makalah studi kritik hadis terhadap Ihya'

Ulumuddin (karangan al-Ghazali) dan hadis-hadis yang ada di dalamnya. "Pertama

kali aku dapati kritik begitu ilmiah semacam ini", ungkap Syaikh al-Albani ketika

mengisahkan awal mula terjunnya ke dunia hadis secara mendalam. Rasa penasaran

membuatnya ingin merujuk secara langsung ke kitab yang dijadikan referensi

makalah itu, yaitu kitab al-Mughni 'an Hamlil Asfar, karya al-Hafizh al-Iraqi. Namun,

kondisi ekonomi tak mendukungnya untuk membeli kitab tersebut. Maka, menyewa

kitab pun menjadi jalan alternatifnya. Kitab yang terbit dalam 3 jilid itupun disewa

kemudian disalin dengan pena tangannya sendiri, dari awal hingga akhir. Itulah

aktivitas pertamanya dalam ilmu hadis, sebuah salinan kitab hadis. Selama proses

menyalin itu, tentunya menjadikan Syaikh al-Albani secara tak langsung telah

membaca dan menelaah kitabnya secara mendalam, yang mana dari hal ini

menjadikan perbendaharaan wawasan yang ada pada Syaikh al-Albani pun

bertambah, dan ilmu hadis menjadi daya tarik baginya.

Kesungguhan Syaikh Muhammad Nashirudin al-Albani selama kurang lebih

enam puluh tahun dalam menekuni ilmu hadis dan ilmu ke-islaman lainya telah

membuahkan karya-karya besar dan monumental, dalam bidang aqidah, fiqih, manhaj

dan lainya. Karya-karya beliau amat banyak, diantaranya ada yang sudah dicetak, ada

yang masih berupa manuskrip dan ada yang mafqud (hilang), semua berjumlah 218

judul.26[9] Adapun karya-karyanya yang sudah dicetak antara lain

26Lihat Umar Abu Bakar, al-Imam al-Mujaddid ‘allamah al-Muhaddits Muhammad
Nasiruddin al-Albani, diterjemahkan oleh Abu lhsan Al-Atsary dengan judul Syaikh
Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam kenangan (Solo : al-Tibyan, 1420 H./2000 M.)
h.123-136.
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Tercatat kurang lebih 200 karya mulai dari ukuran satu jilid kecil, besar,

hingga yang berjilid-jilid, baik yang berbentuk karya tulis pena, takhrij (koreksi

hadis) pada karya orang lain, buku khusus takhrij hadis, maupun tahqiq (penelitian

atas kitab tertentu dari segala macam sisinya), lalu dituangkan dalam catatan kaki

dalam kitab tersebut. Sebagiannya telah lengkap, sebagiannya lagi belum sempurna

(karena wafat), dan sebagiannya lagi sudah sempurna namun masih dalam bentuk

manuskrip (belum dicetak dan diterbitkan). Beberapa diantaranya yang paling

populer serta monumental adalah :

1. S{ahih al-Adab al-Mufrad li Imam al-Bukhari, kitab ini diterbitkan oleh Dar al-

Shidiqi, di dalamnya terdiri atas 644 hadis yang dijelaskan kes{ahihannya, ada

yang terkategori s{ahih lizatih, s{ahih lighairih, hasan s{ahih dan hasan isnad

maqtu’an.27

2. D}a’if al-Adab al-Mufrad Li Imam al-Bukhari, diterbitkan oleh Dar al-Shiddiqi,

buku ini terdiri atas 633 hadis yang disebutkannya sebagai hadis d}a’if

3. Mukhtashir al-Syima’il al-Muhammadiyah, diterbitkan oleh al-Maktabh al-

Islamiyah di Amman-Yordania. Kitab ini terdiri atas 55 bagian yang terdiri atas

279 hadis membicarakan khusus tentang keadaan Nabi baik dalam kaitan cara

makan, berkata, tersenyum, berpakaian, berwudhu, dan cara ibadahnya serta

seluruh hal ihwal Nabi saw.

4. Fadl al-Shalah ‘ala al-Nabi saw., diterbitkan oleh al-Maktabah al-Islamiyah di

Beirut, tahun 1977, di dalamnya terdiri atas 282 hadis membahas khusus

keutamaan shalat Nabi saw.

27 CD.Rom Maktabah shamilah, disadur dari kitab al-Mauqi’ al-Rasami.
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5. Bidaya al-Sauli fi tafdil al-Rasul, terdiri atas 660 hadis yang dibahas, diterbitkan

oleh al-Maktabah al-Islamiy di Bairut.

6. Silsilah al-Ahaadits ash-Shahah wa Syai'un min Fiqiha wa Fawaaidiha (9 jilid),

karya ini berisikan studi ilmiah terhadap hadis-hadis Nabi untuk dinyatakan s{ahih

sesuai dengan kaidah musthalah hadis yang telah disepakati ulama ahli hadis

sepanjang zaman. Berdasarkan penomeran terakhir dari kitab itu, jumlah hadis

yang tertera adalah 4.035 buah.

7. Silsilah al-Ahaadits adh-D}a’if ah wal Maudhuu’ah wa Atsaaruha As-Sayyi' fil

Um mah (14 jilid), karya ini berisikan studi ilmiah atas hadis-hadis untuk

dinyatakan lemah atau palsu sesuai dengan kaidah musthalah hadis yang telah

disepakati ulama ahli hadis sepanjang zaman. Rata-rata setiap jilidnya berisikan

500 buah hadis.

8. Irwa'ul Ghalil (8 jilid), kitab ini berisikan takhrij (studi ilmiah) atas hadis-hadis

dalam kitab Manarus Sabil. Berdasarkan penomeran hadis di jilid terakhir, jumlah

hadisnya sebanyak 2.707 buah.

9. Sahih & Da'if Jami' ash-Saghir wa Ziyadat ihi, kedua kitab ini berisikan hadis-

hadis yang dikumpukan as-Suyuthi lalu Syaikh al-Albani memberikan keterangan

hukum pada setiap hadis dengan hukum yang sesuai, apakah s{ahih ataukah dhoif.

Tercatat, yang s{ahih berjumlah 8.202 hadis dan yang tidak s{ahih berjumlah

6.452 hadis.

10. Sahih Sunan Abu Dawud dan Daif Sunan Abu Dawud, kedua kitab ini berisikan

hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Abu Dawud lalu Syaikh al-Albani

memberikan keterangan hukum pada setiap hadis dengan hukum yang sesuai,
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apakah s{ahih ataukah dhoif atau yang lainnya, dengan total jumlah hadis

sebanyak 5.274 buah.

11. Sahih Sunan at-Tirmidzi dan D}a’if Sunan at-Tirmidzi, kedua kitab ini berisikan

hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Abu Dawud lalu Syaikh al-Albani

memberikan keterangan hukum pada setiap hadis dengan hukum yang sesuai,

apakah s{ahih ataukah dhoif atau yang lainnya, dengan total jumlah hadis

sebanyak 3.956 buah.

12. Sahih Sunan an-Nasa'i dan D}a’if Sunan an-Nasa'i, kedua kitab ini berisikan

hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Abu Dawud lalu Syaikh al-Albani

memberikan keterangan hukum pada setiap hadis dengan hukum yang sesuai,

apakah s{ahih ataukah dhoif atau yang lainnya, dengan total jumlah hadis

sebanyak 5.774 buah.

13. Sahih Sunan Ibnu Majah dan D}a’if Sunan Ibnu Majah, kedua kitab ini berisikan

hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Abu Dawud lalu Syaikh al-Albani

memberikan keterangan hukum pada setiap hadis dengan hukum yang sesuai,

apakah s{ahih ataukah d{aif atau yang lainnya, dengan total jumlah hadis

sebanyak 4.341 buah.

Dan masih banyak lagi yang lainnya, seperti (yang sudah diterjemahkan ke

dalam bahasa Indonesia):

1. Adab al- Zifaf fi al- Sunnah Muthaharrah,

2. Ahkam al Janaiz,

3. Irwau al- Ghalil fi Takhrij Ahadis Manaris Sabil,

4. Tamam al-Minnah fi Ta’liq 'Ala  Fiqh Sunnah,
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5. Sifat shalat Nabi s}allallahu 'alaihi wasallam min al-Takbir ilat Taslim ka annaka

taraha (berisi tuntunan-tuntunan dalam melaksanakan s}alat sebagaimana yang

tertera dalam hadis Nabi),

6. S{ahih al-Targhib wa al-Tarhib,

7. D}a’if al-Targhib wat Tarhib,

8. Fitnah al- Takfir (kitab ini memuat hadis-hadis dan penjelasan ulama besar masa

lampau tentang bahaya dari mudah/gegabah dalam mengkafirkan seseorang),

9. Jilbab al-Mar’ah al Muslimah,

10. Qishshah al-Masih Al-Dajjal wa Nuzul Isa 'alaih al salam wa qatluhu iyyahu fi

akhiri al- Zaman (kitab ini memuat hadis yang berbentuk riwayat-riwayat kabar

tentang kedatangan Dajjal dan turunnya Nabi Isa di akhir zaman),

11. Adabuz-Zifaf fi As-Sunnah al-Muthahharah

12. Al-Ajwibah an-Nafi’ah ‘ala as’ilah masjid al-Jami’ah

13. At-Tawasul wa anwa’uhu

14. Ahkam Al-Jana’iz wabida’uha

15. Dan lain-lain.

Adapun untuk karyanya yang belum dicetak antara lain :

1. Al-Ayatu wa al-Hadis\u fi Dzami al-Bid’ah

2. Ahadis\ al-Isra’ wa Al-Mi’raj

3. Ahadis\ at-Tahari wa al-Bina’ ‘ala al-Yakin fi al-Salat

4. Ahkam al-Rikaz

5. Al-Hadis\ al-Maudhuah fi Umahat al-Kutub al-Fiqghiyah

Ada juga karya-karyanya yang hilang diantaranya Mukhtashar S{ahih

Muslim. Di samping itu, beliau juga memiliki kaset ceramah, kaset-kaset bantahan
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terhadap berbagai pemikiran sesat dan kaset-kaset berisi jawabanjawaban tentang

pelbagai masalah yang bermanfaat. Selanjutnya Syeikh al-Albani berwasiat agar

perpustakaan pribadinya, baik berupa buku-buku yang sudah dicetak, buku-buku foto

kopian, manuskrip-manuskrip (yang ditulis oleh beliau sendiri ataupun orang lain)

semuanya diserahkan ke perpustakaan Jami’ah tersebut dalam kaitannya dengan

dakwah menuju al-Kitab was Sunnah, sesuai dengan manhaj Salafush Shalih (sahabat

Nabi Radhiyallahu ‘anhum), pada saat beliau menjadi pengajar disana.

Semua ini adalah sebuah realisasi proyek besar Syaikh al-Albani yang

disebutnya dengan "Taqribus Sunnah Baina Yaday lil-Ummah" (Mendekatkan

Sunnah Kehadapan Ummat), tujuannya adalah memudahkan ummat secara umum

untuk mengambil hadis Nabi yang s{ahih secara instan tanpa harus kepayahan untuk

mempelajarinya terlebih dahulu. Agar ummat lebih akrab dengan hadis Nabi yang

s{ahih dan lebih mudah untuk mendapatkannya, namun disisi lain Syaikh al-Albani

pun juga menuliskan kitab yang berisikan kaidah-kaidah ilmu hadis yang sudah

disepakati oleh para ulama ahlul hadis sepanjang zaman, tentunya ini adalah bagi

mereka yang tertarik juga untuk mempelajari ilmu hadis.28

Dengan karya-karyanya yang populer dan menomental itu, menjadi bahan

kajian para pengakaji hadis serta bisa menyadarkan sebagian umat, untuk tidak selalu

taklid (tidak sekedar mengikuti suatu tuntunan sebelum diyakini kalau tuntunan itu

adalah s{ahih dari Nabi saw.),. Al-Albani seakan membuka mata umat Islam kalau

ternyata masih perlu mengkaji secara mendalam hadis-hadis yang selama ini sudah

lama beredar di tengah-tengah umat. Dengan demikian semakin berhati-hatilah para

pencinta sunnah untuk mengamalkannya agar terhindar dari ketersesatan, karena

28 Qomar Suaidi, Lc., ASy- Syariah Vol.VII/No. 77/1432/2011 h.16,
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dalam pengambilan keputusan senantiasa ittiba’ (mengikuti sesuatu dengan

memahami dasar hukum yang sesungguhnya).

Berkaitan itu, penulis akan fokus pada sebuah kitab yang ditulis oleh Nas}iruddin al-

Albani yang berjudul “Silsilah hadis d}a’if dan hadis maud}u”, yang fokus

penelitiannya mengarah kepada tatacara penilaian kualitas hadis yang terdapat di

dalam kitab tersebut, sehingga di dalam kitab itu disebutkannya sebagai hadis yang

terkategori d}aif dan atau maud}u’.

Karena penelitian ini terfokus pada kitab “Silsilah hadis d}a’if dan hadis

maud}u”,  maka penulis ingin mengetahui pedoman atau kreteria apa yang dipakai

oleh al-Albani saat memberikan penilaian atas tingkatan kredibilitas seorang

periwayat hadis di dalam kitabnya itu , maka tentu saja studi yang dilakukannya

adalah kritik hadis (naqd al-hadis) (yakni kritik sanad29 dan matan30).

Penelitian terhadap hadis sangat penting dengan beberapa faktor yang telah

dipaparkan sebelumnya untuk mengetahui validitas suatu hadis serta menghindarkan

diri dari keraguan yang kemudian mengantar kepada pemahaman hadis yang dapat

dijadikan hujjah.

29 Sanad dalam ilmu hadis bemakna : jalan yang menjadi penyampai kepada matan, Nur al-
Din’Itr, al-Madkh. ila ‘Ulum al-Hadis (al-Madinah al-Munawwarah : al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1972),
h. 12. Atau diartikan sebagai jalan matan  hadis atau silsilah periwayat yang menukilkan matan hadis
dari sumbernya yang pertama yaitu Rasulullah saw. Muhammad Ajjaj al-Khatib, Usul al-Hadis, terj.
Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2003), h.13.

30 Matan secara etimologis berarti segala sesuatu yang keras bagian atasnya, punggung jalan
(muka jalan), tanah keras yang tinggi. Lihat, al-Qaththan, Mabahis fi Ulum al-Hadis, terjemahan
Mifdhol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 12; adapun secara terminologis matan
ialah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi saw yang disebut sesudah habis
disebutkan sanadnya. Lihat, Hasbi ash-Shiddiqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (Jakarta: Bulan
Bintang, 1987), h. 192
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Seperti buku-buku hadis yang lain pada umumnya, kitab hadis karya

Nas}iruddin al-Albani> perlu diteliti keabsahannya, sebab sebagai manusia biasa tak

akan luput dari kekeliruan dan kesalahan. Sebagai  peneliti harus berangkat dari

keraguan atas kebenaran informasi dari sebuah obyek penelitian. Berangkat dari

keraguan inilah yang mengantar penulis kepada penelitian yang mendalam. Apapun

hasilnya setelah penelitian pasti akan muncul kesimpulan yang mengantar kepada

keyakinan  akan kebenaran informasi tersebut.

Penulis meneliti hadis yang digolongkan d}a’if dan maud}u oleh al-Albani,

dengan cara meneliti dari masing-masing hadis yang dianggap d}a’if dan maud}u’

oleh al-Albani baik dari segi sanad maupun dari segi matan hadis. Penulis mencoba

meneliti ulang sejumlah hadis dari kitab al-Albani tersebut, yakni sebanyak Dua

puluh hadis, yang terdiri atas sepuluh hadis d}a’if dan sepuluh yang tergolong

maud}u dari masing-masing yang digolongkan d}a’if dan maud}u di dalam kitab

Silsilah Hadis d}a’if dan maud}u’ oleh Muhammad Nas}iruddin al-Albani.

Diharapkan dari hasil penelitian sejumlah hadis tersebut akan tergambar

metode dan kreteria apa yang digunakan oleh al-Albani saat memberikan penilaian

terhadap seorang periwayat hadis.

B. Karakteristik Kitab dan Konsistensi Tajrih

1. Karakteristik Kitab

Kitab “Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maud}u’ah wa Asharuha al-Sayyi’

fi  al-Ummah”, oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani yang disusun pada tahun

1412H/1992M. terdiri atas 14 jilid. Dalam penulisannya memiliki karakteristik

tersendiri meliputi sistimatika penulisan, keakuratan sumber yang berimplikasi pada

penggambaran kreteria keakuratan periwayat.
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a. Gambaran pembagian jilid

Secara garis besarnya dapat digambarkan teknik pembagian jilid dalam

penyusunan kitab Silsilah al-A>Hadis\ al-D}aifah wa al-Maud}u’ah wa Asharuha al-

Sayyi’ fi  al-Ummah yang diterbitkan oleh “Maktabah al-Ma’a>rif” di di Riyadh pada

tahun 1421 H. yaitu sebagai berikut :

NO JILID NO HADIS
1 I 001 s.d 500
2 II 501 s.d 1000
3 III 1001 s.d 1500
4 IV 1501 s.d 2000
5 V 2001 s.d 2500
6 VI 2501 s.d 3000
7 VII 3001 s.d 3500
8 VIII 3501 s.d 4000
9 IX 4001 s.d 4500
10 X - Buku I 4501 s.d 4859
11 X – Buku II 4860 s.d 5000
12 XI – Buku I 5001 s.d 5325
13 XI- Buku II 5326 s.d 5500
14 XII – Buku I 5501 s.d 5769
15 XII – Buku II 5770 s.d 6000
16 XIII- Buku I 6001 s.d 6307
17 XIII- Buku II 6308 s.d 6500
18 XIV –Buku I 6501 s.d 6740
19 XIV- Buku II 6741 s.d 6958
20 XIV – Buku III 6959 s.d 7162

b. Sistimatika penulisan

Dari segi sistimatika penulisan kitab tersebut, dapat dilihat diawali dengan

muqaddimah kitab, penulisan mukaddimah ini sebagai gambaran awal dari latar

belakang penulisan kitab tersebut  yang isinya kurang lebih sebagai berikut : “salah

satu di antara sederetan musibah atau fitnah besar yang pernah menimpa umat Islam

sejak abad pertama hijriah adalah tersebarnya hadis\-hadis\ d}a’if dan maud}u, di
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kalangan umat. Hal itu juga menimpa para ulama kecuali sederetan pakar hadis\ dan

kritikus yang dikehendaki Allah seperti Imam Ahmad, Bukhari, Ibnu Muin, Abi

Hatim ar-Razi, dan lain-lain. Tersebarnya hadis\- hadis\ semacam itu di seluruh

wilayah Islam telah meninggalkan dampak negatif yang luar biasa. Di antaranya

adalah terjadinya perusakan segi akidah terhadap hal-hal gaib, segi syariat, dan

sebagainya. Telah menjadi kehendak Ilahi Yang Maha bijaksana untuk tidak

membiarkan hadis\-hadis\ semacam itu berserakan di sana-sini  tanpa mengutus atau

memberikan keistimewaan pada sekelompok orang berkemampuan tinggi untuk

menghentikan dampak negatif serta menyingkap tabirnya, kemudian menjelaskan

hakikatnya kepada khalayak.

Mereka itulah para pakar hadis\ al-Syarif, para pengemban panji sunnah

Nabawiyyah yang telah didoakan Rasulullah saw. dengan sabdanya:

رَ  ُ نَضَّ ِمْنھُ أَْفقَھُ ھُوَ َمنْ إِلَىفِْقھٍ َحاِملِ فَُربَّ یُبَلَِّغھُ َحتَّىفََحفِظَھُ َحِدیثًاِمنَّاَسِمعَ اْمَرأً هللاَّ
31بِفَقِیھلَْیسَ فِْقھٍ َحاِملِ َوُربَّ 

Artinya :
"Allah swt. mengangkat derajat seseorang yang mendengar sabdaku,
memahaminya, menjaganya, dan kemudian menyampaikannya kepada orang
lain. Boleh jadi pengemban fiqih akan menyampaiknnnya kepada yang lebih
pandai darinya, dan boleh jadi seorang pengemban fiqih bukan orang yang
pandai”.

Adapun kelengkapan sanadnya adalah sebagai berikut :

ثَنَا ثَنَاقَالَ یَْعقُوبُ َحدَّ دُ فََذَكرَ قَالَ إِْسَحاقَ اْبنِ َعنِ أَبِيَحدَّ ِ ُعبَْیدِ ْبنِ ُمْسلِمِ ْبنُ ُمَحمَّ ْبنِ هللاَّ
دِ َعنْ ِشھَابٍ  ِ َرُسولَ َسِمْعتُ قَالَ ُجبَْیرٍ أَبِیھِ َعنْ ُمْطِعمٍ ْبنِ ُجبَْیرِ ْبنِ ُمَحمَّ ُ َصلَّىهللاَّ هللاَّ

رَ بِاْلَخْیفِ النَّاسَ یَْخطُبُ َوھُوَ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ  ُ نَضَّ اھَاثُمَّ فََوَعاھَاَمقَالَتِيَسِمعَ َعْبًداهللاَّ أَدَّ

31 Hadis\ di atas dikutip oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani dari Kitab Hadis\ Sunan Abu
Daud  dan Sunan al-Turmuzi oleh Imam Abu Daud dan Imam al-Turmudzi serta Ibnu Hibban dan juga
diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal.
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َال ثََالثٌ ِمْنھُ أَْفقَھُ ھُوَ َمنْ إِلَىفِْقھٍ َحاِملِ َوُربَّ لَھُ ھَ فِقْ َال فِْقھٍ َحاِملِ فَُربَّ یَْسَمْعھَالَمْ لَِمنْ 
فَإِنَّ اْلَجَماَعةِ َولُُزومُ اْألَْمرِ َذِويَوطَاَعةُ اْلَعَملِ إِْخَالصُ اْلُمْؤِمنِ قَْلبُ َعلَْیِھنَّ یَِغلُّ 

ثَنِيقَالَ إِْسَحاقَ اْبنِ َعنْ وَوَرائِھِ ِمنْ تَُكونُ َدْعَوتَھُمْ  َمْولَىَعْمٍروأَبِيْبنُ َعْمُروَحدَّ
ْحَمنِ َعْبدِ َعنْ اْلُمطَّلِبِ  دِ َعنْ اْلُحَوْیِرثِ ْبنِ الرَّ ِمْثلَ أَبِیھِ َعنْ ُمْطِعمٍ ْبنِ ُجبَْیرِ ْبنِ ُمَحمَّ
32یَْنقُصْ َولَمْ یَِزدْ لَمْ ِشھَابٍ اْبنِ َحِدیثِ 

Para pakar hadis\ telah melakukan penelitian hadis\ s}ahih, d}a’if , dan

maud}u'. Merekapun membuat aturan dan kaidah-kaidah khususnya yang berkenaan

dengan ilmu tersebut. Dalam Mukaddimah tersebut, dipaparkan bahwa siapapun yang

berpengetahuan luas dalam ilmu ini akan mudah mengenali derajat suatu hadis\,

sekalipun tanpa adanya nash yang lain menjelaskan, inilah yang dikenal dengan nama

ilmu mushthalah al-hadis\. Para ulama mutakhir telah membuat dan menyusun kitab

secara khusus untuk mengenali hadis\-hadis\ Rasulullah saw. dengan menjelaskan

kedudukannya.

Al-Albani juga menambahkan bahwa yang paling terkenal dan paling luas

pembahasannya adalah kitab al-Maq>ashid al-Hasanah fi Baya>ni ka>s\iri>n min

Ahadis\\i al-Musytaharah 'ala Alsinah karya al-Hafizh al-Sakhawi, disusul kitab

Nashab al-Rayah li Aha>dis\i al-Hidayah karya al-Hafizh al-Zaila'i. Kitab ini

menjelaskan keadaan atau derajat hadis\\-hadis\\ yang banyak diutarakan oleh ulama

yang bukan pakar hadis\\, serta menjelaskan mana yang benar-benar hadis\ dan mana

yang bukan.

Kitab-kitab lain menurut al-Albani, di antaranya Al-Mug}ni 'an Hamli al-

Asfari fi takhriji ma fi al-ahya'i min al-Akhbar yang disusun oleh al-Hafizh al-Iraqi,

Talhis al-Habir fi Tahhriiji Ahadis\i al-Rafi al-Kabir, karya Ibnu Hajar al- Asqalan,

32 Lihat lebih lanjut Abu Abdullah  Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ibn Hilal Ibn Asad al-
Syaibani>,  Musnad Ahmad bin Hanbal juz 27 nomor hadis\ 16754, (t.tempat : Muassasah al-Risalah,
1421 H./2001M.), h.318.
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Takhrij al-Ahadis\ aI-Kasys}af karya Ibnu Hajar dan Takhrij ahadis\ al-Syifa' yang

disusun oleh as-Suyuthi.

Menurut al-Albani para ulama yang telah disebutkan di atas  telah berupaya

membuka jalan kemudahan bagi para generasi sesudahnya untuk mengetahui dan

mengenali derajat tingkatan hadis\-hadis\ Rasulullah saw. Namun sangat disayangkan

kebanyakan mereka (yakni generasi penerus baik ulama maupun para penuntut ilmu)

tidak mau menyempatkan membaca kitab-kitab tadi dengan serius. Itulah sebabnya

mereka tidak tahu derajat hadis\ yang telah mereka hafal di luar kepala, yang mereka

baca dan pelajari dalam berbagai kitab yang tidak menyebutkan dengan rinci

kedudukan hadis\ yang bersangkutan.

2. Konsistensi Dalam Tajrih

Dalam kaitannya dengan penerapan kaidah-kaidah tajrih dalam menilai

periwayatan hadis, al-Albani selalu konsisten terhadap kaidah yang diperpegangi oleh

ulama pengkritik hadis yang ada dengan mendahulukan tajrih dari pada ta’di>l. Atau

jika sudah ada ulama pengkritik hadis menyatakan seseorang periwayat hadis terkena

tajrih dari seorang mujarrih} yang memenuhi syarat sebagai seorang ja>rih. Terbukti

dengan adanya ribuan hadis yang dikategorikannya sebagai hadis d{aif dan maud}u’,

dan menurutnya diambilnya dari karya-karya berupa artikel, buku-buku dan dari

media massa. Oleh karena itu berikut ini dapat dilihat dari uraian al-Albani dalam

kitab silsilah hadis daif dan hadis maud}u’ bagian muqaddimah sebagai berikut;

“kita sering mendapati hadis\ d}a’if atau maud}u’ diutarakan dalam ceramah,
artikel di media massa, atau bahkan ditulis dalam kitab-kitab. Begitu juga para
guru dan dosen di kelas-kelas maupun di ruang kuliah. Tentu saja ini sangat
berbahaya dan saya khawatir jangan-jangan mereka termasuk orang-orang yang
mendapat ancaman seperti dimaksud sabda Rasulullah saw.: "Barangsiapa
dengan sengaja berdusta dalam hadis\-hadis\ku dengan sengaja hendaklah ia
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(bersiap, pen) menempatkan dirinya dalam api neraka. " (HR. As}ab al-Sunan
dan As{ab al S}ihhah).33

Kalaupun mereka tidak secara langsung mendustakan hadis\-hadis\

Rasulullahn saw., mereka dikategorikan sebagai pengikut atau pengekor dalam

menyebarluaskan hadis\\-hadis\\ yang belum jelas s}ahih dan d}a’if nya. Disamping

itu, mereka juga mengetahui bahwa dalam hadis\\-hadis\\ Rasulullah saw. ada yang

d}a’if dan ada pula yang maud}u'. Dalam hal ini Rasulullah saw. telah

mengisyaratkan dalam sabdanya :

ثَنَاو ِ ُعبَْیدُ َحدَّ ثَنَااْلَعْنبَِريُّ ُمَعاذٍ ْبنُ هللاَّ ثَنَاوحأَبِيَحدَّ دُ َحدَّ ثَنَااْلُمثَنَّىْبنُ ُمَحمَّ َعْبدُ َحدَّ
ْحَمنِ  ثَنَاقَاَال َمْھِديٍّ ْبنُ الرَّ َعاِصمٍ ْبنِ َحْفصِ َعنْ ْحَمنِ الرَّ َعْبدِ ْبنِ ُخبَْیبِ َعنْ ُشْعبَةُ َحدَّ

ِ َرُسولُ قَالَ قَالَ  ُ َصلَّىهللاَّ وَسِمعَ َمابُِكلِّ یَُحدِّثَ أَنْ َكِذبًابِاْلَمْرءِ َكفَىَوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ
ثَنَا ثَنَاَشْیبَةَ أَبِيْبنُ بَْكرِ أَبُوَحدَّ ثَنَاَحْفصٍ ْبنُ َعلِيُّ َحدَّ َعْبدِ ْبنِ ُخبَْیبِ َعنْ ُشْعبَةُ َحدَّ

ْحَمنِ  ُ َصلَّىالنَّبِيِّ َعنْ ھَُرْیَرةَ أَبِيَعنْ َعاِصمٍ ْبنِ َحْفصِ َعنْ الرَّ بِِمْثلِ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ
34َذلِكَ 

Artinya :
Dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari telah
menceritakan kepada kami Bapakku (dalam riwayat lain disebutkan), Dan
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al Mutsanna telah
menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata, telah
menceritakan kepada kami Syu'bah dari Khubaib bin Abdurrahman dari
Hafsh bin Ashim dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Cukuplah
seseorang (dianggap) berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia
dengarkan." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah
telah menceritakan kepada kami Ali bin Hafsh telah menceritakan kepada
kami Syu'bah dari Khubaib bin Abdurrahman dari Hafsh bin 'Ashim dari Abu
Hurairah dari Nabi saw. dengan seperti hadis\\ tersebut."

33 Abu Abd al-Rahman Muhammad Nas}iruddin al-Albani  ibn al-Haj Nuh Ibn Najja>ti ibn
A>dam al-Asyqu>di> al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aifah wa al-Maud}u>ah  wa as\aruha al-
Syai fi al-Ammah. (Riyadh : Dar al-Alma  A>rif, 1412 H./1992 M.) h.39 dan 51.

34 Abu al-Husain Muslim bin al-H{ajja>j bin Muslim al-Qusyairi al-Naisa>bu>ri>, S{ah}i>h}
Muslim Juz I, Cet. I; (Saudi Arabia: Da>r al-Mugni>, 1998). h.10.
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Al-Albani mengutip dari Ibnu Hibban, ia berkata, : "Telah nyata dari apa yang

kami riwayatkan…”seraya mengutarakan hadis\ dengan sanad dari Samurah bin

jindub: "Barangsiapa mengutarakan hadis\ dariku dan diketahui bahwa dusta, ia

termasuk pendusta. " (juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Samurah dan

Mughirah bin Syu'bah).35

Maka dengan demikian al-Albani mempertajam dalam mukaddimah tersebut

dengan menulis “bahwa apa yang saya kemukakan tadi tidak boleh meriwayatkan

atau mengutarakan hadis\ tanpa mengetahui sejauh mana kesahihannya. Karena itu,

siapa saja yang melakukannya ia termasuk orang yang berdusta dengan

mengatasnamakan Rasulullah saw. dan termasuk orang-orang yang diancam oleh

beliau dengan diberikannya tempat di dalam neraka, seperti yang tercantum dalam

hadis\ mutawatir tadi” Menyadari bahaya seperti inilah maka saya merasa perlu

berperan serta menyumbangkan pemikiran, menjelaskan dan mendekatkan jalan

untuk mengetahui sejauh mana kesahihan hadis\ yang sering kali didengar atau dibaca

dalam berbagai kitab ataupun lainnya, yang tidak kita dapatkan dalam sumber aslinya

di kalangan para pakar hadis\.

Menurut al-Albani, (dari buku tersebut, pen.) ia ingin menyumbangkan

(ilmunya) dengan memudahkan jalan untuk mengenali hadis\\-hadis\\ yang

dipalsukan oleh orang-orang Zindiq. Barangkali hal ini dapat dijadikan peringatan

bagi orang-orang yang mau berpikir atau yang merasa takut akan azab-Nya.

Kemudian, dalam menulis kitab ini menurut al-Albani tidak menggunakan metode

35 Abu Abd al-Rahman Muhammad Nas}iruddin al-Albani  ibn al-Haj Nuh Ibn Najja>ti ibn
A>dam al-Asyqu>di> al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aifah wa al-Maud}u>ah  wa as\aruha al-
Syai fi al-Ammah. (Riyadh : Dar al-Alma  A>rif, 1412 H./1992 M.) h..50.
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berdasarkan urutan abjad, tetapi dia menulis apa adanya sesuai dengan apa yang

dianggapnya perlu.

Al-Albani memulai kitab ini dengan dua buah hadis\ yang dia baca dari

sebuah artikel dalam koran “al-‘Alam” al-Gharra' edisi 2404, tulisan salah seorang

mursyid ketika tengah meneliti masalah yang berkenaan dengan Isra dan Mi'raj

Rasulullah saw.36

Dari uraian mukaddimah kitab Silsilah Hadis\ d}aif dan maud}u’tersebut,

maka dapatlah dikatakan bahwa penukilan hadis\ oleh al-Albani adalah dengan

mengambil dari sumber-sumber bacaan dari berbagai jenisnya, misalnya dinukil dari

sebuah artikel dari penulis yang dianggap punya pengaruh atau kharisma yang sangat

kuat, dari bacaan itulah kemudian al-Albani melakukan kritik, demikian juga dari dia

nukil dari kitab-kitab hadis\ Kutub al-Tis’ah, dan juga kitab-kitab yang banyak

menjadikan hadis\ Nabi  sebagai rujukan, seperti Ihya Ulum aldin oleh Imam al-

G}azali, dan lain-lain kitab yang menjadikan hadis\ sebagai rujukan dalam

memperkuat argumentasinya.

C. Aplikasi Kritik Sanad Hadis

Penulis melakukan kritik terhadap sanad hadis yang terdapat di dalam kitab

Silsilah Hadis D}aif dan Maud}u’ yang disusun oleh Muhammad Nasiruddi>n al-

Albani yang pengambilannya dilakukan secara acak dari empat belas jilid. Untuk itu

berikut penulis melakukan kritik dengan tahapan yaitu; pertama : mengemukakan

36 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid I (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h. .47-51.



Desertasi_Yahya_Kriteria pentajrihan oleh al-Albani 263

hadis secara utuh yang akan dikritik, kedua : menyusun skema sanad hadis (jika

sanad sebuah hadis ditemukan secara lengkap), ketiga melakukan i’tibar sanad

dengan mengurai satu persatu periwayat yang ada di dalam sanad hadis, dan ke empat

: melakukan analisis sanad hadis.

Hadis yang dimaksud adalah hadis yang memenuhi kriteria pentajrihan

menurut Syaik Nashiruddin al-Albani, yakni 1) Seorang periwayat hadis dikatakan

cacat karena terkenal/mashur dikalangan kritikus bahwa dia sebagai pendusta, 2) Ada

yang menilainya sebagai periwayat yang sering berdusta, 3) Dajjal, 4) Ditinggalkan

hadisnya, 5) pelaku bid’ah, 6) Fasik dan 7) Panatik terhadap mazhab. Adapun

aplikasinya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Bergembira sesudah berbuat dosa.

37"." من أذنب وھو یضحك دخل النار وھو یبكي-17

Artinya :

Barang siapa yang berbuat dosa dan kemudian bergembira (tertawa), maka dia
masuk neraka dalam keadaan menangis. (maud{u’)

Menurut al-Albani hadis\ ini palsu, dan disebutkanya bahwa hadis\ tersebut

ditemukan dalam kitab al-Hulliyah dari Bikr Ibn Abdullah al-Majni>, dan al-Albani

menilai dari jalur ini adalah masuk kategori “kazzab”, demikian juga dari jalur Abu

Na’im dari Umar Ibn Ayyub, telah berkata kepada kami  Abu> Ibra>him al-

Turjuma>ni, telah berkata kepada kami Muhammad ibn Ziya>d al-Yuskari>, dan

37 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-D}ai>fah wa al-Maud}u>ah wa
as\aruha al-Sai fi al-Ummah juz I, hadis nomor 17,  (Beirut : Maktabah al-Ma’Arif li al-Nasyri wa al-
Tauji’, 1420 H./2000 M.), 71.
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ternyata jalur ini terdapat nama ‘Umar ibn Ayyub dari Muhammad bin Ziyad, oleh

Azzahabi> mengatakan bahwa Ibn Hibban telah mengecam ‘Umar bin Ayyub.38

Adapun jalur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

، ثنا ُعَمُر ْبُن أَیُّوَب، ثنا أَبُو إِْبَراِھیَم التَّرْ  ْنِديِّ ثَنَا أَْحَمُد ْبُن السِّ ُد ْبُن َحدَّ ُجَماَن، ثنا ُمَحمَّ
، َعْن َمْیُموِن ْبِن ِمْھَراَن، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ  یَِزیَد اْلیَْشُكِريُّ

39»َمْن أَْذنََب َوھَُو یَْضَحُك َدَخَل النَّاَر َوھَُو یَْبِكي«َعلَْیِھ َوَسلََّم: 

Artinya :

“Telah berkata kepada kami Ahmad Ibn al-Sindi>y, Telah berkata kepada kami
Umar Ibn Ayyub, telah berkata Ibarahim al-Tarjuma>n kepada kami, telah
berkata Muhammad ibn Yazid al-Yasykuri>y kepada kami, dari Maimu>n ibn
Mihran dari Ibn ‘Abbas telah berkata, Rasulullah saw. telah bersabda : Barang
siapa yang telah berbuat dosa  dan kemudia tertawa (bergembira) maka dia
masuk neraka dalam keadaan menangis.

Hadis ini juga disebutkan di dalam Fath al-Kabir oleh Jalaluddi>n Suyu>t}i dan

hanya memberi keterangan bahwa hadis\ ini dari Ibnu Abbas40 tidak disebutkan

kelengkapan periwayatnya dalam periwayatan hadis tersebut, sehingga jalur sanad ini

tidak jelas demikian pula di dalam kitabnya Ja>mi’ al-Ahadis\\41 dan juga di dalam

kitab Tanbi>h al-G}a>fili>n bi Aha>dis\ Syaid al-Anbiya>’i42. Oleh karena itu

38 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-D}ai>fah wa al-Maud}u>ah wa
as\aruha al-Sai fi al-Ummah juz I, hadis nomor 17,  (Beirut : Maktabah al-Ma’Arif li al-Nasyri wa al-
Tauji’, 1420 H./2000 M.), 71

39 Abu> Na’im Ahmad Ibn Abd Allah Ibn Ahmad ibn Isha>q Ibn Musa Ibn Mahr>an al-
Asbaha>ni, Huliyah al-Uliya’ wa T}abaqa>t al-Asfiya’ juz 4 (Beirut : Dar al-Kita>b al-‘Arabi>, 1394
H./1974 M.) h.96.

40 Abd al-Rahman Ibn Abi Bakar Jalal al-Din al-Suyu>t}i>, al-Fath al-Kabi>r fi Dhammi al-
Ziya>dah ila> al-Jami’ al-S}agi>r, juz 3 ( Beirut : Dar al-Fikr, 1423 H./2013 M.) h..147

41 Abd al-Rahman Ibn Abi Bakar Jalal al-Din al-Suyu>t}i>, Ja>mi’ al-Aha> dis\ juz 41
(t.penerbit) h..407.

42 Di dalam kitab tersebut hanya menyebutnya bahwa hadis\ ini diriwayakan oleh Ibnu Abbas.
Lihat  Abu Al-Laits Nasr ibnu Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ibra>hi>m al-Samarqandi> , Tanbi>h al-
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penulis ingin melakukan i’tibar terhadap sanad hadis\ tersebut melalui riwayat Abu

Na’im al-Asbaha>ni sebagai berikut :

a. Skema Sanad Hadis\ :

b. Kritik Sanad

1) Ibn ‘Abbas;

G}a>fili>n bi Aha>dis\ Syaid al-Anbiya>’i, juz 1, (Beirut-Damsiq : Dar ibn Katsir, 1421 H./2000 M.)
h.197. Lihat pula  Abu> Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Gaza>li> al-T}u>si>, Ihya Ulum al-
Din juz 3 (Beirut : Dar al-Ma’rifah), 128. Lihat pula Abu Bakar Muhammad Ibn Yahya> al-S}auli>
al-Badi>u fi al-Badi’ juz 1 ( Bagdad : al-Maktabah al-“Arabiyah,1341). h. 126

Ibnu ‘Abbas (w. 68 H./687 M.
Maimun Ibnu Mihran (w. 117 H.)

Muhammad Ibn Yazid al-Yasykuri

Abu Ibrahim al-Tarjuman

Umar ibn Ayyub

Ahmad ibn Sindiy

Rasulullah Saw.

Abu Naim al-Asbahani
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Dia adalah Abdullah bin Abbas al-Hasyimi> salah seorang sahabat Nabi, dan

merupakan anak dari Abbas bin Abdul-Mut}t}alib, paman dari Rasulullah

Muhammad saw. dia sudah berumur 13 tahun saat Rasulullah saw. wafat, dikenal

juga dengan namanya yang lain yaitu Ibnu Abbas, dia wafat di T}aif pada tahun

(687/68 H). Ibnu Abbas merupakan salah satu sahabat yang berpengetahuan luas,43

serta beliau juga menurunkan seluruh Khalifah dari Bani Abbasiyah. Dia merupakan

anak dari keluarga yang kaya dari perdagangan bernama Abbas bin Abdul-

Muththalib, maka dari itu dia dipanggil Ibnu Abbas, anak dari Abbas. Ibu dari Ibnu

Abbas adalah Ummu al-Fadl Lubaba, yang merupakan wanita kedua yang masuk

Islam, melakukan hal yang sama dengan teman dekatnya Khadijah binti Khuwailid,

istri Rasululah. Ayah dari Ibnu Abbas dan ayah dari Muhammad merupakan anak

dari orang yang sama, Syaibah bin Ha>syim, lebih dikenal dengan nama Abdul-

Mut}t}alib Bin Hasyim bin Abdul Manaf, penerus dari Bani Hasyim klan dari

Quraisy yang terkenal di Mekkah. Ibnu Abbas juga memiliki seorang saudara

bernama Fadl bin Abbas. Beliau (Abdullah) terhitung sahabat yang meriwayatkan

hadis\\ langsung dari Nabi saw.beliau juga meriwayatkan hadis\ dari ayahnya,

meriwayatkan hadis\ dari Abu Bakar, ‘Us\man, Abd al-Rahman bin Auf, Muaz dan

masih banyak lagi yang lain. Adapun  yang meriyatkan darinya di antaranya,

Anaknya ‘Ali,  anak dari suadaranya (Abdullah ibn ‘Ubaidillah ibn ‘Abbas), Said Ibn

Musayyab, Maimu>n Ibn Mihra>n, Humaid ibn Abd al-Rahman ibn ‘Auf dan

masih banyak lagi yang lain.44

43 Abu al-Fadl Ahmad ibn ‘Ali> Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Hajar al-Asqala>ni Tahzi>b-
al-Tahzi>b,  juz 5 (al-Hindi : Matba’ah Da>irah al-Ma’Arif, 1326 H), h.276.

44 Abu al-Fadl Ahmad ibn ‘Ali> Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Hajar al-Asqala>ni Tahzi>b-
al-Tahzi>b,  juz 5 (al-Hindi : Matba’ah Da>irah al-Ma’Arif, 1326 H), h.277.
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2) Maimu>n Ibn Mihra>n,

Beliau dipanggil Abu Ayyub, beliau (Maimu>n Ibn Mihran adalah tergolong

s\iqah dan hadis\nya sangat banyak, meriwayatkah hadis\\ dari, anaknya (Umar Ibn

Maimu>n berkata bahwa ayahnya (Maimu>n ibn Mihra>n) Beliau adalah

kepercayaan utusan Umar bin Abd Aziz untuk urusan luar negeri sampai setelah

meninggalnya Umar dan digantikan oleh Yazid Ibn Abd al-Malik, dan di masa Yazid

ini Maimun tetap menjabat sebagai perwakilan luar negeri beberapa bulan lamanya.45

Menurut ‘Isa Ibnu Kas\i>r, dan Abu al-Mali>h, Maimu>n wafat tahun 117 H. Pada

masa Khilafah Hisyam Ibn Abd al-Ma>lik, dan di masanya dia termasuk pemberi

fatwa dibidang fiqih.46

3) Muhammad ibn Yazid al-Yasykuri>y,

Nama Muhammad Yazid al-Yasykuri>y tidak ditemukan dari berbagai

periwayatan kecuali dalam kitab Huliyah al-Uliya’ wa T}abaqa>t al-Asfiya’ yang

disusun oleh Abu> Na’im  Ahmad Ibn Abd Allah Ibn Ahmad ibn Isha>q Ibn Musa

Ibn Mahr>an al-Asbaha>ni. Sehingga tidak diketahui secara jelas siapa sesungguhnya

Muhammad Yazid al-Yasykuri>y.

4) Abu Ibra>him al-Tarjuma>n.

Nama Abu Ibrahim al-Tarjuma>ni tidak ditemukan di dalam kitab-kitab rijal

termasuk dalam kitab al-Jarh wa al-Ta’di>l, hanya nama tersebut ditemukan di dalam

45 Abu Abd Allah Muhammad Ibn Sa’ad ibn Mani>’ al-Ha>syimi> bi alwala>>i, al-Bas}ra>
al-Bagda>d, al-Ma’ru>f Ibn Sa’ad, T}abaqa>t al-Kubra> juz 7 (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
1410 H./1990 M.) h. 331-332

46 Abu Abd Allah Muhammad Ibn Sa’ad ibn Mani>’ al-Ha>syimi> bi alwala>>i, al-Bas}ra>
al-Bagda>d, al-Ma’ru>f Ibn Sa’ad, T}abaqa>t al-Kubra> juz 7 (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
1410 H./1990 M.) hah. 332.
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kitab al-‘Aliyah bizawa>id al-Masaniyah, yang disusun oleh Abu Fadl Ahmad ibn

‘Ali ibn Muhammad ibn Ahma>d ibn Hajar al-Asqala>ni>.47

5) ‘Umar ibn Ayyub; dia adalah ‘Umar Ibn Ayyub al-Muzni> al-Madani>. Menurut

Ibnu Hibban hadis dari Umar Ibn Ayyub oleh al-Daruqutni> menilainya lemah48

6) Ahmad Ibn Sindi>y; di dalam kitab al-Jarh wa al-Ta’dil disebutkan bahwa dia

bernama Ahmad ibn al-Sindi>y al-Razi>y al-Bagi>y.49 Tidak ditemukan

keterangan lebih lanjut tentang dirinya. Namun yang jelas dalam jalur periwayatan

hadis ini sudah disebutkan sebelumnya kalau di dalam periwayatan hadis ini

terdapat periwayat yang terkategori lemah (d}aif).

7) Abu Na’im al-Asbaha>ni;

Berdasarkan telaahan penulis terhadap kitab silsilah hadis\ d}aif dan maud}u

oleh al-Albani, rupanya dalam menilai sanad sebuah hadis\\ adalah berangkat dari

pandangan para kritikus hadis\ yang sudah termasyhur, seperti pandangan dari Abu

Hatim, Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Jauzi, Ibn Hazem dan dari sejumlah nama seperti

yang telah disebutkan di atas. Maka dapatlah dikatakan bahwa al-Albani

menilai/menetapkan sanad tersebut sebagai maudhu’ berdasarkan penilaian dari

sejumlah kritikus hadis\ yang telah menginformasikan keadaan periwayat, atau telah

menilai hadis\-hadis\ tertentu sehingga akhirnya al-Albani menyimpulkan hadis

47Nama Abu Ibrahim al-Tarjuma>n muncul sebagai periwayat tentang hadis\ yang
membicarakan tentang sh.at witir satu rakaat setelah sh.at isya, lihat al-‘Aliyah bizawa’id al-
Masa>niyah al-S|ama>niyah, juz 10 h. 131.

48 Syamsu al-Din Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Us\man al-Zahabi>, al-Mugni>
fi al-D}uafa’ , juz 2  ( t.t. : t.p. :t.th,) h. 463

49 Abu Muhammad Abd al-Rahman Ibn Muhammad ibn Idris ibn al-Mandzari al-Tamimi>;
Jarh wa al-Ta’di juz 1 (Beirut : Dar Ihya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1271 H./ 1952M.) h.41 dan h. 126.
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tersebut maud}u’. disebabkan pada jalur yang lain diriwayatkan Abu Na’im terdapat

periwayat yang bernama Umar bin Ayyub dari Muhammad bin Ziyad. Dalam hal ini

oleh Adz-Dzahabi mengatakan bahwa ia (Umar bin Ayyub) telah dikecam oleh Ibnu

Hibban sebagai pendusta.

2. Hadis\ Nomor 4 tentang Ngobrol di dalam Masjid.

50الحدیث فى المسجد یأكل الحسنات كما تأكل البھائم الحشیش-4

Artinya :

“Berbincang-bincang (ngobrol) dalam masjid itu menggerogoti kebaikan
(pahala-pahala) seperti binatang ternak memakan rerumputan”.

Hadis\ ini menurut al-Albani tidak ada sumbernya, dan dengan mengutip

pendapat ‘Abdul Wahhab Taqiyuddi>n as-Subuki> dalam Kitab Tabaqa>t al-

Syafiyyah jilid IV, hal. 145-147 mengatakan dengan tegas, "Saya tidak mendapatkan

sanadnya".51 Oleh karena itu al-Alba>ni menilai hadis\ ini لھأصلال , penulis juga

telah melakukan penelusuran ke berbagai kitab hadis\, baik secara manual maupun

dengan menggunakan CD-Rom hadis\ diantaranya maktabah shamilah dan

ensiklopedi hadis\ dari sembilan Imam dari penulis kitab induk hadis\, namun penulis

hanya menemukan bahwa hadis\ ini juga dikemukan di dalam kitab “Ihya

Ulumuddin” oleh Al-Gazali pada Juz I hal 36. Oleh al-Hafidz al-Iraqi menyebutnya

hadis\ ini tidak ada sumbernya. Dari analisis logika, fungsi masjid bukan hanya untuk

shalat semata, tetapi lebih dari itu berfungsi sebagai tempat pencerdasan umat dari

50 Muhammad Nas}iruddi>n al-Alba>ni Silsilah al-Hadis\\ al-D{aifah wa al-Maud{u’ah jilid
I, (Riyad : Maktabah al-Ma’arif linnasyr wa al-taudzi’, 1420 H/2000 M) .h.60.

51 Taj aldi>n ‘Abd al-Waha>b bin Taqi> al-Di>n al-Subuki> (w.771 H.), Tabaqat al-
Syafiiyah al-Kubra , al-Qism Tara>jim wa al-Tabaqat, (t.t.: Hajar li al-T}aba’ah linnasyr wa al-taudzi’,
1413 H), h. 145-147.
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berbagai aspek kehidupan, sehingga tidak ada larangan memperbincangkan hal-hal

yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi, sosial, politik, siasat perang, dan

kemaslahatan lainnya.

Ketika Rasulullah saw. berhijrah ke Madinah, langkah yang pertama beliau

lakukan adalah membangun masjid, baik masjid Quba maupun masjid Nabawi di

Madinah. Di Madinah masjid selain berfungsi sebagai tempat beribadah (shalat dan

zakat), juga tempat :
1. Konsultasi dan komunikasi (masalah-masalah) ekonomi, sosial dan budaya
2. Tampat pendidikan
3. Tempat santunan sosial
4. Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya.
5. Tempat pengobatan para korman perang
6. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa
7. Aula dan tempat menerima tamu
8. Tempat tawanan tahanan
9. Pusat penerangan dan pembelaan agama.52

Hanya saja perlu diingat untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermafaat

di dalam masjid termasuk bergurau, bercerita yang bisa menyebabkan lupa terhadap

Allah swt.

Tempat di muka bumi yang paling Allah cintai adalah masjid. Karena masjid

adalah rumah Allah yang didirikan untuk shalat, tilawah Al-Qur'an, berzikir, berdoa,

dan melaksanakan ibadah kepada-Nya. Sedangkan asas pondasinya adalah takwa.

Rasulullah saw. bersabda:

، قَ  ثَنَا ھَاُروُن ْبُن َمْعُروٍف، َوإِْسَحاُق ْبُن ُموَسى اْألَْنَصاِريُّ ثَنَا أَنَُس ْبُن َوَحدَّ اَال: َحدَّ
ثَنِي  ، َحدَّ ثَنِي اْبُن أَبِي ُذبَاٍب، فِي ِرَوایَِة ھَاُروَن، َوفِي َحِدیِث اْألَْنَصاِريِّ ِعیَاٍض، َحدَّ

52 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran, atas Tafsir Maud}u’i atas Pelbagai Persoalan
Umat, (Bandung : Mizan, 1996) h.459.
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ْحَمِن ْبِن ِمْھَراَن، َمْولَى أَبِي ھَُرْیَرةَ، َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ أَنَّ َرُسوَل  اْلَحاِرُث، َعْن َعْبِد الرَّ
أََحبُّ اْلبَِالِد إِلَى هللاِ َمَساِجُدھَا، َوأَْبَغُض اْلبَِالِد إِلَى هللاِ «َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم، قَاَل: هللاِ 

53»أَْسَواقُھَا

Artinya :

“Bagian negeri yang paling disenangi Allah adalah masjid-masjidnya dan
bagian negeri yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya.”

Hadis\ yang lain menyebutkan bahwa masjid adalah bukan tempat umum
seperti gedung untuk melakukan segala hal karena ada batas-batas tertentu
peruntukannya:

، ثنا یَْحیَى ْبُن َصالٍِح اْلُوَحاظِ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَوھَّاِب ْبِن نَْجَدةَ اْلَحْوِطيُّ ، ثنا َحدَّ يُّ
َعلِيُّ ْبُن َحْوَشٍب، َعْن أَبِي قَبِیٍل، َعْن َسالٍِم، َعْن أَبِیِھ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ 

54»َال تَتَِّخُذوا اْلَمَساِجَد طُُرقًا إِالَّ لِِذْكٍر أَْو َصَالةٍ «َعلَْیِھ َوَسلََّم: 

Artinya :

“Janganlah kalian jadikan masjid sebagai jalan (tempat lewat), kecuali untuk
berdzikir atau shalat.”

Al-Albani mengatakan, “Sanad ini hasan, seluruh rijalnya (perawinya) s\iqat

(terpercaya).”55

53 Al-Imam Abu Al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisabu>ri S{ahih Muslim,
(Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M./1413 H.) h.14.

54 Sulaiman Ibn Ahmad Ibnu Ayyub Ibn Mut}air al-Luh}umi> Abu al-Qa>sim al-T}abrani> ,
al-Mu’jam al-Aus\at juz I (al-Qahirah : Dar al-Haramain, t.th), 14, dan lihat pula Sulaiman Ibn Ahmad
Ibnu Ayyub Ibn Mut}air al-Luh}umi> Abu al-Qa>sim al-T}abrani Mu’jam al-S}ag}ir al-T|abrani>, al-
Mu’jam  al-S}ag}ir al-T}abrani>, juz XII (Amman, Beirut : Al-Maktabah al-Islami,> t.th) h..314

55 Abu Abd al-Rahman Muhammad Nas}iruddi>n bin al-Haj Nuh bin Najjati bin Adam al-
As}qaudari> al-Albani, Silsilah Hadis\ S}ahih wa s\ai’un min fiqhiha wa Fawa>id}iha jilid 1(Riyad} :
Maktabah al-Ma’arif li al-Nas\ri wa al-Tauzi’) h.3.
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Sesungguhnya masjid adalah rumah-rumah Allah di dunia dan bagian dari

syi’ar Islam yang sangat agung. Selayaknya, seorang muslim menghormati dan

memuliakannya. Karena hal itu bukti adanya iman dan takwa. Allah Ta’ala berfirman

sebagaimana terlihat di dalam QS. al-Haj/22:32.






Terjemahnya :

Demikianlah (perintah Allah). dan Barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar
Allah, Maka Sesungguhnya itu timbul dari Ketakwaan hati.56

Mengagungkan dan memuliakan rumah Allah juga menjadi bukti kecintaan

seorang muslim kepada tempat sucinya. Karena itu, tidak pantas menggunakan

masjid untuk kepentingan duniawi seperti berdagang, memasarkan produk, dan

menyebarkan brosur-brosur yang bersifat komersial termasuk brosur sekolahan dan

semisalnya. Rasulullah saw.bersabda :

ثَنَا لُ َعلِيٍّ ْبنُ اْلَحَسنُ َحدَّ ثَنَااْلَخالَّ ثَنَ َعاِرمٌ َحدَّ دٍ ْبنُ اْلَعِزیزِ َعْبدُ اَحدَّ ْبنُ یَِزیدُ أَْخبََرنَاُمَحمَّ

دِ َعنْ ُخَصْیفَةَ  ْحَمنِ َعْبدِ ْبنِ ُمَحمَّ ِ َرُسولَ أَنَّ ھَُرْیَرةَ أَبِيَعنْ ثَْوبَانَ ْبنِ الرَّ ُ َصلَّىهللاَّ هللاَّ

ُ أَْربَحَ َال فَقُولُوااْلَمْسِجدِ يفِ یَْبتَاعُ أَوْ یَبِیعُ َمنْ َرأَْیتُمْ إَِذاقَالَ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ  َوإَِذاتَِجاَرتَكَ هللاَّ

ُ َردَّ َال فَقُولُواَضالَّةً فِیھِ یَْنُشدُ َمنْ َرأَْیتُمْ  ھَُرْیَرةَ أَبِيَحِدیثُ ِعیَسىأَبُوقَالَ َعلَْیكَ هللاَّ

َراءَ اْلبَْیعَ َكِرھُواِعْلمِ الْ أَْھلِ بَْعضِ ِعْندَ ھََذاَعلَىَواْلَعَملُ َغِریبٌ َحَسنٌ َحِدیثٌ  فِيَوالشِّ

56 Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, Mushaf Lafziyyah al-Huda, Al-Quran
Terjemah Perkata disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama RI.
(Depok : al-Huda, Kelompok Gema Insani, 2009), h..337.
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َراءِ اْلبَْیعِ فِياْلِعْلمِ أَْھلِ بَْعضُ فِیھِ َرخَّصَ َوقَدْ َوإِْسَحقَ أَْحَمدَ قَْولُ َوھُوَ اْلَمْسِجدِ  فِيَوالشِّ

57اْلَمْسِجدِ 

Artinya :

“Apabila kalian melihat orang yang melakukan jual beli di masjid, maka
katakan: 'Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu.'
Dan apabila engkau melihat orang yang mengumumkan barang hilangnya di
masjid maka katakan, “Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu
kepadamu.”

Dalam riwayat Muslim disebutkan hadis\ tentang mencari barang yang hilang dan

mengumumkan di dalam masjid yaitu sebagai berikut :

ثَنَا ثَنَاَعْمٍروْبنُ أَْحَمدُ الطَّاِھرِ أَبُوَحدَّ دِ َعنْ َحْیَوةَ َعنْ َوْھبٍ اْبنُ َحدَّ َعْبدِ ْبنِ ُمَحمَّ

ْحَمنِ  ِ َعْبدِ أَبِيَعنْ الرَّ ادِ لَىَموْ هللاَّ ِ َرُسولُ قَالَ یَقُوُال ھَُرْیَرةَ أَبَاَسِمعَ أَنَّھُ اْلھَادِ ْبنِ َشدَّ هللاَّ

ُ َصلَّى ھَاَال فَْلیَقُلْ اْلَمْسِجدِ فِيَضالَّةً یَْنُشدُ َرُجًال َسِمعَ َمنْ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ ُ َردَّ َعلَْیكَ هللاَّ

ثَنِیھِ وَذالِھَ تُْبنَ لَمْ اْلَمَساِجدَ فَإِنَّ  ثَنَاَحْربٍ ْبنُ ُزھَْیرُ َحدَّ ثَنَااْلُمْقِرئُ َحدَّ قَالَ َحْیَوةُ َحدَّ

ثَنِيیَقُولُ اْألَْسَودِ أَبَاَسِمْعتُ  ِ َعْبدِ أَبُوَحدَّ ادٍ َمْولَىهللاَّ یَقُولُ ھَُرْیَرةَ أَبَاَسِمعَ أَنَّھُ َشدَّ

ِ َرُسولَ َسِمْعتُ  ُ َصلَّىهللاَّ 58.بِِمْثلِھِ یَقُولُ َوَسلَّمَ لَْیھِ عَ هللاَّ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Abu al-T}ahir Ahmad bin Amru telah
menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Haiwah dari Muhammad bin
Abdurrahman dari Abu Abdullah, maula Syaddad bin al-Had bahwasanya dia
mendengar Abu Hurairah ra. berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Barangsiapa
yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, hendaklah

57 Muhammad bin ‘Isa bin Su>rah bin Musa bin D}ahhaq al-Tirmizi>. Sunan al-Tirmizi> Juz
I, Kitab jual beli, bab jual beli di masjid, hadis\ nomor ke 1242, lihat CD Rom hadis\ ensiklopedi
Hadis\ kitab 9, produksi Lidawa Pusaka.

58 Abu al-Husain Muslim bin al-H{ajja>j bin Muslim al-Qusyairi al-Naisa>bu>ri>, S{ah}i>h}
Muslim Juz I, Cet. I; (Saudi Arabia: Da>r al-Mugni>, 1998).h.397.
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dia mendoakan, 'Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena
masjid bukan dibangun untuk ini'." Dan telah menceritakannya kepadaku
Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami al-Muqri' telah menceritakan
kepada kami Haiwah dia berkata, "Saya mendengar Abu al-Aswad berkata,
telah menceritakan kepadaku Abu Abdullah, maula Syaddad bahwasanya dia
mendengar Abu Hurairah ra. berkata, Saya mendengar Rasulullah saw.
bersabda dengan hadis\\ semisalnya.

Membicarakan urusan dunia di dalam masjid, para ulama berbeda pendapat.

Ada yang mengatakan mubah, makruh dan haram. Pendapat pertama, mubah (tidak

berdosa) membicarakan sesuatu yang tidak mengandung dosa dari urusan dunia di

dalam masjid. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi’iyah dan Zahiriyah. Yang

kedua, makruh membicarakan sesuatu yang tidak mengandung dosa dari urusan dunia

di dalam masjid. Inilah pendapat Malikiyah dan Hanabilah. Dan yang ketiga

berpendapat bahwa haram membicarakan sesuatu yang tidak mengandung dosa dari

urusan dunia di dalam masjid. Inilah mazhab Hanafi. Sebagian mereka memahami

keharaman ini, jika tujuan duduk di masjid memang untuk membicarakan hal itu. Jika

membicarakan dunia muncul tiba-tiba dan tidak diniatkan dari awal, hukumnya

makruh.

Perbedaan pendapat ini berlaku jika pembicaraan dan perbincangan di dalam

masjid tersebut tidak menyebabkan mafsadat, seperti mengganggu orang yang sedang

membaca Al-Qur’an, atau orang shalat, atau yang sedang beribadah. Jika kondisinya

mengganggu seperti tadi, maka tidak ada perselisihan dalam mengharamkannya.

Karena Nabi saw. telah melarang mengeraskan bacaan al-Qur’an apabila

mengganggu orang lain.

3. Hadis\ No. 8 “bekerja untuk dunia dan akherat”

".غداتموتكأنكآلخرتكواعملأبدا،تعیشكأنكنیاكلداعمل" -8

Artinya :
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“Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya dan
beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok”.

Al-Albani menilai sanad hadis\ ini tidak ada yang marfu (tidak ada yang

disandarkan kepada Nabi), hanya sampai tingkat sahabat, sehingga al-Albani

menyatakan hadis\ ini sanadnya hanya mauquf59, hanya sampai pada sahabat yang

bernama Abdullah bin Amr bin al-‘Ash yang kemudian diketahui sanad hadis\ ini

munqathi’ dengan merujuk pada kitab al-Gharib al-Hadis\ Ibnu Qutaibah, kitab

Zawaid Musnad al-Harits karya al-Haitsami, kitab Tsiqa>t Atba’al-Tabiin karya Ibnu

Hibba>n, dan Termasuk al-Albani menemukan hadis\ ini di dalam kitab al-Zuhud juz

II/28 karya Ibnu al-Mubaraq.

Dari temuan al-Albani tersebut, menyebabkan dia berkesimpulan bahwa

hadis\ ini tergolong d}aif karena adanya dua alasan, yakni majhulnya maula (budak)

Umar bin Abdul Aziz sebagai salah satu periwayat dalam sanadnya, yang kedua,

da'ifnya pencatat bagi Laits yang bernama Abdullah bin Shaleh yang juga merupakan

periwayat sanad dalam riwayat ini.

Oleh penulis menelusuri dan menemukan hadis\ ini dikutip oleh Ahmad

Mustafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi, ketika menafsirkan ayat :




Terjemahnya :

59 Dalam disiplin ilmu hadis\, yang disandarkan dari sahabat Nabi saw. disebut hadis\
mauquf, dan yang disandarkan kepada Rasulullah disebut hadis\ marfu’, dan tentu saja hadis\ mauquf
nilainya juga tidak sama dengan hadis\ yang bersumber dari Nabi saw. (hadis\ marfu’). Karenanya
secara umum ia tidak dapat disebut hadis\ Nabi saw., sebab yang disebut hadis\ ialah  sesuatu yang
bersumber dari Nabi Muhammad saw. baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan maupun sisfat-sifat
beliau, lihat Ali Mustafa Yaqub, Hadis\-Hadis\ Bermasalah, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2010) h.56.
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Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, .....60

disebutkannya hadis\ ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menyandarkan kepada

Nabi saw.61 demikian juga dalam tafsir al-Munir azzahaliy juga menyatakan hadis\ ini

dari Nabi Muhammad saw.62 Dan dalam Siyasah al-Syar’iyah Jamiah al-Madinah,

dengan jelas disebutkannya bahwa hadis\ ini dari Rasulullah saw., tetapi dari kesemua

itu tidak dijelaskan secara utuh periwayatnya. Dalam kitab Ursi>f al-Mula>taqi ahl

al-hadis\, al-jawami al-Majallat bab Zaman al-Muslim hal. 152, disebutkan bahwa

hadis\ tersebut diriwayatkan oleh Amir al-Mu’mini>n Ali bin Abi Thalib, namun

dalam informasi ini penulis juga tidak menemukan kelengkapan periwayat hadis\

ini.63

Maka penulis berkesimpulan bahwa tidak ada keraguan terhadap pandangan

al-Albani terhadap hadis\ tersebut. Al-Albani telah menyatakan hadis\ tersebut

terputus (munqati’) dan hanya sampai pada s}ahabat (mauquf), tidak sampai

penyandarannya kepada Rasulullah saw.

4. Hadis\ no. 10 tentang Allah Suka kalau lelah/capek mencari rezki

64".الحاللطلبفيتعباعبدهیرىنأیحبهللاإن" -10

60 Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, Mushaf Lafziyyah al-Huda, Al-Quran
Terjemah Perkata disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama RI.
(Depok : al-Huda, Kelompok Gema Insani, 2009), h.395.

61 Lihat Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi juz 4 (Kairo-Mesir : Musthofa Al-
Babi Al-H.abi, 1946),h. 187 , dan juz 20 h. 94.

62 Waha bah al-Zuhailiy, Tafsir Munir Juz 20, ( cet X. Beirut-Lebanon : Darul Fikr, 2009)
h.161.

63 CD Rom Hadis\ Maktabah Syamilah.
64 Muhammad Nas}iruddi>n al-Alba>ni Silsilah al-Hadis\\ al-D{aifah wa al-Maud{u’ah jilid

I, (Riyad : Maktabah al-Ma’arif linnasyr wa al-taudzi’, 1420 H/2000 M), h..66.
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Artinya :

“Sesungguhnya Allah suka melihat hamba-Nya yang lelah dalam mencari rizki
yang halal.”

a. Takhrij al-Hadis

الَعْبدَویبغضالنَّاس،َعنبھَالیستغنيالمھنةیتَّخذالَعْبدیحبهللاإِن«َحِدیث.1
ُمْسندفِيالدیلميَمْنُصورأَبُوَوَرَوىھََكَذا،أَِجدهُ لم»مھنةیَتَِّخذهُ اْلعلمیتََعلَّم

» اْلَحَاللطلبفِيتعباَعبدهیَرىأَنیحبهللاإِن«َعلّيَحِدیثمنالفردوس

دَوفِیھ اَرقُْطنِيّ قَالَ اْلَعطَّارسھلبنُمَحمَّ 65.الَحِدیثیضع: الدَّ

ھكذاأجدهلمالناسالحدیثعنبھایستغنيالمھنةیتخذالعبدیحبهللاإنحدیث.2
أنیحبهللاإنعليحدیثمنالفردوسمسندفيالدیلميمنصورأبووروى

الدارقطنيقالالعطارسھلبنمحمدوفیھالحاللطلبفيتعباعبدهیرى
66الحدیثیضع

الحسینجده،عنأبیھعنعليبنزیدحدیثمنوللدیلميالطبراني،أخرجھ.3
67الحاللطلبفيتعباعبدهیرىأنیحبهللاَّ إن: رفعھعليعن

Untuk melihat secara rinci dapat dilihat skema sanad sebagai berikut :

65 Abu al-Fadl Zain al-Din ibn ‘Abd al-Rahim al-Husain ibn ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakar
ibn Ibra>him al-‘Ira>qi, al-Mugni ‘an Hamli al- Asfa>ri fi al-Asfa>ri, Takhri>j ma fi al-Ahya>i min
al-Akhaba>r juz 1. (Libanon-Baerut : Dar Ibn Hazm, 1426 H./2005M.), h.503

66 Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Gazali al-Tu>si, Ihya Ulum al-Din juz 2
(Beirut:   Dar al-Ma’rifah, t.th), h.61

67Syamsud al-Di>n Abu al-Khair Muhammad ibn ‘Abd al-Rahman Ibn Muhammad al-

Syakha>wi, ةاأللسنعلىالمشتھرةاألحادیثمنكثیربیانفيالحسنةالمقاصد Juz 1> (Beirut :
Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, 1405 H./1985 M.), h. 2010.
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b. Skema Sanad

Adapun skema sanad hadis tersebut adalah sebagai berikut :

عن

عن

عن

من

c. Kritik Sanad

Kritik Sanad melalui jalur Said Ibn ‘Ali maka dapat dilihat sebagai berikut :

1) Ali ra. Sebagai periwayat pertama (sahabat Nabi). Beliau bernama ‘Ali Ibu Abi

T}a>lib (‘Abd al-Manaf) bin Abd al-Mut}t}alib bin Hasyim al-Qura>syi>y,

Abu Mansyur al-Dailami

Ali ra.

Husain

Ali bin Husain

Zaid Ibn Ali

Al-Daruqutni
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kuniahnya Abu al-Hasan al-Hasyimi>y, Ami>r al-Mu’mini>n Ibn anak dari

paman Rasulullah saw.68

2) Al-Husain, dia adalah Husain Ibn ‘Ali ibn Abi T}alib al-Hasyimi> Abu Abd

Allah Husain al-Madani> ibunya Fatimah al-Zahra binti Rasulullah saw.,69 dia

meriwayatkan hadis\ dari beberapa sahabat Rasulullah saw. diantaranya dari

ayahnya (Ali bin Abi T}alib) dan dari Umar bin Khattab. Adapun yang

meriwayatkan darinya, diantaranya saudaranya bernama Hasan, anaknya

(bernama Ali bin Husain), Zaid (anak dari Ali bin Husain) dan Sukaenah binti

Husain serta masih banyak lagi yang lain70.

3) Ali bin Husain, yaitu  ‘Ali Ibn Husain Ibn Ali ibn Abi T}a>lib al-Hasyimi>y,

Abu al-Husain. Menurut Ibnu ‘Uyainah dari al-Zuhri>, bahwa tidak ada yang

lebih  “faqih’ dimasa itu selainnya, dan oleh Ibn Sa’ad fi T}abaqa>t kedua,

menyebutkan dia (Ali bin Husain) adalah seorang lelaki di Madinah yang s\iqah

mu’minan, banyak hadis\nya yang diangkat dan dia termasuk orang yang wara’

dan oleh al-Ajali>y Madani>y menilai dia seorang tabiin yang s\iqah. Menurut

Abdullah ibn Muhammad, dari Ibn ‘Uyainah,dari Ja’far dari bapaknya bahwa Ali

bin Husain wafat pada tahun 92 H, pada umur 58 tahun. 71

4) Zaid bin Ali, dia bernama Zaid ibn Ali ibn Husain ibn ‘Ali ibn Abi T}alib al-

Hasyimi>y, dengan kuniah Abu al-Husain (wafat 122 H.) dia meriwayatkan

68 Yusuf Ibn Abd al-Rahman Ibn Yusuf , Abu al-Hajjaj Jamaluddi>n Ibn Al-Zaki Ibn
Muhammad, al-Qad}ai>  al-Mizzi>, Tahzi>b al-Kama>l fi asma’ al-Rijal, Juz 20, (Beirut : Muassasah
al-Risa>lah, 1980M./1400H.), h.472.

69Abu Hasan Zahir al-Di>n ‘Ali Ibn Zaid al-Baiha>qi, Libab al-Ansa>b wa al-Qa>b wa al-
A’qa>b, juz 1, (t.tp.: t.penerbit, t.th.) h. 21

70 Tahzib al-Tahzib juz 2 h.345.
71 Tahzi>b al-Tahzi>b juz 7 h.305., dan Ta>rikh al-Kabi>r al-Bukhari,  juz 6, h.266,
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hadis\ dari ayahnya (‘Ali bin Husain), yang meriwayatkan darinya adalah Abd al-

Rahman bin Ha>ris\i.72 Tentang murid Zaid bin’Ali yang penulis dapatkan satu-

satunya ini adalah bernama ‘Abd al-Rahman bin Ha>ris\i bin Ibn ‘Abd Allah bin

Iya>sy bin Abi Rabiyah.73

5) Al-Dailami, di dalam kitab al-Dira>r al-Muntas\iru fi al-Ha>di>s\u al-

Mustas}tahirah disebutkan oleh Sai’d Ibn Mans}ur al-Dailami> dari Ibnu

Mas’ud bahwa hadis\ tersebut adalah hadis\ mauquf (yang disandarkan pada

sahabat) Ali ra. 74 jadi tidak tepat kalau ada yang mengatakan hadis\ tersebut

berasal dari Nabi saw.

d. Analisis Sanad

Dari uraian tersebut, dapatlah dikatakan bahwa terjadi kesesuaian antara

penilaian al-Albani tentang ke-d}aifan hadis\ tersebut dengan hasil penelusuran

penulis dari berbagai kitab sumber yang mengangkat periwayatan hadis\ tersebut,

namun kelengkapan sanad hadis\ tersebut oleh penulis tidak menemukan satupun

yang mentakhrij secara lengkap sanad hadis\ ini. Dari sejumlah kitab yang

72 Tarikh al-Kabi>r juz 3, h.403.
73 ‘Abd al-Rahman adalah periwayat yang dinilai oleh semua kritikus hadis\ dengan penilain

yang ‘adil, sehingga sekiranya hadis\ ini diriwayatkannya, maka dapat dipastikan hadis\ ini terangkat,
namun penulis tidak menemukan namanya dalam periwayatan hadis\ yang diteliti ini. Lihat Tahzib al-
Tahzib juz 6 h.156.

74Hadis\ yang dimaksud  ditakhrij dari Sunan Sai’d Ibn Mans}ur dari Ibnu Mas’ud ra., lihat
‘Abd al-Rahma>n ibn Abu Bakr  Jala al-Din al-Suyut}i, al-Dira>r al-Muntas\iru fi al-Ha>di>s\u al-
Mustas}tahirah , juz 1 (Riyad} : ‘Umma>dah al-Su’u>n al-maktaba>t, t.th) h..59. lihat juga Ismail Ibn
Muhammad Ibn Abd Al-Hadi> al-Jara>hi al-Ajlu>ni al-Damas}qi, Abu al-Fad}a’i, Kas}f al-H}afa al-
Hindiwi>, Juz 1, (t.tp. : Maktabah al-‘As}riyah, t.th). h.284, lihat pula Ali> (Sultan) Muhammad Abu
Al-Hasan Nur al-Di>n al-Mala> al-Harawi> al-Qa>ri> Asrar al-Marfu>ah fi al-Akhbar al-Maud}u’ah
al-Ma’ru>f bi al-Maud}uah al-Kubra, juz 1 (Beirut : Da>r al-Ama>nah/ Muassasah al-Risa>lah, t.th),
h..128. lihat juga Abu Ha>mid Muhammad bin Muhammad al-Gazali> al-T}ausyi> Ihya’ ‘Ulum al-
Di>n, juz 2 (Beirut : Dar al-Ma’rifah) h.61.
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mengemukakan matan hadis\ ini, tidak ada satupun yang menyampaikan sanadnya

secara lengkap, seperti matan ini ditemukan di dalam kitab Ihya Ulum al-Di>n oleh

Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad al-Gazali al-T}ausi>y, Ittihaf Zawi al-

Mirwah, al-Jaddu al-Has\is\i fi Baya>n ma laisa al-hadis\\i yang disusun oleh

Ahmad ibn Abd Al-Kari>m ibn Su’udi>ah al-Gazi al-Amr, kitab al-Isra>r al-

marfu>ah fi akhba>r al-Maud}u’ah, kitab Tazkirah al-maud}u’at, Kitab Jami’ al-

Aha>dis\, kitab al-Da>r al-Muntasirah fi al-hadi>s\i al-Mustahirah, kitab al-

Maqa>sid al-Hasanah, kitab takhri>j aha>dis\i al-ahya, dan kitab Fa>id al-Qadri.

5. Hadis\ nomor 11. tentang Muhammad saw. diutus sebagai pengajar.

" إنما بعثت معلما "-11
Artinya : “Sesungguhnya aku (Muhammad saw.) diutus sebagai guru”

Hadis\ ini telah ditakhrij oleh al-Darimi sebagaimana ditemukan dalam

Sunannya, pada Kitab Mukaddimah bab 32, hadis\ 352 yakni sebagai berikut :

ِ َعْبدُ أَْخبََرنَا ثَنَایَِزیدَ ْبنُ هللاَّ ْحَمنِ َعْبدُ َحدَّ ْحَمنِ َعْبدِ َعنْ أَْنُعمَ ْبنِ ِزیَادِ ْبنُ الرَّ افِعٍ رَ ْبنِ الرَّ

ِ َعْبدِ َعنْ  ُ َرِضيَ َعْمٍروْبنِ هللاَّ ِ َرُسولَ أَنَّ َعْنھَُماهللاَّ ُ َصلَّىهللاَّ َمرَّ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ

اَصاِحبِھِ ِمنْ أَْفَضلُ َوأََحُدھَُماَخْیرٍ َعلَىِكَالھَُمافَقَالَ َمْسِجِدهِ فِيبَِمْجلَِسْینِ  ھَُؤَالءِ أَمَّ

َ فَیَْدُعونَ  اَمنََعھُمْ َشاءَ َوإِنْ أَْعطَاھُمْ َشاءَ فَإِنْ إِلَْیھِ َویَْرَغبُونهللاَّ فَیَتََعلَُّمونَ ھَُؤَالءِ َوأَمَّ

75فِیِھمْ َجلَسَ ثُمَّ قَالَ ُمَعلًِّمابُِعْثتُ َوإِنََّماأَْفَضلُ فَھُمْ اْلَجاِھلَ َویَُعلُِّمونَ اْلِعْلمَ أَوْ اْلفِْقھَ 

Artinya :

75 Abu Muhammad Abd Allah ibn ‘Abd al-Rahman ibn al-Fadl ibn Bahra>m ibn Abd a-
Samad al-Da>rimi>, al-Tami>mi> al-Syamarkandi>, Sunan al-Darimi> juz 1, (al-Mamlikah al-
Syu’udiyah al-‘Arabiah  : Dar al-Mugni> li al-Nasyri wa al-Tauji>’, t.th), h.349.
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(Sunan Darimi) : Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Yazid telah
menceritakan kepada kami Abdur Rahman bin Ziyad bin `An'um dari Abdur
Rahman bin rafi' dari Abdullah bin 'Amr (dan) semoga Allah meridhainya:
Bahwa Rasulullah saw. melewati dua majlis di dalam masjidnya, lalu beliau
bersabda: "Keduanya (majlis) berada dalam kebaikan, dan salah satu dari
lainnya lebih utama, Adapun (satu kelompok) mereka berdo`a kepada Allah dan
mengharapkan (keridlaan)Nya, jika Ia kehendaki, maka akan Ia kabulkan, dan
jika Ia kehendaki pula Ia akan tahan (tidak Ia kabulkan). Adapun mereka (satu
kelompok lainnya) mereka memperdalam fikih dan ilmu (lain), lalu mereka
mengajarkan kepada orang yang belum mengetahui, mereka inilah yang lebih
utama, dan aku diutus untuk menjadi seorang pengajar", (periwayat) berkata:
'Kemudian beliau duduk bersama mereka (yang sedang belajar) ' ".

Hadis\ tersebut menurut al-Albani adalah d}aif dengan alasan karena Ibnu

Hajar dalam Taqri>b al-Tabdzi>b menyatakan sanad Abdur Rahman bin Ziya>d dan

Ibnu Rafi' adalah lemah. Berkaitan itu penulis mencoba meneliti jalur sanad hadis\

yang diriwayatkan al-Darimi> tersebut di atas sebagai berikut :

a. Skema Sanad

أن

َعنْ 

َعنْ 

حدثنا

أخبرنا

ِ َعْبدِ  َعْمٍروْبنِ هللاَّ

ْحَمنِ دِ َعبْ  َرافِعٍ ْبنِ الرَّ

ِ َعْبدُ  یَِزیدَ ْبنُ هللاَّ

ْحَمنِ َعْبدُ  أَْنُعمَ ْبنِ ِزیَادِ ْبنُ الرَّ

صلعمرسو

رمىااد
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b. Kritik Sanad

1) ‘Abdullah Ibnu Umru (periwayat pertama), wafat tahun 63 H., pada penjelasan

yang lain ada yang mengatakan, beliau wafat tahun 65 H, demikian pendapat

Yahya Ibn Bukair, sedang yang lain, seperti Allais\ Ibn Sa’ad mengatakan ada

beberapa pendapat tentang wafatnya, yakni tahun ke 68 H., 73 H., dan 77 H.

Lebih lanjut riwayat dari  Sulaiman Ibn Ahmad, telah berkata Abu Zunba’i,

telah berkata Yahya Ibn Bukaer, berkata : Abdullah Ibn Amru bin al-Ash wafat,

dengan kuniah Aba> Muhammad, pada umur 76 atau 96 tahun di Mesir atau

ada yang mengatakan tahun 68 H.76 Adapun tempat meninggalnya juga

beragam ada yang mengatakan di Mekah, di Thaif, di Mesir dan di Falestina.77

Nama lengkapnya Abdullah bin Umru bin al-Ash bin Wail bin Hasyim bin

Sai>d bin Sa’d bin Sahm bin Amru bin Hus}aisi} bin Ka’ab bin Lu’ai> bin

G}alib al-Qara>syi>, kuniahnya bernama Abu Muhammad,78 masuk kelompok

s}ahabat, baik al-Asqala>ni maupun Al-Zahabi>> menyatakan beliau adalah

s}ahabat. Adapun para mukharrij al-Hadis\ meriwayatkan hadis\-hadis\ yang

jalurnya sampai ke dia adalah sebagai berikut : Imam al-Bukhari meriwayatkan

71 hadis\, Imam Muslim 67 hadis\, Imam Abu Daud sebanyak 154 hadis\,

76 Lihat Abu Na’im Ahmad Ibn ‘Abd Allah Ibn Ahmad Ibn Ishaq ibn Musa ibn Mihra>n al-
As}bahani> Ma’rifah al-S}ahabah, juz 1, h..3

77 Pendapat-pendapat tersebut adalah dikutip dari riwayat al-jamaah, lihat Yusuf Ibn Abd al-
Rahman Ibn Yusuf , Abu al-Hajjaj Jamaluddi>n Ibn Al-Zaki Ibn Muhammad, al-Qad}ai>  al-Mizzi>,
Tahzi>b al-Kama>l fi asma’ al-Rijal, Juz 15, (Beirut : Muassasah al-Risa>lah, 1980M./1400H.), h.362

78 Lihat Abu Na’im Ahmad Ibn ‘Abd Allah Ibn Ahmad Ibn Ishaq ibn Musa ibn Mihra>n al-
As}bahani> Ma’rifah al-S}ahabah, juz 1 (Riyadh : Dar al-Wat}ani li al-Nasri, 1998 M/1419 H.), h.3.
Lihat pula Yusuf Ibn Abd al-Rahman Ibn Yusuf , Abu al-Hajjaj Jamaluddi>n Ibn Al-Zaki Ibn
Muhammad, al-Qad}ai>  al-Mizzi>, Tahzi>b al-Kama>l fi asma’ al-Rijal, Juz 15, (Beirut : Muassasah
al-Risa>lah, 1980M./1400H.), h.358
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Imam al-Turmuzi} sebanyak 93 hadis\, Imam al-Nasa’i sebanyak 124 hadis\,

Imam Ibnu Majah 116 hadis\,  Imam Ahmad bin Hanbal 639 hadis\, Imam

Malik 10 hadis\, dan al-Darimi sebanyak 41 hadis\.79

2) ‘Abd al-Rahma>n bin Ra>fi’ al-Tanukhi (wafat 123 H.)80, dia masuk generasi

T}abiin, dengan kuniah Abu Jahm. Dia meriwayatkan hadis\ dari ‘Abd Allah

ibn ‘Amru Ibn al-Ash. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah, ‘Abd al-

Rahman Ibn Ziyad Ibn An’Am al-Ifriqi> dan Abd Allah ibn Zahir.81Baik al-

Bukhari maupun Muslim tidak meriwayatkan hadis\ yang jalurnya sampai

darinya dengan alasan keduanya menilai hadis\ yang diriwayakan ‘Abd al-

Rahma>n bin Ra>fi’ adalah munkar, penilaian yang sama juga dikemukakan

oleh al-Zahabi>> dan Abu Ha>tim. Adapun ulama lainnya menilai hadis\nya

d}aif, seperti, al-Saji’. Adapun yang meriwayatkan hadis\ yang jalurnya sampai

ke Abd al-Rahman bin Rafi’ adalah Imam Abu Daud meriwayatkan empat

hadis\, Imam al-Turmuz}i satu hadis\, Ibnu Majah tiga hadis\, Ahmad bin

Hanbal enam hadis\ dan al-Darimi dua hadis\.82

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Abd Al-Rahman bin Rafi’ termasuk

periwayat yang  tidak terpercaya.

79 Ensiklopedi Hadis\ 9 Imam Hadis\, Lidwa Pusaka.
80 Yusuf Ibn Abd al-Rahman Ibn Yusuf , Abu al-Hajjaj Jamaluddi>n Ibn Al-Zaki Ibn

Muhammad, al-Qad}ai>  al-Mizzi>, Tahzi>b al-Kama>l fi asma’ al-Rijal, Juz 17 h.83-84
81 Yusuf Ibn Abd al-Rahman Ibn Yusuf , Abu al-Hajjaj Jamaluddi>n Ibn Al-Zaki Ibn

Muhammad, al-Qad}ai>  al-Mizzi>, Tahzi>b al-Kama>l fi asma’ al-Rijal, Juz 17 h.83
82 Insiklopedi Hadis\ Kitab Sembilan Imam, Lidwa Pusaka, lihat juga Yusuf Ibn Abd al-

Rahman Ibn Yusuf , Abu al-Hajjaj Jamaluddi>n Ibn Al-Zaki Ibn Muhammad, al-Qad}ai>  al-Mizzi>,
Tahzi>b al-Kama>l fi asma’ al-Rijal, Juz 17 h.83
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3) Abd al-Rahman bin Ziyad (T}abi’i al-T}abiin, wafat 156 H. ) nama

lengkapnya, Abd al-Rahman bin Ziyad bin An’Am bin Manbah bin al-

Numa>dah bin Hayawail bin Amru bin Aswat} bin Sa’d bin Zi Su’bain bin

Ya’far bin D}ab’i bin Su’ban bin Amru> bin Muawiyah bin qais al-

S}u’ba>ni>, dia adalah Abu Ayyub,83 dia wafat tahun 156 H.  Imam al-

Bukhari, Imam Muslim, Imam al-Nasa’i dan Imam Malik mereka tidak

meriwayatkan hadis\ darinya, namun oleh Imam Abu Daud dan Imam al-

Turmuzi meriwayatkan bin Ziyad ini masing-masing 9 hadis\, adapun Imam

Ibnu Majah meriwayatkan darinya 11 hadis\, Ahmad bin Hanbal 2 dan Imam

al-Darimi> empat hadis\. Penilaian oleh Ulama hadis\ seperti Ahmad bin

Hanbal menilainya“laisa bi sai’in”84, Yahya bin Ma’in, Abu Zur’ah, al-Nasa’i,

al-Saji, dan Ibn Hajar al-Asqalani> mereka menilai hadis\ dari Abd al-Rahman

bin Ziyad d}aif, Ibnu Kharaisyi menilai hadis\nya matruk (tertolak), lain halnya

dengan Ya’kub bin Sofyan, dia menilai “la ba’sa bih”, (tidak apa-apa

diriwayatkan darinya). Dengan berdasar dari beberapa yang menilai d}aif

tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa periwayat Abd al-Rahman bin Ziyad

adalah hadis\nya d}aif dan bahkan ada yang menilai tertolak hadis\nya.

83 Yusuf Ibn Abd al-Rahman Ibn Yusuf , Abu al-Hajjaj Jamaluddi>n Ibn Al-Zaki Ibn
Muhammad, al-Qad}ai>  al-Mizzi>, Tahzi>b al-Kama>l fi asma’ al-Rijal, Juz 17 h.102

84 Dalam Ilmu Jarh ini berada pada tingkatan ketiga yang menunjukkan lemah sekali dan tidak
boleh ditulis hadis\\nya, seperti : “Fulan d}a’if jiddan (d}a’if sekali)”, atau “tidak ditulis hadis\nya”,
atau “tidak h.al periwayatan darinya”, atau laisa bi-syai-in (tidak ada apa-apanya). (Dikecualikan untuk
Ibnu ma’in bahwasannya ungkapan laisa bisyai-in sebagai petunjuk bahwa hadis\ perawi itu sedikit)
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4) Abdullah bin Yazid, (Tabi’ al-Tabiin, wafat tahun 213 H.) dia bernama Abd

Allah Ibn Abi Yazid al-Muqri> berasal dari Bas}rah dan dia tinggal di Mekah85

al-‘Ad}wi> maula (pembantu) keluarga Umar Ibn Khattab, dia adalah Abu Abd

al-Rahman al-Muqri al-Qas}i>r dengan gelar kuniahnya Abu Abd al-Rahman86

dia meriwayatkan hadis\ dari beberapa periwayat hadis\ diantaranya, Musa Ibn

Ali Ibn Rabba>h, Abu Hanifah Ibn “Aun, Said Ibn Abu Ayyub, dan Abd al-

Rahman Ibn Ziyad, dan lain-lain. Adapun yang meriwayatkan hadis\ darinya

yaitu al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Abi Syaibah, Abi Qada>mah, Muhammad

bin Abdullah  Ishak ibn Rahawiah,87 Dia (Abd Allah bin Yazid) dinilai oleh

ulama hadis\ sebagai seorang yang s\iqah88 (terpercaya), seperti oleh Ibnu

Hajar, Al-Nasa’i, al-Khalili dan  Al-Zahabi>>, sedang Abu Hatim menilai

sadu>q (periwayat yang jujur terhadap apa yang diberitakan dan periwayat

tersebut tidak bermasalah/tidak terdapat cacat dalam periwayatan).

c. Analisis Sanad : Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa :

1) Dari segi jalur sanad, penulis melihatnya memungkinkan terjadinya pertemuan

guru murid walaupun pertemuan ini memunculkan keraguan dari segi

penerimaan hadis\, sebab jarak umur seorang guru dengan murid terlalu

85 Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahi>m Ibn al-Mug}\irah al-Bukhari>, Ta>rikh al-Kabi>r  li
al-Bukhari> juz 5, (Hidar A>ba>d : Da>ir al-Ma’arif al Usmani>ah, t.th.), h. 228 .

86 Yusuf Ibn Abd al-Rahman Ibn Yusuf, Abu al-Hajjaj Jamaluddi>n Ibn Al-Zaki Ibn
Muhammad, al-Qad}ai>  al-Mizzi>, Tahzi>b al-Kama>l fi asma’ al-Rijal, Juz 16, (Beirut : Muassasah
al-Risa>lah, 1980M./1400H.)h. 320-321.

87 Ab Fadl Ahmad bin Ali> Ibn Muhammad bin Ahmad Ibn Hajar al-Asqala>ni>, Tahzi>b al-
Tahzib, Juz 6, (al-Hindi :  Mat}ba’ah Da>irah al-Ma’arif, 1326 H.), h.83. Dan lihat juga Yusuf Ibn
Abd al-Rahman Ibn Yusuf, Abu al-Hajjaj Jamaluddi>n Ibn Al-Zaki Ibn Muhammad, al-Qad}ai>  al-
Mizzi>, Tahzi>b al-Kama>l fi asma’ al-Rijal, (Beirut : Muassasah al-Risa>lah, 1980M./1400H.) h.
321

88 S\iqah/ Mutqin/`Adil = Perawi yang mempunyai sifat `adil dan kuat hafalannya
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berjauhan, sehingga memunculkan pertanyaan bahwa apakah betul memenuhi

kreteria ketersambungan apabila jarak umur yang cukup jauh antara guru

dengan murid, dari uraian di atas terlihat antara periwayat kedua yang bernama

‘Abd al-Rahma>n bin Ra>fi’ al-Tanukhi (wafat 123 H.) dengan periwayat

pertama (sahabat) yang bernama ‘Abdullah Ibnu Umru, wafat tahun 63 H.

berjarak 60 tahun dari sejak kelahiran dari keduanya.  Sekiranya diprediksi

umur ‘Abd al-Rahma>n bin Ra>fi’ sekitar dua belas tahun telah menimba ilmu

sebagai periwayat hadis\, maka berarti ‘Abdullah Ibnu Umru dikala itu sebagai

guru telah mencapai 72 tahun, sedang ada dua pendapat masa hidupnya yakni

ada yang mengatakan 76 tahun dan ada yang mengatakan 96 tahun, maka

sekiranya yang diterima adalah yang 76 tahun maka masa bergurunya sebagai

murid hadis\ hanya empat tahun, tetapi sekiranya lebih dari itu, maka sudah

barang tentu mengalami kesulitan dalam kesempurnaan penyampaian, sudah

sangat rentan dari gangguan ingatan.  Berdasarkan analisis tersebut, maka inilah

yang ditengarai oleh Joynboll dalam teori common linknya adanya “diving”89

dalam periwayatan, sehingga dapat menyebabkan sanad hadis\ ini terputus,

karena adanya periwayat (generasi tertentu) yang tidak tampak.

2) Jalur hadis\ ini adalah jalur tunggal (ahad), tidak ditemukan adanya jalur

pendukung (corraboration) dan tidak tergambar periwayatan secara historis.90

89 Diving yakni adanya periwayat yang menyelam ke bawah dari level common link , dalam
teori common link disebutkan, sebuah hadis\ yang disandarkan kepada Nabi secara historis , maka
jaringannya sangat jelas yang menghubungkan sejak dari sahabat sampai seterusnya, sehingga tidak
terlihat adanya generasi yang terlupakan dalam jalur periwayatan.  Lihat Kamaruddin Amin, Menguji
Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis\,( Bandung : Hikmah, PT Mizan, 2009) h.164.

90 Periwayatan secara historis oleh Juynboll adalah periwayatan yang common link , yakni
periwayatan yang menyebarkan hadis\ secara meluas ke berbagai periwayat sesudahnya, atau
periwayatan yang tidak tunggal (single strand) tetapi banyak yang meriwayatkan hadis\ darinya, dalam
ilmu hadis\ disebut terdapat  mus}a>hid dan atau mut}a>bi’. Lihat lebih lanjut  Ali Masrur, Common
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Dari sejumlah penilaian terhadap periwayat yang ada di dalam jalur sanad ini,

maka semua kritikus periwayat sepakat kalau ‘Abdullah Ibnu Umru (sebagai

sahabat) dan dia adalah periwayat pertama dalam hadis\ ini. Adapun ‘Abd

Rahman bin Rafi’ meriwayatkan hadis\ dari ‘Abd Allah ibn ‘Amru  dengan

menggunakan simbol عن" “,91. Dari sejumlah kritikus hadis\ menilai ‘Abd

Rahman bin Rafi’ adalah periwayat yang tidak terpercaya, dia terkena jarh,

sehingga hampir semua menilai kalau hadis\-hadis\nya adalah munkar, tidak

bisa dijadikan hujjah. Demikian pula periwayat berikutnya yang bernama ‘Abd

al-Rahman bin Ziyad, para kritikus hadis\ menilai hadis\nya adalah d}aif karena

tidak s\iqah, sehingga hadis\-hadis\nya dinilai matruk (tertolak). Adapun

periwayat sesudahnya yang bernama Abd Allah Ibn Abi Yazid al-Muqri>,

adalah periwayat yang terkategori adil, dia dinilai s\iqah oleh para kritikus

hadis\. Jadi dapatlah dikatakan bahwa dia adalah periwayat yang terpercaya,

namun karena hadis\ yang diriwayatkannya jalurnya sampai diriwayatkan pada

periwayat yang tidak adil, bahkan dinilai hadis\-hadis\nya munkar, maka

dapatlah dikatakan bahwa riwayat hadis\ ini adalah munqat\i (terputus) yang

menyebabkan hadis\ ini menjadi lemah dari segi sanad. Kelemahan (d}aifnya)

Link G.H.A. Juynboll, Melacak Akar Kesejarahan Hadis\ Nabi, (Yokyakarta : LkiS Pelangi Aksara,
2007), h..68 dan lihat pula Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis\,(
Bandung : Hikmah, PT Mizan, 2009) h.163.

91 Dalam periwayatan hadis\ ada delapan macam , yaitu al-Sama’, al-qiraah, al-Ijazah, al-
Munawalah, al-Mukatabah, al-I’lam, al-Was\iyah, dan al-wijadah. Dan dalam h. penggunaan lambang

" عن “ dalam periwayatan yang oleh ulama ilmu hadis\ mengkategori mu’an’an dan anna, atau jika
menggunakan lambang tersebut disebut hadis\ mu’annan. Sebagian ulama berpendapat bahwa sanad
yang mengandung lambang-lambang itu adalah sanad yang terputus, sedangkan sebagian yang lain
menilai bersambung bila memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni : tidak terdapat tadlis
(penyembunyian informasi), terjadi pertemuan periwayat, dan s\iqah. Lihat Arifuddin Ahmad,
Paradigma Baru Memahami Hadis\ Nabi, (Jakarta : Mscc, 2005), h.94
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hadis\ ini dikarenakan adanya dua periwayat yang tidak terpercaya, yakni ‘Abd

Rahman bin Rafi’ dan ‘Abd al-Rahman bin Ziyad, sehingga hadis\ ini

terkategori hadis\ d}aif.

3) Maka dapatlah dikatakan bahwa apa yang disimpulkan oleh al-Albani tentang

kelemahan hadis\ ini adalah benar adanya. Walaupun al-Albani tidak merinci

penyebab kelemahannya dan hanya berdasarkan penilaian  para kritikus tentang

hadis\ ini, namun ada kesesuaian antara penelusuran penulis terhadap satu

persatu periwayat dengan pen-d}aifan yang dilakukan oleh al-Albani.

6. Hadis no. 14. Menjauhi hijaunya bekas kotoran ternak.

فىالحسناءالمرأة: قالالدمن؟خضراءوما: فقیلالدمن،وخضراءإیاكم" - 14
السوءالمنبت

Artinya :

Hati-hatilah (jauhilah) olehmu hijaunya kotoran ternak." Beliau ditanya,
'Apa makna hijaunya kotoran ternak?' Rasul menjawab,'Yaitu wanita
cantik yang tumbuh di lingkungan buruk

Dalam penilaian al-Albani hadis\ tersebut tergolong hadis\ yang sangat lemah

( .جداضعیف ) Kelengkapan hadis\ ini dapat dilihat dalam musnad al-Syiha>bi al-

Qad}a>’i yang disusun oleh al-Qad}a>’i al-Mishri> sebagai berikut :

دُ أَْخبََرنَا ،أَْحَمدَ ْبنُ ُمَحمَّ اْلفَقِیھُ أَْحَمدَ ْبنِ َعلِيِّ ْبنُ اْلَحَسنُ َسِعیدٍ أَبُوأبنااْألَْصبَھَانِيُّ

، دِ ْبنُ النُّونِ ُذوَعبَّادٍ َوأَبُوبِھَا،التُّْستَِريُّ ائِغُ التُّْستَِريُّ َعاِمرٍ ْبنِ ُمَحمَّ أَبُوثنا: قَاَال الصَّ

ِ ْبنُ أَْحَمداْلَحَسنُ  ،اللَُّغِويُّ َسِعیدٍ ْبنِ َعْبِدهللاَّ دُ ثنااْلَعْسَكِريُّ ْعفَرَ اْلُحَسْینِ ْبنُ ُمَحمَّ ،الزَّ انِيُّ

،ثنااْلَخلِیِل،ْبنُ أَْحَمدُ ثنا ْبنِ یَِزیدَ َوْجَزةَ أَبِيَعنْ ِدینَاٍر،ْبنِ َسِعیدِ ْبنُ یَْحیَىثنااْلَواقِِديُّ
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،یَِزیدَ ْبنِ َعطَاءِ َعنْ ُعبَْیٍد، ،َسِعیدٍ أَبِيَعنْ اللَّْیثِيِّ َعلَْیھِ هللاُ َصلَّىالنَّبِيَّ أَنَّ اْلُخْدِريِّ

َمنِ َوَخْضَراءَ إِیَّاُكمْ : «قَالَ لَّمَ َوسَ  ِ،َرُسولَ یَا: فَقِیلَ ،» الدِّ َمِن؟َخْضَراءُ َوَماهللاَّ : قَالَ الدِّ

وءِ اْلَمْنبَتِ فِياْلَحْسنَاءُ اْلَمْرأَةُ « 92»السُّ

Adapun riwayat yang  lainnya adalah dilihat dalam kitab “Ams\a>l al-hadis\ li al-
Ra>maharmuzi” yaitu sebagai berikut :

ثَنَا ثَنِيآَدَم،ْبنُ بِْشرُ ثنا،أَبِيَحدَّ ِ َعْبدِ ْبنُ أَْحَمدُ َحدَّ ،ُعَمرَ ْبنِ هللاَّ ثَنِياْلَمَدنِيُّ دُ َحدَّ ُمَحمَّ

،ُعَمرَ ْبنُ  يُّ یَِزیدَ ْبنِ َعطَاءِ َعنْ َوْجَزةَ،أَبِيَعنْ ِدینَاٍر،ْبنِ َسِعیدِ ْبنِ یَْحیَىَعنْ اْلَمكِّ

، ،َسِعیدٍ أَبِيَعنْ اللَّْیثِيِّ إِیَّاُكمْ : «قَالَ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاُ َصلَّىالنَّبِيِّ َعنِ اْلُخْدِريِّ

َمنِ َوْخَضَراءَ  َمِن؟َخْضَراءُ َوَما: قِیلَ ،» الدِّ َمْنبَتِ فِياْلَحْسنَاءُ اْلَمْرأَةُ : «قَالَ الدِّ

وءِ  93»السُّ

Karena al-Albani tidak memperlihatkan sanad hadis tersebut secara rinci,

maka penulis akan menggambarkan keadaan sanad hadis itu dengan meneliti

periwayatnya dengan melakukan i’tibar berupa pembuatan skema sanad dan

mengurai satu persatu periwayat dalam skema tersebut.

a. Skema Sanad,

Skema sanad hadis tentang : َمنِ َوَخْضَراءَ إِیَّاُكمْ  الدِّ , yang terdiri atas dua mukharrij

yakni al-Qadha’iy dan Li al-Ramahurmuzi>, yakni sebagai berikut :

92 Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Salamah ibn Ja’far Ibn ‘Ali ibn Hukmun al-Qad}a>’i al-
Mishri>; Munad al-Syahabi> al-Qad}a>’i, ( Cet. II., Beirut  : al-Muawassasah al-Risalah, 1407
H./1986 M.), h.96.

93Abu Muhammad al-hasan Ibn Abd al-Rahman Ibn Kh.lad  al-Ra>muhurmuzi, Ams\a>l al-
Hadis\ al-Murwiyah, Juz I, (Beirut : Muassasah al-Kita>b al-S|aqafiyah, 1409 H.), h.120
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Skema hadis tentang “Menjauhi hijaunya bekas kotoran ternak”

َعنْ 

َعنْ 

ثنا

ناث

ثنا
أدمابنبشر

أبى
ثنا

صلعمهللارسولأن

اْلُخْدِريِّ َسِعیدٍ أَبِي

اللَّْیثِيِّ یَِزیدَ ْبنِ َعطَاءِ 

ُعبَْیدٍ ْبنِ یَِزیدَ َوْجَزةَ أَبِي

ِدینَارٍ ْبنِ َسِعیدِ ْبنُ یَْحیَى

عمراْلَواقِِديّ ابنمحمد

اْلَخلِیلِ ْبنُ أَْحَمدُ 

دُ  اْلُحَسْینِ ْبنُ ُمَحمَّ
ْعفََرانِيُّ  الزَّ

دُ  اْلُحَسْینِ ْبنُ ُمَحمَّ
ْعفََرانِيُّ  الزَّ

ِ َعْبدِ بْنُ أَْحَمداْلَحَسنُ أَبُو ْعفََرانِيُّ اْلَعْسَكِريّ اللَُّغِويُّ َسِعیدٍ ْبنِ هللاَّ الزَّ

عبدهللابنأَْحَمدُ 

أدمابنبشر

أبى
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ثنا
مھرمذيللرا

أبنا

أَْخبََرنَا

b. Kritik Sanad

Untuk mengetahui secara rinci hal tersebut dapat dilihat periwayat-

periwayatnya berikut ini yang terdapat pada jalur sanad hadis\ yang ditulis oleh al-

Qad}a>’i al-Mishri, yakni :

1) Abi Said al-Khudri>, dia adalah Sa’ad ibn Malik ibn Sanna>n ibn Ubaid al-

Ans}ari>y Abu Sa’i>d al-Khudri>y, dia dan bapaknya termasuk sahabat

Rasulullah saw. Dalam riwayat hadis\ ini dia periwayat pertama. Tentang tahun

wafatnya berbeda-beda informasi, ada yang mengatakan tahun 63, 64, 65, dan atau

74 hijriah.94

2) ‘At}a’ ibn Yazid al-Lais\i>; al-Jundu’i>y, Abu Muhammad, dia juga disebut Abu

Zai>d al-Madani> dan dia juga disebut al-Syami>y karena dia tinggal di Syam, dia

meriwayatkan hadis\ dari Tamim al-Da>ri>y, dan Himra>n ibn Aba>n, Us\man

Ibn Affa>n, Ubaidullah Ibn ‘Adiyyi ibn al-Khiya>r, Abu Ayyub al-Ans}a>ri>y,

Abi Sa’i>d al-Khudri>y, dan Abu Huraerah. Adapun yang meriwayatkan darinya

adalah Ismail ibn Ubaidillah, Jumail ibn Abi Maimunah, Anaknya Sulaiman ibn

94 Abu al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Taqrib al-
Tahzi>b juz 1.(Suriya: Da>r al-Rasyid, 1986 M./1406 H.) h..231 dan h. 644.

النُّونِ ُذوَعبَّادٍ َوأَبُو
دِ ْبنُ  َعاِمرٍ ْبنِ ُمَحمَّ

ائِغُ التُّْستَِريُّ  الصَّ

ْبنُ اْلَحَسنُ َسِعیدٍ أَبُو
اْلفَقِیھُ أَْحَمدَ ْبنِ َعلِيِّ 

التُّْستَِريُّ 

دُ  التُّْستَِريُّ اْلفَقِیھُ أَْحَمدَ ْبنِ بَھَانِيُّ اْألَصْ أَْحَمدَ ْبنُ ُمَحمَّ

القضاعىالشھابمسناد

مھرمذيللرا
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‘Ata’, Abu Ubaid 95(Yazid Ibn Ubaid). ‘At}a’ tinggal di Ramlah, dia termasuk

periwayat hadis\ yang terpercaya (s\iqah) demikian pendapat al-Nasa’i dan ‘Ali

ibn al-Madaini>y, menurut Muhammad ibn Sa’ad dia meninggal pada tahun 107 H

atau pada umur 82 tahun. Dia seorang periwayat hadis\ yang banyak meriwayatkan

hadis\.96

3) Wajzah, menurut Abu Muhammad, “nama Abi Wajzah” dalam sanad hadis\

tersebut adalah Yazid ibn Ubaidin.97 (Yazid ibn Ubaid), dia adalah Abu Wajzah al-

Sya’adi>y al-Madani> al-Sya>’iru dari Bani Sa’d ibn Bakr, dia meriwayatkan

hadis\ dari bapaknya Ubaid al-Sa’adi>y, ‘Ata’ Ibn Yazid al-Lais\i, Umar Ibn Abi

Salamah dan lain-lain, Adapun yang meriwayatkan darinya adalah sebagai berikut

: Ibrahim Ibn Ismail Ibn Majma’ al-Ans}ari>y, Sulaiman Ibn Bilal, Muhammad

ibn Ishaq, Hisyam Ibn urwah, dan Yahya> Ibn Sa’id Ibn Dina>r Adapun Wajzah

(Yazid ibn Ubaid) tinggal di Bagdad, dan dimasukkan oleh Ibn Hibban dalam

Kitab al-S|iqa>t dan Wajzah wafat pada tahun 130 H.98

4) Yahya> Ibn Said ibn Dina>r; dia adalah pesuruh dari keluarga al-Zubair, dia

adalah al-Sa’diy Menurut Abu Ya’la, Yahya ibn Said Ibn Dinar adalah tidak

95 Yusuf Ibn Abd al-Rahman Ibn Yusuf , Abu al-Hajjaj Jamaluddi>n Ibn Al-Zaki Ibn
Muhammad, al-Qad}ai>  al-Mizzi>, Tahzi>b al-Kama>l fi asma’ al-Rijal, Juz xx (Beirut : Muassasah
al-Risa>lah, 1980M./1400H.) h. 124

96 Yusuf Ibn Abd al-Rahman Ibn Yusuf , Abu al-Hajjaj Jamaluddi>n Ibn Al-Zaki Ibn
Muhammad, al-Qad}ai>  al-Mizzi>, Tahzi>b al-Kama>l fi asma’ al-Rijal, Juz xx (Beirut : Muassasah
al-Risa>lah, 1980M./1400H.) h. 124

97 Abu Muhammad al-hasan Ibn Abd al-Rahman Ibn Kh.lad  al-Ra>muhurmuzi, Ams\a>l al-
Hadis\ al-Murwiyah, Juz I, h. 120

98 Yusuf Ibn Abd al-Rahman Ibn Yusuf , Abu al-Hajjaj Jamaluddi>n Ibn Al-Zaki Ibn
Muhammad, al-Qad}ai>  al-Mizzi>, Tahzi>b al-Kama>l fi asma’ al-Rijal, Juz 32 (Beirut : Muassasah
al-Risa>lah, 1980M./1400H.)h. 201
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diketahui.99 Dan hanya al-Wa>qidi> sendiri yang meriwayatkan darinya, dan Abu

‘Ubaidi menyebutnya hadis\-hadis\ dari al-Waqidi termasuk Gari>b, dan menurut

al-Daruqutni> tidak ada yang s}ahih darinya.100 Dalam kitab T}abaqat al-Kubra>

disebutkan bahwa seluruh sanad yang sampai kepada periwayat Yahya Ibn Sa’id

ibn Dina>r adalah d}aif.101

5) Al-Wa>qidi>; dia bernama Muhammad Ibn Umar Ibn Wa>qidi al-Wa>qidi>>,

Abu Abdullah al-Madani>, menetap di Bagdad. Di antara muridnya adalah Ahmad

ibn Khali>l bin S|a>bit al-Burjal>ni>y, Ahmad ibn Raja’ al-Furyabi>, Ahmad ibn

Mansyur al-Ramadi>y, dan lain-lain.102Dalam meriwayatkan hadis\ tersebut di atas

al-Wa>qidi>y dalam keadaan sendirian, atau tidak ada mutabi’, juga di dalam

Kitab al-At\raf al-Gara>ib wa al-afra>d disebutkan bahwa al-Wa>qidi>

meriwayatkan hadis\ tentang الدمنوخضراءإيَّاُكمْ  adalah termasuk hadis\ Gari>b.103 Dia

(al-Wa>qidi>) menurut al-Bukhari termasuk matruk hadis\nya, menurut Yahya ibn

99 Abu al-Hasan Nur al-Di>n ‘Ali Ibn Abi Bakar ibn Sulaima>n al-Has\imi>, Majma’ al-
Zawa>idu wa-Manba’ al-Fawa>idu, juz 4. (al-Qahirah : Maktabah al-Qudsi>, 1414 H./1994 M.),
h.300.

100 Pada uraian berikutnya disebutkan bahwa hadis\ tentang  “ َمنِ َوَخِضرَ إيَّاُكمْ  الدِّ “ telah
diriwayatkan oleh al-Ramahurmuzi dan al-‘Askari> dalam kitab al-Ams\a>l, demikian pula telah
diriwayatkan oleh Ibn ‘Adiyyi dalam kitab al-Ka>mil, juga dalam kitab musnad al-Syihab oleh al-
Qada>iy seperti yang telah disebutkan di atas, dan  telah ditulis oleh al-Khati>b dalam kitab I><dha>hi
al-Multa>bis,  dan semuanya periwayatannya melalui al-Wa>qidiyyi,  Lihat Abu al-Fadl Ahmad ibn
‘Ali> Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Hajar al-Asqala>ni ,Al-Talkhisu  al-Habi>ru  fi Takhri>j al-
Hadi>s\ al-Ra>fi’i> al-Kabi>r, juz 3 (t.tp. : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1419 H./1989 M.) h. 303 dan
308

101 Abu ‘Abd Allah Muhammad Ibn Sa’ad, al-T\}abaqa>t al-Kubra , juz 1 (al-Madinah al-
Munawwarah : al- Maktabah al-Ulum  wa al-Hukmu, 1408/H.) h.436.

102 Yusuf Ibn Abd al-Rahman Ibn Yusuf , Abu al-Hajjaj Jamaluddi>n Ibn Al-Zaki Ibn
Muhammad, al-Qad}ai>  al-Mizzi>, Tahzi>b al-Kama>l fi asma’ al-Rijal, jus xxvi (Beirut :
Muassasah al-Risa>lah, 1980M./1400H.) h..181

103 Abu al-Fadl Muhammad Ibn T\}ahir Ibn Ali> Ibn Ahma>d al-Muqaddisi> al-S|aibani>,
At}raf al-Gara>ib wa al-Afra>di min Hadis\\i Rasulillah saw. Lil Imam al-Daruqutni>, juz 5 (Beirut :
Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1419 H/1998 M.) h. 78
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Ma’in laisa bisyai’i, dan di dalam kitab Maudi’ dia (al-Wa>qidi>) d}aif, dan

Ahmad bin Hanbal menilai "كذاب" 104

6) Ahmad ibn Khalil, dia bernama Ahmad bin al-Khalil bin S|abit. Abu Ja’far al-Burr

Jala>ni>y. Dia meriwayatkan hadis\ dari Abu Aswad Ibn Amar Syaja>n, al-Hasan

Ibn Musa al-Asya>b, Khalaf ibn Tami>m, Muhammad ibn Umar ibn Waqidi> al-

Wa>qidi>, Abi al-Nad}ri Ha>syim ibn Qa>syim, dan lain-lain. Menurut Abu

Bakar al-Khatib, dia tergolong s\iqah. Menurut Abu Husain Ibn Qa>ni’, Ahmad

ibn Khalil wafat tahun 177 H.

7) Muhammad Ibn al-Husain al-Za’fara>ni, nama ini sangat banyak terulang

ditemukan dalam kitab Tahzib-al-Kamal, dia meriwayatkan hadis\ dari Ahmad Ibn

Zuhair Abu Bakar, Zakariyah Ibn Yahya al-Saji>y, dan al-Wali>d ibn Saja’ah.

Adapun muridnya adalah Ali Ibnu al-Husain al-Ra>zi>, dan ‘Ilyasy ibn al-Hasan

al-Bundari>,105 namun tidak ditemukan informasi tentang kredibilitas sebagai

periwayat hadis\ baik dari kitab rijal maupun dari kitab-kitab jarh wa al-Ta’dil

lainnya.

8) Abu Ahmad al-Hasan Ibn Abdullah ibn Said al-Lug}\a>wi al-Asykari>, nama ini

tidak ditemukan keterangan tentang dirinya dari kitab-kitab Rijal dan atau dari

kitab Jarh wa al-ta’dil, sehingga sulit untuk mengetahui siapa sesungguhnya ini

104 Yusuf Ibn Abd al-Rahman Ibn Yusuf , Abu al-Hajjaj Jamaluddi>n Ibn Al-Zaki Ibn
Muhammad, al-Qad}ai>  al-Mizzi>, Tahzi>b al-Kama>l fi asma’ al-Rijal, jus xxvi (Beirut :
Muassasah al-Risa>lah, 1980M./1400H.) h. 185, dan lihat pula Abu Ja’far Muhammad Ibn Amru Ibn
Musa al-‘Aqaili>y al-Makki>y al-D}u’afa’ al-Kabi>r juz 4 (Beirut : Dar al-Maktabah al-Ilmiyah,
1404 H./1984 M.), h.107.

105 Untuk melihat guru dan muridnya hanya bisa ditelusuri dari hadis\-hadis\ yang
diriwayatkannya, lihat lebih lanjut Abu al-Hajjaj Jamaluddi>n Ibn Al-Zaki Ibn Muhammad, al-
Qad}ai>  al-Mizzi>, Tahzi>b al-Kama>l fi asma’ al-Rijal, juz I, h.474,  II, h.404, VIII, h. 18,  XX,
h..517,  XXI, h. 17,  XXIV, h.259, 365, 367, 370, 373, juz XXIX. H. 430, 439, dan 440 (Beirut :
Muassasah al-Risa>lah, 1980M./1400H.)
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Abu Ahmad, melalui kitab-kitab mausu’ah rijal tidak ditemukan dengan

menelusuri menggunakan laqab dan kunyah, semua yang bernama Abu Ahmad

ditelusuri namun tidak ditemukan adanya yang menunjukkan kalau dia adalah al-

Hasan Ibn Abdullah, atau kalau dia adalah al-Asykari>.

9) Abu ‘Abbad zun Nun Ibn Muhammad ibn ‘A>mir al-Tusfa>ri al-Sha’igu dan  Abu

Said al-Husain ibn ‘Ali> ibn Ahmad al-Fa>qih al-Tustari>y

10) Muhammad Ibnu Ahmad al-Ashbaha>niy, penulis menemukan nama ini di

berbagai kitab, seperti dalam kitab yang ditulis oleh Abu Sa’id Usman ibn Sa>id

Ibn Kha>lid “Naqd} al-Ima>m Abi Sa’id Usman Ibn Sa>’id ‘Ali”, juz 1 hal 155,

dalam kitab yang ditulis oleh Abu al-Qa>sim Syih>b al-Di>n abd al-Rahman “al-

Ba>is\ ‘ala inka>ri al-Bid}’u wa al-Hawa>dis\” juz 1 hal 42., kitab yang ditulis

oleh Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn ‘Ali al-Wa>hidi> “al-

Tafsir al-Wa>sit} li al-Wa>hidi>y“ juz 4 hal. 561, kitab yang ditulis oleh Yusuf

Ibnu ‘Ali Ibn Jabba>rah Ibn Muhammad Ibn Uqail “al-Ka>mi>l fi al-Qira>’ah

al-‘Asyri wa al-Arbai>n” juz 1 hal 241., juga ditemukan di dalam kitab yang

disusun oleh Abu Abdullah al-Ha>kim Muhammad ibn ‘Abdullah Ibn Muhammad

ibn Handawiyyah ibn Nu’Aim ibn Ha>kim, “al-Mustadrak ‘ala al-S}ahihain li al-

Ha>kim” juz 2 hal 605, selanjutnya juga terdapat di dalam yang ditulis oleh Abu

Abdullah Muhammad Ibn Sala>mah Ibn Ja’far Ibn ‘Ali> Ibn Hukmu>ni al-

Qad}a>‘i> al-Mis}ri>y “Musnad al-Syihab al-Qad}a>>’i” juz 1 hal 65, dan

masih banyak kitab yang lain memuat tentang nama tersebut. Dari kitab-kitab

tersebut dihimpun sejumlah nama gurunya yaitu, sekh al-Islam Ibnu Taimiyah,

Abdullah (saudaranya), Abu al-Hasan ‘Ali, Abdullah Ibn Muhammad al-Ja’far,

Abi> Bakar Muhammad Ibn Abd al-Wahab, al-Hasa>n Ibn al-Jahmi, Muhammad
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Ibn Abdillah, Abu Sa’i>d al-hasa>ni ibn ‘Aliyyi al-Saqat}iyyu dan Abu ‘Abbad

serta masih banyak lagi yang lain.

c. Analisis Sanad hadis\

Dilihat dari segi kuantitas sanad, maka sanad hadis\ tentang َوَخْضَراءَ إِیَّاُكمْ «
َمنِ  » الدِّ adalah termasuk hadis\ ahad, dan dari segi kualitas periwayatnya tidak

semua mendapat peridikat terpercaya sehingga wajar kalau diketegorikan d}aif,

bahkan ada periwayatnya dalam jalur sanad ini dinilai oleh kritikus hadis\ sebagai

“pendusta” dan oleh karena itu hadis\ yang diriwayatkannya adalah tertolak, demikian

menurut al-Bukhari. Dalam kitab Ihya ‘Ulum al-Din juga disebutkan bahwa menurut

al-Daruqut}ni> pada jalur hadis ini diriwayatkan sendiri oleh al-Wa>qidi> sedang dia

termasuk d}aif106 (dalam kaitannya dengan periwayatan).

Dari uraian tersebut, penulis memandang bahwa sangatlah wajar apabila

hadis\ ini oleh al-Albani menilai sangat d}aif sebab selain hadis\ ini terkategori

sebagai hadis\ Ahad, juga ada periwayatnya di dalam jalur periwayatan dinilai oleh

para kritikus hadis\ lemah dan bahkan tertolak, maka dengan demikian penilaian al-

Albani terhadap ked}aifan hadis\ ini adalah benar adanya, yakni adanya periwayat

yang dinilai pendusta dalam artian kriteria tajrih yang telah dikemukakan oleh para

kritikus hadis\ sangat terpenuhi.

7. Hadis Nomor 25 tentang Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad saw.

106Penulis juga menemukan hadis yang setimbang dengan hadis tersebut, yang diriwayatkan
oleh Ibnu Majah dari Aisyah ra.,  yakni اعٌ اْلِعْرقَ فَإِنَّ لِنُطَفُِكمْ تََخیَُّروا نَزَّ atau دساسالعرقفإنلنطفكمتخیروا dan
ternyata seluruh jalur periwayatan hadis ini juga dinilai d}aif. Lihat Abu Hamid Muhammad ibn
Muhammad al-Gazali al-Tu>si, Ihya Ulum al-Din juz 2 (Beirut : Dar al-Ma’rifah, t.th), h.41. Dan
penulis menguutip dari CD-Rom maktabah syamilah) pada  kitab Baya>n da}’fu al-Hadi>s\ al-Fatawa
juz 1 h. 3597, dan lihat kitab al-Syabakah al-Islamiyah juz 3 , h.2055 bahwa hadis tentang َوَخْضَراءَ إِیَّاُكمْ 
adalah dai>f jiddan (sangat lemah).
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الَ  دٍ بَِحقِّ أَْسأَلُكَ َربِّ یَا: قَالَ اْلَخِطیئَةَ آَدمُ اْقتََرفَ مَّ ُ فَقَالَ لِي،َغفَْرتَ لََماُمَحمَّ یَا: هللاَّ
ًداَعَرْفتَ َوَكْیفَ آَدُم، ،یَا: قَالَ أَْخلُْقھُ؟َولَمْ ُمَحمَّ اِألَنَّكَ َربِّ فِيَّ َونَفَْختَ بِیَِدكَ َخلَْقتَنِيلَمَّ
ُ إِالَّ إِلَھَ َال َمْكتُوبًااْلَعْرشِ قََوائِمِ َعلَىَ فََرأَْیتُ َرْأِسيَرفَْعتُ وِحكَ رُ ِمنْ  دٌ هللاَّ َرُسولُ ُمَحمَّ
 ِ ُ فَقَالَ إِلَْیَك،اْلَخْلقِ أََحبَّ إِالَّ اْسِمكَ إِلَىتُِضفْ لَمْ أَنَّكَ فََعلِْمتُ هللاَّ إِنَّھُ آَدُم،یَاَصَدْقتَ : هللاَّ

دٌ َولَْوَال لَكَ َغفَْرتُ فَقَدْ بَِحقِّھِ اْدُعنِيإِلَيَّ اْلَخْلقِ َألُِحبُّ  .َخلَْقتُكَ َماُمَحمَّ

Artinya :

Ketika Adam as. melakukan kesalahan, ia berkata : Wahai Tuhanku, aku
memohon ampunan-Mu demi Muhammad. Maka Allah swt. berfirman, Wahni
Adam bagaimana engkau mengenal Muhammad sedang Aku belum
menciptakannya ?' Adam menjawab, Wahai Tuhanku, tatkala Engkau
menciptakanku dengan kekuasaan-Mu dan Engkau meniupkan ruh padaku,
maka aku mengangkat kepalaku, dan aku melihat tiang Arasy bertulis: Tiada
Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, maka aku tahu Englau tidak
menyertakan kepada nama-Mu kecuali makhluk yang paling Engknu cintai,
Allah berfirman, 'Engkau benar wahai Adam. Sesungguhnya dia (Muhammad)
makhluk yang paling Aku cintai. Mohonlah demi dia, maka Aku
mengampunimu Dan kalau bukan karena Muhammad, Aku tidak akan
menciptakanmu.

a). Takhrij Hadis

ثَنَا دِ ْبنُ َعْمُروَسِعیدٍ أَبُوَحدَّ دُ اْلَحَسنِ أَبُوثنااْلَعْدُل،َمْنُصورٍ ْبنِ ُمَحمَّ إِْسَحاقَ ْبنُ ُمَحمَّ
،اْلَحْنظَلِ إِْبَراِھیمَ ْبنِ  ِ َعْبدُ اْلَحاِرثِ أَبُوثنايُّ ،ُمْسلِمٍ ْبنُ هللاَّ ْبنُ إِْسَماِعیلُ ثنااْلفِْھِريُّ

ْحَمنِ َعْبدُ أَْنبَأَ َمْسلََمةَ، ِه،َعنْ أَبِیِھ،َعنْ أَْسلََم،ْبنِ َزْیدِ ْبنُ الرَّ اْلَخطَّابِ ْبنِ ُعَمرَ َعنْ َجدِّ
ُ َرِضيَ  ِ لُ َرُسوقَالَ : قَالَ َعْنھُ،هللاَّ ا: " َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاُ َصلَّىهللاَّ اْلَخِطیئَةَ آَدمُ اْقتََرفَ لَمَّ

دٍ بَِحقِّ أَْسأَلُكَ َربِّ یَا: قَالَ  ُ فَقَالَ لِي،َغفَْرتَ لََماُمَحمَّ ًداَعَرْفتَ َوَكْیفَ آَدُم،یَا: هللاَّ ُمَحمَّ
،یَا: قَالَ أَْخلُْقھُ؟َولَمْ  َرْأِسيَرفَْعتُ ُروِحكَ ِمنْ فِيَّ َونَفَْختَ بِیَِدكَ َخلَْقتَنِيالَمَّ ِألَنَّكَ َربِّ

ُ إِالَّ إِلَھَ َال َمْكتُوبًااْلَعْرشِ قََوائِمِ َعلَىَ فََرأَْیتُ  دٌ هللاَّ ِ َرُسولُ ُمَحمَّ تُِضفْ لَمْ أَنَّكَ فََعلِْمتُ هللاَّ
ُ الَ فَقَ إِلَْیَك،اْلَخْلقِ أََحبَّ إِالَّ اْسِمكَ إِلَى اْدُعنِيإِلَيَّ اْلَخْلقِ َألُِحبُّ إِنَّھُ آَدُم،یَاَصَدْقتَ : هللاَّ
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دٌ َولَْوَال لَكَ َغفَْرتُ فَقَدْ بَِحقِّھِ  ْسنَادِ َصِحیحُ َحِدیثٌ ھََذا«َخلَْقتُكَ َماُمَحمَّ لُ َوھُوَ اْإلِ أَوَّ
ْحَمنِ لَِعْبدِ َذَكْرتُھُ َحِدیثٍ  تلخیصمن-التعلیق»[اْلِكتَابِ ھََذافِيلَمَ أَسْ ْبنِ َزْیدِ ْبنِ الرَّ
107موضوعبل-4228] الذھبي

c. Skema Sanad,

لقا

َعنْ 

َعن

َعن

أَْنبَأَ 

ثنا

107 Abu ‘Abdullah al-Ha>kim Muhaammad ibn ‘Abdullah ibn Muhammad ibn Humdawiyah
ibn Nu’Aim ibn al-Ha>kim al-D{abi>y al-Thahamni>y al-Naisabu>ri>y al-Ma’ru>f bi ibn al-Bai’, al-
Mustadra>k ‘Ala al-S{ahihai>n, Juz II (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H./1990 M.), h. 672.

 ُ ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَي هللاَّ
ھَعنْ 

ه َجدِّ (أَْسلَمَ )

)َزْیِد ْبِن أَْسلَمَ (أَبِیھ

ْحَمِن ْبُن َزْیِد ْبِن أَْسلََم،  َعْبُد الرَّ

إِْسَماِعیُل ْبُن َمْسلََمةَ 

صلعمهللارسول
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اثن

ثنا

ثَنَا َحدَّ

d. Kritik Sanad

Secara umum tentang sanad hadis ini, oleh al-Albani menyimpukan sebagai

hadis maud}u’ (palsu), hal ini berdasar dari apa yang dikemukakan oleh Ibn Hibban

bahwa dalam deretan periwayat terdapat nama periwayat yang bernama “Abdullah

bin Muslim bin Rasyad” dia dikenal sebagai pemalsu hadis.

Dari kesimpulan al-Albani tersebut penulis melakukan penelusuran untuk

mendapatkan informasi tambahan yang dapat menguatkan pendapat al-Albani dan

atau mungkin informasi yang berbeda dari kitab-kitab yang memuat hadis tersebut,

seperti:

Kitab “Misba>h al-D{ila>mi fi al-Rad ‘ala man kazib al-Syaikh al-Ima>m

wa nisbah ila> takfi>r ahl al-Ima>n wa al-Isl>a>m, yang disusun oleh Abdul Latif

ibn Abd Al-Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab, disebutkan bahwa

hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim, dan al-Baiha>qi itu adalah tergolong batil,

walaupun oleh al-Hakim menilai hadis ini periwayatnya shahih sampai pada ‘Abd al-

ِ ْبُن ُمْسلٍِم اْلفِْھِريُّ  أَبُو اْلَحاِرِث َعْبُد هللاَّ

ُد ْبُن  إِْسَحاَق ْبِن إِْبَراِھیَم اْلَحْنظَلِيّ أَبُو اْلَحَسِن ُمَحمَّ

ِد ْبِن َمْنُصوٍر اْلَعْدلُ  أَبُو َسِعیٍد َعْمُرو ْبُن ُمَحمَّ

اكمالحعبدهللاأبو (w.405 H.)
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Rahman Ibn Zaid Ibn Aslam, dan diakuinya bahwa yang meriwayatkan sesudahnya

‘Abdullah ibn Muslim al-Fihriy adalah tidak dikenalnya. Berkaitan itu oleh Ibn

Taimiyah menilai hadisnya mungkar, dan maud{u’, dan ditambahkannya di dalam

kitab al-Majmu’ al-Fatawa juz I pada hal.254-255, bahwa semua riwayatnya yang

sampai ke neneknya adalah hadis-hadis maud{u’, dan oleh al-Tahawi> menyebutnya

semua hadis yang diriwayatkannya adalah mencapai puncak ked{aifan, dan oleh Abu

Hatim dalam kitabnya Jarh wa al-Ta’di>il juz 5 hal 233 menyebutnya “laisa biqawi>

fi al-Hadi>s|\”, namun dia akui peribadinya baik, juga oleh Ibn Hibban dalam

kitabnya al-Majruhi>n mengatakan dia itu (selalu simpan siur) riwayatnya dan

sanadnya hanya disandarkan sampai pada sahabat (mauquf), menurut al-Bukhari dan

al-Nasa’i d{aif jiddan. Tentang Abdullah Ibn Muslim al-Fihri>y oleh al-Zahabi>y di

dalam kitabnya “al-Miza>n” pada juz 3 hal. 218, menyebutnya jika ia  meriwayatkan

hadis dari Maslamah ibn Ka’nab dari ‘Abd al-Rahman ibn Ziad ibn Aslam adalah

riwayat yang ba>thil108, tentu saja termasuk hadis yang dikemukakan di atas.

Demikin pula dalam Kitab Muqi’ al-Islam Sua>l wa jawwa>b, oleh al-syaikh

Muhammad S{alih al-Munjad, dia mengutip dalam kitab Majmu>’ Fatawa Ibn Baz

disebutkan bahwa hadis tersebut maud{u’ dengan berdasar kepada apa yang telah

dikemukakan oleh syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah yakni dengan memasukkan pada

kategori maud{u’, juga disebutkannya bahwa hanya Allah yang telah menciptakan Jin

dan manusia,  menyembah hanya kepada Allah swt. semata, tidak ada syarikat

baginya. Dalam pada itu pula dia mengutip dari al-Baihaqi dalam kitabnya “dala>il

108 Abdul Latif ibn Abd Al-Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab, “Misba>h
al-D{ila>mi fi al-Rad ‘ala man kazib al-Syaikh al-Ima>m wa nisbah ila> takfi>r ahl al-Ima>n wa al-
Isl>a>m.. penerbit wiza>rat al-Su’ni al-Isla>miyah al-Auqaf, juz 3 Tahun 1424 H./2003M. h.457.
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al-Nubuwah” juga menilai sanad hadis ini d{aif disebabkan hanya seorang diri ‘Abd

al-Rahman Ibn Zaid ibn Aslam meriwayatkan hadis ini109

e. Analisis Sanad Hadis

Dengan memperhatikan sanad hadis tersebut dari segi kuantitas tergolong

sanad  yang tunggal, tidak ditemukan musyahid dan mutabi’, sehingga sulit untuk

mengangkat dan melepaskan dari kedaifan dan atau kategori palsu jika ada salah satu

dari periwayatnya yang terkena jarh. Maka dari segi kualitas sanad hadis ini

ditemukan adanya periwayat yang terkategori pendusta yang menyebabkan sanad

hadis ini dinilai oleh sejumlah kritikus termasuk maudu’.

8. Hadis no. 45. Berhaji dan Ziarah ke Makam Rasulullah saw.

110جفانيفقدیزرنيولمالبیتحجمن

Artinya :
Barang siapa menunaikan ibadah haji di baitullah, dan tidak menziarahiku
(kuburanku) maka sungguh dia telah menjauhiku.

Untuk mengetahui kelengkapan sanad hadis tersebut, penulis melakukan takhrij

dengan melengkapi sanad-sanadnya, berikut dari Jamaluddin al-Jauzi> :

دُ أَْنبَأَنَا ارُ اْلبَاقِيَعْبدِ ْبنُ ُمَحمَّ َحاتِمأبيَعنالدَّارقطنيَعنعلىْبنُ اْلَحَسنُ أَْنبَأَنَااْلبَزَّ

ثَنَاحبَانبن ثَنَاُعبَْیدِ ْبنُ أَْحَمدُ َحدَّ دُ َحدَّ دِ ْبنُ ُمَحمَّ ثَنِيِشْبلٍ ْبنِ النُّْعَمانِ ْبنِ ُمَحمَّ يَجدِّ َحدَّ

109 Al-syaikh Muhammad S{alih al-Munjad, Mu>qi’ al-Islam Sua>l wa jawwa>b,  juz 4 h.
153. Disadur dari http://www.islamqa.com, hari jumat,tanggal 10 Januari 2015. Lihat pula Taqi>y al-
Di>n Abu al-Abbas Ahmad Ibn ‘Abd al-H.i>m ibn ‘Abd al-Sala>m ibn’Abd Allah ibn Abi al-Qa>sim
ibn Muhammad ibn Taimiyah al-Hara>niy al-Hanbali>y al-Damasyqi>y (w.728 H.), Majmu>’ al
Fata>wa> juz I (al-‘Ujma>n : Maktabah al-Furqa>n, 1422 H./2001 M.), h.180, dan 254. Lihat juga
Muhammad Ibn Muhammad ibn ‘Ali ibn Hamma>m Abu al-Fath, Taqi>y al-Di>n ; Salla>h al-
Mu’min fi al-Du’a>I wa al-Zikr, (Beirut, Damsyiq : Dar Ibn Ka>s|\ir, 1414H/1993 M.) h.130.

110 Abu Abd al-Rahman Muhammad Nas}iruddin al-Albani  ibn al-Haj Nuh Ibn Najja>ti ibn
A>dam al-Asyqu>di> al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aifah wa al-Maud}u>ah  wa as\aruha al-
Syai fi al-Ammah juz  1 hadis no.45 (Riyadh : Dar al-Alma  A>rif, 1412 H./1992 M.), h.119.
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ِ َرُسولُ قَالَ قَالَ ُعَمرَ اْبنِ َعنِ نَافِعٍ َعنْ َمالِكٍ َعنْ  ُ َصلَّىهللاَّ َحجَّ من: " َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ

111".َجفَانِيفَقَدْ یَُزْرنِيَولَمْ اْلبَْیتَ 

Artinya :
Telah memberitakan kepada kami Muhammad ibn abd al-Baqi> al-Bazzar telah
meberitakan kepada kami al-Hasan ibn ‘Ali dari al-Daruqutni> dari Abi Ha>tim
ibn Hibba>n telah berkata kepada kami Ahmad ibn ‘Ubaid telah berkata kepada
kami Muhammad Ibn Muhammad ibn al-Nu’man ibn Sibli telah berkata kepada
kami nenekku dari Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar berkata, Nabi saw. telah
bersabda : “Barang siapa menunaikan ibadah haji di baitullah, dan tidak
menziarahiku (kuburanku) maka sungguh dia telah menjauhiku”.

Walaupun al-Albani tidak menuliskan jalur selain dari jalur Jamaluddin al-

Jauzi dari Muhammad Ibn ‘Abd al-Baqi>, namun dalam takhrij yang dilakukan

penulis ternyata juga diriwayatkan melalui jalur yang berbeda oleh ibn ‘Adiyyi, dan

kemudian jalur ini ketemu pada periwayat “َجدِّي “ (nenek) sebagaimana terlihat

dalam kitabnya al-Ka>mil fi D}uafa’ al-Rija>l, yakni sebagai berikut :

ثَ  ثَناإسحاق،بنعلىنَاَحدَّ َجدِّي،َحدَّثنيِشْبٍل،ْبنِ النُّْعَمانِ ْبنِ ُمَحمدْبنُ ُمَحمدَحدَّ
ِ َرُسولُ قَال: قَالُعَمر،اْبنِ عنِ نَافٍِع،َعنْ َمالِكٌ َحدَّثني ُ َصلَّىهللاَّ َمنْ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ

112جفانىفقدیزرنىفلماْلبَْیتَ َحجَّ 

Dengan demikian dapatlah dibuat skema sanadnya sebagai berikut :

111 Jamaluddin Abd al-Rahman ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Jauzi>; Almaud}u>at juz 2
(Madinah al-Munawwarah : Muhammad Abd al-Muhsin>, S}ahib al-Maktabah , 1388 H. 1968 M.)
h.217.

112 Abu Ahmad ibn ‘Adiyyi al-Jurja>ni, al-Ka>mil fi Duafa>’ al-Rija>l juz 8
(Beirut,Labanon : al-Kutub al-Ilmiyah, 1418 H/1997 M.), h..248
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a. Skema Sanad

RASULULLAH SAW.

Ibn ‘Umar

Na>fi’

Ma>lik

Jaddi>y

Al-Nu’ma>n ibn Sibli

Muhammad ibn Muhammad
Ibnu Nu’man ibn Sibli

Ahmad ibn ‘Ubaid

Abi Ha>tim ibn
Hibba>n

Al-Daruqutni>

Al-Hasan Ibn ‘Ali

Ali Ibn Ishaq

Ibn ‘Adiyyi
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b. Kritik Sanad Hadis.

Hadis tersebut oleh al-Albani menilainya Maud}u’ dengan alasan telah

disebutkan dalam kitab al-Mizan oleh al-Zahabi>y juga oleh al-S}aga>ni dalam kitab

Aha>dis al-Maud{uiyyah, dan termasuk oleh al-Jauzi> hadis tersebut dia masukkan

dalam kitab al-Maud}u>at,  oleh karena itu dari gambaran-gambaran tersebut al-

Albani berkesimpulan bahwa dengan banyaknya menilai hadis ini maud}u’ maka al-

Albanipun menetapkannya sebagai hadis maud}u’, disamping itu oleh Ibnu Hibban

menyebutkan di dalam jalur sanad yang tunggal itu, tidak diketahui siapa yang

dimaksud dengan nenek dalam jalur periwayat hadis tersebut sehingga tidak diketahui

pula keadilan dan ked}abitannya, apakah dia termasuk ‘adil ataukah dia

d}aif113karena periwayatan hadis ini adalah hanya satu jalur yang melewati nenek

dari al-Nu’man. Pada kesempatan penilaian hadis ini oleh al-Albani menilai maud}u

karena menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad saw. dan termasuk dosa besar kalau

tidak termasuk kafir jika menganggap wajib menziarahi makam Rasulullah saw.

Kalau ditelaah dari segi makna hadis tersebut, makna dapat diartikan bahwa siapa

saja yang dengan sengaja meninggalkan atau tidak pergi berziarah ke makam

Rasulullah saw., berarti telah melakukan perbuatan dosa besar. Dengan demikian,

113 Abu Ahmad ibn ‘Adiyyi al-Jurja>ni, al-Ka>mil fi Duafa>’ al-Rija>l juz 8
(Beirut,Labanon : al-Kutub al-Ilmiyah, 1418 H/1997 M.), h..248

Muhammad ibn Abd
al-Baqi

Jamaluddin al-Jauzi
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berarti pula ziarah adalah mendekati wajib seperti ibadah haji. Namun disadari bahwa

tidak seorangpun kaum mukmin yang berpendapat demikian.

Ziarah ke makam Rasulullah saw. suatu amalan yang baik, hal itu tidak lebih

dari amalan yang mustahab. Inilah pendapat jumhur ulama. Lalu bagaimana mungkin

orang yang meninggalkannya dinyatakan sebagai orang yang menyimpang dan

menjauhi Rasulullah saw.

Dalam periwayatan melalui Ibn Adiyyi ini oleh al-Zahabi menilai

maud}u’(palsu) dan dalam kitab al-Maudu>at disebutkan bahwa hadis tersebut

adalah hadis yang sangat munkar, tidak ada sumbernya dan disebutkan adalah berasal

dari orang-orang yang menebarkan kebohongan dan suka memalsu hadis maka dari

itu al-Jauzi berkesimpulan adalah hadis Maud}u’ juga menurut al-Zahabi> dalam

kitabnya al-Miza>n adalah maud}u’ demikian pula menurut al-Ha>fiz} Ibn hajar al-

Asqala>ni pada kitabnya al-Lisa>n juga mengkategorikannya sebagai hadis\

maud}u’114 dan menurut Ibn Hibba>n bahwa dalam riwayat hadis tersebut terdapat

nama al-Nu’man ibn Sibli, dan ibn Sibli dari ahli Basyrah, dia meriwayatkan hadis

dari Abi ‘Awanah, Malik, al-Bahrain, dan al-Hajjajain, dan meriwayatkan darinya

yaitu anak dari anaknya, Muhammad ibn Muhammad ibn Nu’man ibn Sibli. Riwayat

itu disebutkan bahwa dia (Nu’man) meriwayatkan dari neneknya, karena periwayatan

hadis ini adalah hanya satu jalur yang melewati nenek dari al-Nu’man yang tidak

diketahui identitasnya, sehingga jalur sanad hadis ini terputus dengan sendirinya.

114Lihat Nur al-Di>n ‘Ali ibn Muhammad ibn’Ali ibn abd al-Rahma>n ibn Ira>qi ; Takhrij
al-Hadis| al-Ka>fi, juz 2 ( Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1399 H.) h.172 . dan lihat Jamaluddin
Abd al-Rahman ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Jauzi>; Almaud}u>at juz 2 (Madinah al-Munawwarah :
Muhammad Abd al-Muhsin>, S}ahib al-Maktabah , 1388 H. 1968 M.) h.217. Lihat pula Ahmad ibn
Muhammad ibn Ismail al-T}aht}awi>y al-Hanafi>y; Ha>syiyah al-T}ahta}wiy ‘ala Mura>qi<y al-
Fallah Syarh Nu>r al-Ida>hi, juz 1 (Beirut, Labnon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1418 H./1997M.)
h.745.
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c. Analisis Sanad Hadis

Dari sejumlah penilaian terhadap sanad hadis tentang berziarah ke makam

Rasulullah saw. pada saat melaksanakan haji adalah munkar, sehingga sebagian besar

menilai hadis ini d}aif, dan dari segi kualitas sanad hadis, ternyata para kritikus hadis

sepakat bahwa ada periwayat yang tidak diketahui yakni َجدِّي (nenek) dari al-

Nu’man, tidak ada kejelasan kualitasnya. Dan jika jalur yang melalui Ibn ‘Adiyyi

adalah jalur yang tidak jelas sehingga disebutkah oleh al-Zahabi adalah jalur maud}u’

(tidak jelas). Al-Albani menilai hadis ini maud}u’, namun tidaklah berarti kita

dilarang untuk berziarah ke makam Rasulullah saw. sebab di dalam hadis yang lain

riwayat Ahmad disebutkan :

ثَنَا ادُ أَْنبَأَنَایَِزیدُ َحدَّ َعنْ أَبِیھِ َعنْ النَّابَِغةِ ْبنِ َربِیَعةَ َعنْ َزْیدٍ ْبنِ َعلِيِّ َعنْ َمةَ َسلَ ْبنُ َحمَّ

ِ َرُسولَ إِنَّ قَالَ َعلِيٍّ  ُ َصلَّىهللاَّ َوأَنْ اْألَْوِعیَةِ َوَعنْ اْلقُبُورِ ِزیَاَرةِ َعنْ نَھَىَوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ

فَُزوُروھَااْلقُبُورِ ِزیَاَرةِ َعنْ نَھَْیتُُكمْ ُكْنتُ إِنِّيقَالَ ثُمَّ ثََالثٍ بَْعدَ اْألََضاِحيِّ لُُحومُ تُْحبَسَ 

ُرُكمْ فَإِنَّھَا أَْسَكرَ َماُكلَّ َواْجتَنِبُوافِیھَافَاْشَربُوااْألَْوِعیَةِ َعنْ َونَھَْیتُُكمْ اْآلِخَرةَ تَُذكِّ

ثَنَاهلَُكمْ بََداَمافَاْحبُِسواثََالثٍ بَْعدَ وھَاتَْحبِسُ أَنْ اْألََضاِحيِّ لُُحومِ َعنْ َونَھَْیتُُكمْ  َعفَّانُ َحدَّ

ثَنَا ادُ َحدَّ قَالَ َعلِيٍّ َعنْ أَبِیھِ َعنْ النَّابَِغةِ ْبنِ َربِیَعةَ َعنْ َزْیدٍ ْبنُ َعلِيُّ أَْخبََرنَاَسلََمةَ ْبنُ َحمَّ

ِ َرُسولُ نَھَى ُ َصلَّىهللاَّ َوإِیَّاُكمْ قَالَ أَنَّھُ إِالَّ َمْعنَاهُ فََذَكرَ اْلقُبُورِ ِزیَاَرةِ َعنْ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ

115ُمْسِكرٍ َوُكلَّ 

Artinya :

115 Abu Abdullah  Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ibn Hilal Ibn Asad al-Syaibani>,
Musnad Ahmad bin Hanbal juz 24, (CD Rom Hadis, Ensiklopedi Hadis Kitab sembilan Imam,
Produksi Lidya Pusaka. nomor hadis\ 1173
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(Musnad Ahmad 1173) : Telah menceritakan kepada kami Yazid telah
memberitakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid dari
Rabi'ah bin An Nabighah dari bapaknya dari Ali berkata; Rasulullah saw.
melarang ziarah kubur dan (melarang) beberapa bejana serta (melarang)
menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. Kemudian beliau bersabda:
"Saya pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur, sekarang
ziarahlah karena hal itu bisa mengingatkan akhirat. Saya juga melarang
beberapa bejana, sekarang minumlah darinya, namun hindarilah semua yang
memabukkan. Saya juga pernah melarang menyimpan daging kurban lebih dari
tiga hari, sekarang simpanlah semau kalian." Telah menceritakan kepada kami
'Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah
mengabarkan kepada kami Ali bin Zaid dari Rabi'ah bin An Nabighah dari
Bapaknya dari Ali berkata; Rasulullah saw. melarang ziarah kubur, lantas dia
menyebutkan secara makna kecuali perkataan; "Hindarilah semua yang
memabukkan!"

Hadis tersebut diriwayatkan pula Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim,

yakni sebagai berikut :

ثَنَا دُ َشْیبَةَ،أَبِيْبنُ بَْكرِ أَبُوَحدَّ دُ نَُمْیٍر،ْبنِ هللاِ َعْبدِ ْبنُ َوُمَحمَّ َواللَّْفظُ - اْلُمثَنَّى،ْبنُ َوُمَحمَّ

ثَنَا: قَالُوا- نَُمْیرٍ َواْبنِ بَْكرٍ ِألَبِي دُ َحدَّ ْبنُ ِضَرارُ َوھُوَ ِسنَانٍ أَبِينْ عَ فَُضْیٍل،ْبنُ ُمَحمَّ

ةَ، هللاُ َصلَّىهللاِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ أَبِیِھ،َعنْ بَُرْیَدةَ،اْبنِ َعنِ ِدثَاٍر،ْبنِ ُمَحاِربِ َعنْ ُمرَّ

فَْوقَ َضاِحيِّ اْألَ لُُحومِ َعنْ َونَھَْیتُُكمْ فَُزوُروھَا،اْلقُبُورِ ِزیَاَرةِ َعنْ نَھَْیتُُكمْ : «َوَسلَّمَ َعلَْیھِ 

ُكلِّھَا،اْألَْسقِیَةِ فِيفَاْشَربُواِسقَاٍء،فِيإِالَّ النَّبِیذِ َعنِ َونَھَْیتُُكمْ لَُكْم،بََداَمافَأَْمِسُكواثََالٍث،

116أَبِیِھ،َعنْ بَُرْیَدةَ،ْبنِ هللاِ َعْبدِ َعنْ : ِرَوایَتِھِ فِينَُمْیرٍ اْبنُ قَالَ » ُمْسِكًراتَْشَربُواَوَال 

Artinya :
S{ahih Muslim 1623: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu
Syaibah dan Muhammad bin Abdulalh bin Numair dan Muhammad bin Al
Mutsanna -sedangkan lafazhnya milik Abu Bakar dan Ibnu Numair- mereka
berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Abu
Sinan -ia adalah D{irar bin Murrah- dari Muharib bin Dis|\a>r dari Ibnu

116 Abu al-Husain Muslim bin al-H{ajja>j bin Muslim al-Qusyairi al-Naisa>bu>ri>,
S{ah}i>h} Muslim Juz 2, Cet. I; (Saudi Arabia: Da>r al-Mugni>, 1998). h.672, juz 2 h.1025, juz 3 h.
1563, Demikian pula ditemukan dalam kitab Sunan Abi Daud, pada juz 3 h. 218, dan h. 332, Sunan al-
Turmudzi, juz 3 h..361, Sunan al-Nasa’i juz 4 h..89, juz 7, h. 234, juz 8 h. 310, dan juz 8, h. 311,
Sunan Ibn Majah Juz 1 h. 501, Muatt}a’ Malik pada juz 3 h..692, juz 2 h..485, dan juz 2 h..190,
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Buraidah dari bapaknya ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Dahulu aku
melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Dahulu aku
melarang kalian untuk menyimpan daging hewan kurban lebih dari tiga hari,
maka sekarang simpanlah selama jelas bagimu manfaatnya. Dahulu aku
melarang kalian membuat anggur selain dalam qirbah, maka sekarang
minumlah dari segala tempat air, asal jangan kamu minum yang memabukkan."
Ibnu Numair berkata dalam hadis\ yang diriwayatkannya; Dari Abdullah bin
Buraidah dari bapaknya -dalam jalur lain- Dan Telah menceritakan kepada
kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abu Khaitsamah dari
Zubaid Al Yami dari Muharib bin Dis\a>r dari Ibnu Buraidah -menurutku- dari
bapaknya -keraguan dari Abu Khaitsamah- dari Nabi saw. -dalam jalur lain-
Dan Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah Telah
menceritakan kepada kami Qabishah bin Uqbah dari Sufyan dari Alqamah bin
Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya dari Nabi saw. -dalam jalur
lain- Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar dan Muhammad bin
Rafi' dan Abdu bin Humaid semuanya dari Abdurrazaq dari Ma'mar dari Atha`
Al Khurasani ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah
dari bapaknya dari Nabi saw.Semuanya adalah semakna dengan hadis\ Abu
Sinan.

Walaupun hadis itu tidak jelas menekankan untuk menziarahi makam

Rasulullah saw. namun bermakna diberi kebebasan untuk berziarah ke makam yang

ada termasuk ke makam Rasulullah saw.

Hadis yang berkaitan ziarah ke makam Rasulullah saw. tersebut ditemukan di

beberapa hadis yang lain, dan membutuhkan pengkajian dan penelitian lebih

mendalam seperti :

ارُ َوأَْخَرجَ .1 ُ َرِضيَ -ُعَمرَ اْبنِ َعنِ اْلبَزَّ قَْبِريَزارَ َمنْ : " َمْرفُوًعا-َعْنھَُماهللاَّ
َشفَاَعتِيَعلَْیھِ َوَجبَتْ 

َحقًّاَكانَ ِزیَاَرتِيإِالَّ َحاَجةٌ تَْحِملُھُ َال َزائًِراَجاَءنِيَمنْ : " بِلَْفظِ انِيُّ الطَّبَرَ َوأَْخَرَجھُ .2
اْلقِیَاَمةِ یَْومَ َشفِیًعالَھُ أَُكونَ أَنْ َعلَيَّ 

ُ َرِضيَ -ُعَمرَ َعنْ َواْلبَْیھَقِيُّ .3 أَوْ اَشفِیعً لَھُ ُكْنتُ َزاَرنِيَمنْ : " َمْرفُوًعا- َعْنھُ هللاَّ
ُ بََعثَھُ اْلَحَرَمْینِ أََحدِ فِيَماتَ َوَمنْ َشِھیًدا، 117ةِ اْلقِیَامَ یَْومَ اْآلِمنِینَ ِمنَ هللاَّ

117 Syamsuddin, Abu al-‘Aun Muhammad bin Ahmad Ibn Sa>lim al-Safarani> al-Hanbali,
Luwa>mi’a al-Anwar al-Bahi>yah waswa>ti’u al-Asrar al-Asriyah li Syarh al-Duratu al-Ma>diyah fi
‘Aqdi al-Gurfah al-Mardiyah, juz 2 (Damsiq : Muassasah al-Ha>fiqi>n wa Maktabatuha, 1402 H. /
1982 M.), h.216.
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مسلمةنا: قالالبصريالعباديمحمدبنهللاعبدنا: قالأحمدبنعبدانحدثنا.4
عمرابنعنسالم،عننافع،عنعمر،نبهللاعبیدحدثني: قالالجھنيسالمبن
إالحاجةتعملھالزائراجاءنيمن: «وسلمعلیھهللاصلىهللارسولقال: قال

118القیامةیومشفیعالھأكونأنعليحقاكانزیارتي،

Arti dari matan hadis tersebut adalah “Barang siapa yang menziarahi kubur Nabi saw.

maka berhak atasnya untuk mendapat safaatnya (Nabi) pada hari kiamat” dalam hal

ini penulis hanya mengangkat kaitan dengan hadis yang sedang di bahas. Adapun

status hadis tersebut belum jelas apakah sahih atau daif dan atau maud}u’.

9. Hadis no.6527 tentang S}alat Fard}u tempatnya di Masjid S}alat Sunnah di

Rumah

119البیتفيوالتطوع،- المساجدأو- المسجديفالفریضة

Artinya : “Salat fardu tempatnya di masjid dan Salat tambahan (sunnah) di rumah”.

a. Takhrij al-Hadis

Menurut al-Alba>ni hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam

musnadnya al-Kabi>r adalah “d}aif”.

Dalam kitab silsilah hadis\ d}aif dan maud}u tidak menyebutkan kelengkapan

sanadnya, maka untuk mengetahuinya penulis melakukan takhrij, dari hasil takhrij

maka dapatlah dilihat sanad hadis tersebut sebagai berikut :

ةَ .)يُّ أَبُو یَْعلَى اْلَمْوِصلِ (1 ثَنَا ِزیَاٌد، َعْن ُمَعاِویَةَ ْبِن قُرَّ ثَنَا أَبُو َخالٍِد، َحدَّ ثَنَا ُعْثَماُن، َحدَّ َحدَّ
ُ َعْنھُ َعِن  ْھطُ الَِّذیَن َسأَلُوا ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضَي هللاَّ ثَنِي الثَّالثَةُ الرَّ قَاَل: َحدَّ

118 Sulaiman Ibn Ahmad Ibn Ayyub ibn Mat}i>r al-Lukhumi>y al-Syami>y, Abu al-Qa>syim
al-T}abra>ni>y, Mu’jam al-Aus\at\, juz 5 ( al-Qa>hirah : Dar al-Haramain, t.th), h.16.

119 Abu Abd al-Rahman Muhammad Nas}iruddin al-Albani  ibn al-Haj Nuh Ibn Najja>ti ibn
A>dam al-Asyqu>di> al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aifah wa al-Maud}u>ah  wa as\aruha al-
Syai fi al-Ammah juz 14, hadis no. 6527. (Riyadh : Dar al-Alma  A>rif, 1412 H./1992 M.), h..63
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الِة فِي اْلَمْسِجِد  َع یَْعنِي: التَّطَ - الصَّ ا - وُّ ُ َعْنھُ: َسأَْلتُُمونِي َعمَّ فَقَاَل ُعَمُر َرِضَي هللاَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:  ِ َصلَّى هللاَّ اْلفَِریَضةُ فِي اْلَمْسِجِد أَِو «َسأَْلُت َعْنھُ َرُسوَل هللاَّ

ُع فِي اْلبَْیتِ  120»اْلَمَساِجِد، َوالتَّطَوُّ

Artinya :
Telah berkata kepada kami Us\ma>n telah berkata kepada kami Abu Khalid
telah berkata kepadaku Abu Ziyad dari Mu’awiyah ibn Qurrah berkata : telah
berkata kepadaku tiga orang telah bertanya kepada Umar ibn Khattab ra.
tentang s}alat sunnat di dalam masjid, maka berkata Umar, saya tanyakan
kepada Rasulullah saw., beliau bersabda : “S}alat fardu di masjid dan s}alat
sunnat di rumah”

ثَنَا ُعْثَماُن ھَُو اْبُن أَبِي َشْیبَةَ ثنا أَبُو َخالٍِد ھَُو اْألَْحَمُر ثنا )أَبُو یَْعلَى اْلَمْوِصلِيُّ (.2 َحدَّ
ْھطُ الَِّذیَن َسأَلُ  ثَنِي الثََّالثَةُ الرَّ ةَ َحدَّ ُ َعْنھُ َعِن ِزیَاٌد َعْن ُمَعاِویَةَ ْبِن قُرَّ وا ُعَمَر َرِضَي هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم اْلفَِریَضةُ فِي اْلَمْسجِ  ِ َصلَّى هللاَّ َالِة فِي اْلَمْسِجِد فَقَاَل (قَاَل َرُسوُل هللاَّ ِد الصَّ
ُع فِي اْلبَْیتِ  ُ قُْلُت أَْخَرَجھُ اْبُن َماَجْھ ِمْن َوْجٍھ آَخَر َعْن ُعَمَر َرضِ .(َوالتََّطوُّ َي هللاَّ

121)َعْنھُ 

Artinya :
Telah berkata kepada kami Us\ma>n dia adalah Ibn Abi Syaibah telah berkata
kepada kami Abu Khalid dia adalah Ahmar telah berkata kepadaku Abu Ziyad
dari Mu’awiyah ibn Qurrah berkata : telah berkata kepadaku tiga orang telah
bertanya kepada Umar ibn Khattab ra. tentang s}alat sunnat di dalam masjid,
maka berkata Umar, saya tanyakan kepada Rasulullah saw., beliau bersabda :
“S}alat fardu di masjid dan s}alat sunnat di rumah” aku berkata (Abu Ya’la>
al- Maus}i>liyyu) hadis ini ditakrij juga oleh ibn Majah dengan redaksi yang
lain dari Umar Ra.

b. Skema Sanad :

Adapun skema sand hadis tersebut dapat dilihat pada halaman berikut :

120 Abu al-Husni Nur al-Di>n ‘Ali> Ibn Abi Bakar Ibn Sulaiman al-Hais\ami>; Al-Muqsid al-
‘Ali> fi Zawa>id Abi Ya’la al-Mu>siliyyu, juz 1. (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h.129

121 Abu al-Fadl Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad ibn Ahmad Ibn Hajar al-Asqala>ni>; al-
Mut}a>lib al-‘Aliyah bizawa<id  al-Masa>niyah al-S|amaniyah juz 4 ( Su’udiyah : Dar al-‘Asimah
1419 H. ) h.436.
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Skema sanad hadis tentang S}alat Fard}u tempatnya di Masjid S}alat
Sunnah di Rumah :

قال

قال

عن

ثنا

ثَنَا َحدَّ

Rasulullah Saw.

Muawiyah bin Qurrah

Ziya>d

‘Umar bin Khattab ra.

Abu
Kha>lid

‘Us\ma>n

‘Abu Ya’la
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Di dalam kitab ‘Aun al-Ma’bud disebutkan bahwa di dalam kitab sahihain

tercantum, diperintahkan seseorang wanita s}alat di rumahnya, sebab lebih utama

seorang wanita salat di rumahnya kecuali s}alat fard}u.122 Tentang ked\}aifan hadis

tersebut di atas oleh al-Albani menggunakan kriteria tertentu dengan melihat satu

persatu periwayatnya , menurutnya periwayat Usman dan Abu Khalid keduanya

termasuk rija>l yang s\iqah, adapun Abu Khalid adalah Sulaiman Ibn Haayya>n,

Syaikh Us\man dan dia adalah Ibn Abi Syaibah, sedang dalam periwayatan ini

terdapat nama Ziyad dan Muawiyah ibn Qurrah adalah dua periwayat yang tidak

diketahui siapa keduanya., maka dari itu hadis ini d}aif.123

c. Analisis Sanad :

Maka dapatlah dikatakan bahwa hadis tentang s{alat fardu di masjid dan

s{alat sunnah di rumah adalah sanadnya lemah (daif), sebab selain periwayatan yang

hanya satu jalur yang menggambarkan hadis ini adalah sanadnya tunggal (ahad) juga

karena adanya dua periwayat yang majhul, tidak diketahui siapa kedua yang

dimaksud, yakni Ziyad dan Muawiyah ibn Qurrah. Dari segi matan juga banyak hadis

yang bertentangan, sebab hadis tentang salat sunnah tidak harus di masjid, seperti

salat sunnah tarwih dan salat lail yang lain juga biasa dilaksanakan di masjid,

demikian pula s{alat sunnah qabliah dan ba’diah termasuk s{alat sunnah tahiyah al-

masjid. Jadi dengan demikian tidaklah diharuskan s{alat sunnah di rumah saja tetapi

juga bisa di masjid.

10. “Dua hal yang tidak bisa didekati” :

122 Muhammad Asyraf  ibn Ami>r ibn ‘Ali> ibn Haidir, Ibn Abd al-Rahma>n, Syaf al-Haq,
al-S}iddiqi>y ,‘Aun al-Ma’bu>d syarh Sunan Ibn Daud dan Ha>syiyah Ibn al-Qayyum, Tahzib Sunan
Abi Daud, juz 3, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H.) h..255.

123Abu Abd al-Rahman Muhammad Nas}iruddin al-Albani  ibn al-Nuh Ibn Najja>ti ibn
A>dam al-Asyqu>di> al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aifah wa al-Maud}u>ah  wa as\aruha al-
Syai fi al-Ammah juz 14, hadis no. 6527. (Riyadh : Dar al-Alma  A>rif, 1412 H./1992 M.), h..64.
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124).لھأصلال(. "بالناسواإلضرارباالشرك: تقربھماالاثنتان" 

Artinya :

Ada dua hal, jangan engkau mendekatinya  yaitu : mempersekutukan Allah,
dan mengganggu orang lain (hadis ini oleh al-Albani menilai maudhu’,
karena periwayatnya tidak jelas)

Hadis tesebut menurut al-Albani tidak ada sumbernya, dia hanya menukilnya

dari kitab “al-Ihya” yang disusun Imam al-Gazali dan disebutkannya bahwa di dalam

kitab tersebut tidak ada sanadnya, dari penelusuran kitab-kitab matan hadis yang

lainnya tidak ditemukan adanya hadis yang dimaksud.

Setelah penulis menelusurinya secara seksama dari berbagai kitab matan

hadis\, yang meliputi kutub sittah dan tis’ah, kitab-kitab atraf, kitab mustadrak dan

mustakhraj, ternyata biar satupun tidak ada yang memuat hadis\ yang dimaksud.

Penulis menelusuri dengan menggunakan petunjuk Mu’jam al-Mufahras bi alfadz al-

hadis\ al-Nabawi> karya AJ. Wensink, termasuk mausuah rijal dan terutama dengan

menggunakan bantuan petunjuk CD Rom Hadis\\ al-Syarif tiada satupun yang

memuat hadis\ tersebut lengkap dengan sanadnya, hanya saja dengan menggunakan

petunjuk CD Rom Maktabah Syamilah maka didapatkan informasi tentang adanya

beberapa kitab yang memuat matan hadis\ tersebut namun tetap tidak jelas

periwayatnya, baik periwayat pertama maupun yang terakhir, sehingga ada kesulitan

untuk melakukan i’tibar sanad hadis.

Diakui dari segi matan hadis ini adalah hal yang baik, tidak bertentangan

dengan al-Quran dan hadis\-hadis\ yang lain, bahkan karena meninggalkan kedua-

124 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-D}ai>fah wa al-Maud}u>ah wa
as\aruha al-Sai fi al-Ummah juz I (Beirut : Maktabah al-Ma’Arif li al-Nasyri wa al-Tauji’, 1420
H./2000 M.), h.63.
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duanya (kemusyrikan dan mengganggu orang) lain adalah kebaikan dan bukankah

mensyarikatkan Allah swt. dengan yang lainnya adalah dosa besar dan menyakiti

sesama juga adalah perbuatan dosa dan tercela.  Namun dari segi sanad tentu hal yang

berbeda karena al-Albani menilai tidak ada sumbernya, dan sangat terjadi

kemungkinan adanya masalah dari segi sanad. Untuk itu penulis mencoba melihat

berdasarkan kreteria yang menyebabkan oleh al-Albani menilainya tidak ada

sumbernya, dan kalau begitu al-Albani menukilnya dari mana. Untuk itu berikut ini

penulis mencoba menelusuri akan keberadaan yang dimaksud hadis\ tersebut.

Adapun kitab-kitab yang memuat yang dimaksud hadis\ tersebut adalah

sebagai berikut :

a) Kitab “Al-Muwa>la>tu wa al-Mua>da>tu fi al-Syari>’ah Islamiyah” juz 1 hal

448, yang ditulis oleh Mihmas Ibn Abdullah Ibn Muhammad al-Jal’u>d. Namun

dalam kitab ini hanya disebut sebagai sebuah sya’ir dan tidak jelas dari mana

sumbernya kalaupun itu adalah hanya syair.125

b) I’anah al-Mustafid bi Syarh Kitab al-Tauhid, juz 1 hal 365, yang ditulis oleh

S}aleh Ibnu Fauza>n ibn ‘Abdullah al-Fauza>n. Dalam kitab ini menempatkan

sebagai sejelek-jelek perbuatan, disebutkan dalam kitab ini bahwa kalimat واإلضرار
بالّناس adalah di maksudkan perbuatan sihir karena kalimat itu setimbang dengan

kata sebelumnya yaitu musyrik kepada Allah, dan kalau mengamalkan Tafsir al-

Mana>r, juz 9 ha.50, sihir pasti dia telah musyrik.126

125 Mihmas Ibn Abdullah Ibn Muhammad al-Jal’u>d, Al-Muwa>la>tu wa al-Mua>da>tu fi
al-Syari>’ah Islamiyah juz 1 (Dar al-Yakin li al-Nasyri wa al-Tauzi>’ 1407 H. / 1987 M.) h. 448.

126 Muhammad Rasi>d Ibn ‘Ali Rid}a ibn Muhammad Syamsuddi>n Ibn Muhammad Baha>
al-Di>n, Tafsir al-Quran al-Hakim (Tafsir al-Manar), ( t.tp. : al-Haiatu al-Masyrabah al-A>matu li al-
Kita>b, 1990), h.50.
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c) Di dalam Kitab Tafsir yang disusun oleh Muhammad Rasyi>d Ibn ‘Ali Rid}a ibn

Muhammad Syamsuddi>n Ibn Muhammad Baha> al-Di>n ketika menafsirkan

ayat Q.S. Al-'A`raf[7]:109-110 sebagai berikut :








Terjemahnya :

109. pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata: "Sesungguhnya Musa ini adalah
ahli sihir yang pandai, 110. yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari
negerimu". (Fir'aun berkata): "Maka Apakah yang kamu anjurkan?"127

Maka disebutkannya hadis\ tersebut sebagai  pelengkap dari uraian

tafsirnya, yakni Kemusyrikan dan tidak menggangngu manusia lain, dan seiring

dengan penjelasan yang terdapat di dalam kitab I’anah al-Mustafid bi Syarh Kitab

al-Tauhid tersebut bahwa yang dimaksud dengan بالناسواإلضرارباالشرك
adalah termasuk di dalamnya sihir.128 Sejauh penemuan penulis tidak  terlihat dari

beberapa sumber itu yang menulis sebagai hadis\ Nabi, sehingga tidak ada satupun

yang menulis periwayatnya dan sumber pengambilannya, termasuk di dalam kitab

Ahka>m al-Qur’an li al-Jas}as}, oleh Ahmad Ibnu ‘Ali Abu Bakar., demikian

pula pada kitab Kasyfu al-Khafa’at wa Muzi>lu al-Ilba>s oleh Ismail Ibn

Muhammad Ibn Abd al-Hadi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa ada

kesesuaian antara penilaian al-Albani tentang tidak adanya sumber yang jelas tentang

hadis\ yang dimaksud dengan berbagai sumber yang mengangkat tentang matan

127 H.165.
128 Muhammad Rasyi>d Ibn ‘Ali Rid}a ibn Muhammad Syamsuddi>n Ibn Muhammad Baha>

al-Di>n, Tafsir al-Mana>r, juz 9 (t.tp : al-Hai’a>t al-Mis}riyah al-A<matu li al-kita>b, 1990) ha.50,



Desertasi_Yahya_Kriteria pentajrihan oleh al-Albani 317

hadis\ tersebut, sehingga sangat jelas bahwa ini bukan hadis\ yang berasal dari Nabi

saw., bahkan ada yang mengatakan hanya sebuah penggalan syair. Kalaupun ada

yang mengangkat secara substansi yang dianggap hadis tersebut dalam sebuah

pembahasan, maka sebaiknya  tidak disebutkan sebagai sebuah hadis\.

11. Hadis no. 6527 tentang Faedah membaca Surat Yasin  di malam hari.

129غفرلھهللا،وجھابتغاءلیلةفي} یس{قرأمن

Artinya :
“ Barang siapa membaca (surat) Yasin di waktu malam untuk mendapatkan
karunia Allah, maka diampuni segala dosanya.”

Al-Albani menilai hadis ini d}aif, oleh karena itu penulis melakukan takhrij

berkaitan hadis membaca surah Yasin di malam hari dengan melihat beberapa jalur

sanad dan meneliti lebih jauh sanad hadis tersebut.

ثَناالمسیب،بنُمَحمدأَْخبََرناأحمد،بنزاھرأخبرنا- إبراھیم،بنالحسینبنعليَحدَّ

ثَنا ثَنابدر،أبوَحدَّ ھریرةأبيَعنالحسن،عنجحادةبنمحمدعنخیثمةبنزیادَحدَّ

غفرتعالىهللاوجھابتغاءلیلةفي} یس{قرأمن: قالوسلمعلیھهللاصلىالنبيعن

130اللیلةتلكلھ

Hadis berikutnya adalah masih hadis yang berkaitan dengan faedah membaca surah

Yasin dengan matan dan jalur periwayatn yang berbeda namun substansinya adalah

129 Abu Abd al-Rahman Muhammad Nas}iruddin al-Albani  ibn al-Nuh Ibn Najja>ti ibn
A>dam al-Asyqu>di> al-Albani, Silsilah al-Aha>dis\ al-D}aifah wa al-Maud}u>ah  wa as\aruha al-
Syai fi al-Ammah juz 14, hadis no. 6527. (Riyadh : Dar al-Alma  A>rif, 1412 H./1992 M.), h..293

130 Hadis ini juga termuat di dalam kitab Fada>il al-Qur’an dan disebutkannya bahwa hadis\
ini ditakhrij oleh Imam al-Turmudzi, lihat Abu al-‘Abbas Ja’far Ibn Muhammad ibn Mu’tazzi ibn
Muhammad Ibn al-Mustagfir ibn al-fath Ibn Idris al-Mustagfiri>y, Fad}a>il al-Quran al-
Mustagfiri>y, juz 2 (t.tp. : Dar Ibn Hazm, 2008 M.) h.594
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sangat relevan dengan matan hadis di atas, yakni terdapat pada kitab Sunan al-

Turmudzi sebagai berikut :

ثَنَا ُحَمْیُد ْبُن َعْبِد ٢٨١٢)سنن الترمذي ( ثَنَا قُتَْیبَةُ َوُسْفیَاُن ْبُن َوِكیٍع قَاَال َحدَّ : َحدَّ

حْ  ٍد َعْن ُمقَاتِِل ْبِن َحیَّاَن الرَّ َؤاِسيُّ َعْن اْلَحَسِن ْبِن َصالٍِح َعْن ھَاُروَن أَبِي ُمَحمَّ َمِن الرُّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم إِنَّ لُِكلِّ َشْيٍء قَْلبًا َوقَْلُب الْ  قُْرآِن َعْن قَتَاَدةَ َعْن أَنٍَس قَاَل قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ

اتٍ یس َوَمْن قََرأَ  ُ لَھُ بِقَِراَءتِھَا قَِراَءةَ اْلقُْرآِن َعْشَر َمرَّ قَاَل أَبُو ِعیَسى ھََذا یس َكتََب هللاَّ

ْحَمِن َوبِاْلبَْصَرِة َال یَْعِرفُوَن ِمْن  َحِدیٌث َغِریٌب َال نَْعِرفُھُ إِالَّ ِمْن َحِدیِث ُحَمْیِد ْبِن َعْبِد الرَّ

ثَنَا أَبُو ُموَسى َحِدیِث قَتَاَدةَ إِالَّ ِمْن ھَذَ  ٍد َشْیٌخ َمْجھُوٌل َحدَّ ا اْلَوْجِھ َوھَاُروُن أَبُو ُمَحمَّ

ثَنَا قُتَْیبَةُ َعْن ُحَمْیِد ْبِن َعْبِد الرَّ  اِرِميُّ َحدَّ ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َسِعیٍد الدَّ ُد ْبُن اْلُمثَنَّى َحدَّ ْحَمِن ُمَحمَّ

یِق َوَال یَِصحُّ ِمْن قِبَِل إِْسنَاِدِه َوإِْسنَاُدهُ َضِعیٌف َوفِي بِھََذا َوفِي اْلبَاب َعْن أَبِي بَْكٍر ال دِّ صِّ

131اْلبَاب َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ 

Artinya :
Sunan Tirmidzi 2812: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Sufyan
bin Waki' keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Humaid bin
Abdurrahman Ar Ru`asi dari Al Hasan bin Shalih dari Harun Abu Muhammad
dari Muqatil bin Hayyan dari Qatadah dari Anas ia berkata; Nabi saw.
bersabda: "Sesungguhnya setiap sesuatu memiliki hati, dan hatinya Al Qur`an
adalah surat Yasin, barangsiapa membaca surat Yasin, maka Allah akan
mencatat baginya seperti membaca seluruh Al Qur`an sepuluh kali atas balasan
bacaannya."
Abu Isa berkata; Hadis\ ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari
hadis\ Humaid bin Abdurrahman. Sedangkan di Bashrah, orang-orang tidak
mengetahuinya dari Hadis\ Qatadah kecuali dari jalur ini. Harun Abu
Muhammad adalah seorang syaikh yang majhul (tidak diketahui). Telah
menceritakan kepada kami Abu Musa bin Muhammad Al Mutsanna telah
menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Ad Darimi telah menceritakan
kepada kami Qutaibah dari Humaid bin Abdurrahman dengan Hadis\ ini. Dan
dalam bab ini, ada Hadis\ dari Abu Bakar Ash Shiddiq, namun tidak sah dari

131 Sunan al-Turmudzi, nomor hadis 2812.
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sisi sanadnya, karena sanadnya lemah. Dan dalam bab ini, ada juga Hadis\ dari
Abu Hurairah.

Imam al-Darimi> meriwayatkan hadis ini, namun tidak ada satupun yang

menyebutnya s}ahih, (semua d}aif dan mauquf) adapun yang terkategori hasan,

ternyata termasuk hadis yang mauquf saja kepada sahabat yang bernama Ibn ‘Abbas.

Untuk kelengkapannya dapat dilihat sebagai berikut:

ثَنَا.1 ثَنَاَخالٍِد،ْبنُ ُموَسىاْلَولِیدِ أَبُوَحدَّ ] 2149:ص[بَلََغنِي: قَالَ أَبِیِھ،َعنْ ُمْعتَِمٌر،َحدَّ

ِ َوْجھِ تَِغاءَ ابْ لَْیلَةٍ فِيیسقََرأَ َمنْ : «قَالَ اْلَحَسِن،َعنْ  ِ،َمْرَضاةِ أَوْ هللاَّ » لَھُ ُغفِرَ هللاَّ

علىموقوفوھوالنقطاعھضعیفإسناده» (ُكلَّھُ اْلقُْرآنَ تَْعِدلُ أَنَّھَابَلََغنِي: «َوقَالَ 
132)الحسن

ثَنَا.2 دُ َحدَّ ثَنَاَسِعیٍد،ْبنُ ُمَحمَّ ْحَمِن،َعْبدِ ْبنُ ُحَمْیدُ َحدَّ َعنْ لٍِح،َصاْبنِ اْلَحَسنِ َعنْ الرَّ
ٍد،أَبِيھَاُرونَ  ِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ أَنٍَس،َعنْ قَتَاَدةَ،َعنْ َحیَّاَن،ْبنِ ُمقَاتِلِ َعنْ ُمَحمَّ هللاَّ
فََكأَنََّماقََرأَھَا،َمنْ یس،اْلقُْرآنِ قَْلبَ َوإِنَّ قَْلبًا،َشْيءٍ لُِكلِّ إِنَّ : «َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاُ َصلَّى

اتٍ َعْشرَ ْلقُْرآنَ اقََرأَ  133المحققعلیھیحكملم]المحققتعلیق» [َمرَّ

ثَنَا.3 ثَنِيُشَجاٍع،ْبنُ اْلَولِیدُ َحدَّ ثَنِيأَبِي،َحدَّ دِ َعنْ َخْیثََمةَ،ْبنُ ِزیَادُ َحدَّ ُجَحاَدةَ،ْبنِ ُمَحمَّ
ِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ ھَُرْیَرةَ،أَبِيَعنْ اْلَحَسِن،َعنْ  قََرأَ َمنْ : «َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاُ َصلَّىهللاَّ
ِ،َوْجھِ اْبتَِغاءَ لَْیلَةٍ فِيیس ضعیفإسناده] المحققتعلیق»[اللَّْیلَةِ تِْلكَ فِيلَھُ ُغفِرَ هللاَّ

134النقطاعھ

132 Abu Muhammad abd Allah ibn Abd al-Rahman ibn Fa>d}al ibn Bahra>m ibn ‘Abd al-
S}a>mad al-Da>rimi>y; Sunan al-Da>rimi> juz 4 (al-Mamlikah al-‘Arabiyah al-Syu’udiyah : Dar al-
Mugni li al-Nasri al-Tauji’, 1412 H./2000M. ), h. 2147

133 Abu Muhammad abd Allah ibn Abd al-Rahman ibn Fa>d}al ibn Bahra>m ibn ‘Abd al-
S}a>mad al-Da>rimi>y; Sunan al-Da>rimi> juz 4 (al-Mamlikah al-‘Arabiyah al-Syu’udiyah : Dar al-
Mugni li al-Nasri al-Tauji’, 1412 H./2000M. ), h. 2148.

134 Abu Muhammad abd Allah ibn Abd al-Rahman ibn Fa>d}al ibn Bahra>m ibn ‘Abd al-
S}a>mad al-Da>rimi>y; Sunan al-Da>rimi> juz 4 (al-Mamlikah al-‘Arabiyah al-Syu’udiyah : Dar al-
Mugni li al-Nasri al-Tauji’, 1412 H./2000M. ), h. 2149



Desertasi_Yahya_Kriteria pentajrihan oleh al-Albani 320

ثَنَا.4 ثَنَاُزَراَرةَ،ْبنُ َعْمُروَحدَّ ثَنَااْلَوھَّاِب،َعْبدُ َحدَّ دٍ أَبُوَراِشدٌ َحدَّ ،الْ ُمَحمَّ انِيُّ َعنْ ِحمَّ
یُْسرَ أُْعِطيَ یُْصبُِح،ِحینَ یسقََرأَ َمنْ : «َعبَّاسٍ اْبنُ قَالَ : قَالَ َحْوَشٍب،ْبنِ َشْھرِ 
َحتَّىلَْیلَتِھِ یُْسرَ أُْعِطيَ لَْیلِِھ،َصْدرِ فِيقََرأَھَاَوَمنْ یُْمِسَي،َحتَّىیَْوِمھِ 

135عباسابنعلىوقوفموھوحسنإسناده] المحققتعلیق»[یُْصبِحَ 

12. Hadis no. 23, Allah menghidupkan dan mematikan

ولقنھا هللا الذي یحیي ویمیت وھو حي ال یموت، اغفر ألمي فاطمة بنت أسد " - 23
حجتھا ووسع علیھا مدخلھا، بحق نبیك واألنبیاء الذین من قبلي فإنك أرحم 

136الراحمین.

Artinya :

Allah yang menghidupkan dan mematikan dan Dia yang Maha hidup dan tidak
akan mati, Ampunilah ibuku Fatimah binti Asad, bimbinglah hujjahnya,
luaskanlah tempat masuknya, atas hak Nabi-Mu dan para Nabi sebelumku
kanrena Engkau-Iah  Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Al-Albani menilainya hadis ini d}aif dikarenakan adanya penilaian oleh al-

T}abra>ni bahwa hanya sendirinya Ru>hun Ibn S}a>lih yang meriwayatkan pada

salah satu tingkatan periwayatan hadis ini, walaupun ada yang menilai dia adalah

s\iqah seperti Ibnu Hibban, namun oleh al-Haki>m menilainya d}a’if , namun karena

al-Albani menganut kaedah رح مقدم على التعدیلالج , maka al-Albani berkesimpulan

hadis ini d}a’if .137

13. Doa Permohonan Ampun Nabi Adam as. atas nama Nabi Muhammad saw.

135 Abu Muhammad abd Allah ibn Abd al-Rahman ibn Fa>d}al ibn Bahra>m ibn ‘Abd al-
S}a>mad al-Da>rimi>y; Sunan al-Da>rimi> juz 4 (al-Mamlikah al-‘Arabiyah al-Syu’udiyah : Dar al-
Mugni li al-Nasri al-Tauji’, 1412 H./2000M. ), h. 2150

136 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid I (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h. .79

137 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid I (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h. .80
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لما اقترف آدم الخطیئة، قال: یا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال " -25

هللا: یا آدم وكیف عرفت محمدا ولم أخلقھ؟ قال: یا رب لما خلقتني بیدك، ونفخت في 

فرأیت على قوائم العرش مكتوبا ال إلھ إال هللا محمد من روحك، رفعت رأسي،

رسول هللا، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إال أحب الخلق إلیك، فقال هللا: صدقت یا 

آدم إنھ ألحب الخلق إلي، ادعني بحقھ فقد غفرت لك، ولوال محمد ما خلقتك ".

138موضوع.

Artinya :

Tatkala Adam melakukan kesalahan, dia berkata :”wahai Tuhanku, Aku
memohon ampunan-Mu demi Muhammad, Maka Allah berfirman, Wahai
Adam, bagaimana engkau mengenal Muhammad sedang Aku belum
menciptakannya? Adam Menjawab, Wahai Tuhanku tatkala Engkau
menciptakanku dengan kekuasaan-mu dan Engaku meniupkan ruh padaku,
maka aku mengangkat kepalaku, dan aku melihat tiang Arasy bertuliskan :
Tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah,  maka aku tahu enkau
tidak merangkaikan kepada nama-Mu kecuali makhluk yang paling engkau
cintai. Maka Allah swt, berfirman, “engkau betul wahai Adam, Sesungguhnya
Dia adalah ciptaanku yang paling mencintaiku, Mohonlah demi Dia maka Aku
mengampunimu, Sekiranya bukan karena Muhammad, maka akau tidak akan
menciptakanmu.

Walaupun al-Ha>kim menilai sanadnya adalah s}ahih, namun oleh al-Albani

menilai hadis ini adalah palsu (maud}u’), dengan alasan al-Zahabi> menetapkannya

maudu’ (palsu), sedang yang lainnya seperti al-Baiha>qi> menilai d}a’if dikarenakan

menurutnya Abd al-Rahman ibn Zayyid ibn Asla>m adalah sendiri meriwayatkan

hadis ini di masanya.139

138 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid I (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h. .81

139 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid I (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h. .80-81
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ي ".ضعیف.الحدة تعتري خیار أمت" -26
Artinya :

Sikap tegas (keras) umatku, adalah menjadi ciri umatku yang baik.

Dalam periwayatan hadis ini, terdapat nama Muhammad ibn al-Fadl dan dia

dinilai oleh Ibn Ma’in di itu pendusta, sedang Abi Ya’la dan al-T}abra>ni> menilai

hadis ini adalah sangat lemah.140

14. Tidak Meninggalkan akherat untuk dunianya

ھ، ولم یكن كّالً ھ لدنیاه، وال دنیاه آلخرتِ آخرتَ خیركم من لم یتركْ " -501
141على الناس

Artinya :

“Sebaik-baik kalian adalah yang tidak meninggalkan akheratnya untuk
dunianya, dan juga tidak meninggalkan dunianya untuk akheratnya, dan tidak
menjadi beban bagi manusia”. (hadis ini maudhu’)

Al-Alba>ni menilai hadis ini palsu, dengan alasan Abu Ha>tim menilai d}a’if

, sedang Ibn Hibba>n menilai bahwa hadis ini ditinggalkan, dan menurut Ibn Yunus

hadis yang mengatasnamakan Ana>s adalah dusta, hal senada disampaikan oleh al-

Daila>mi dan al-Suyuti>.142

15. Cukuplah kematian menjadi nasehat

140 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid I (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h..100

141 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid III (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.)ha. 1

142 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid II (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h..1.
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كفى بالموت واعظا، وكفى بالیقین غنى، وكفى بالعبادة شغال "." -502

ا.ضعیف جد
Artinya :

“Cukuplah kematian menjadi nasehat, dan cukuplah keyakinan adalah menjadi
kekayaan, dan cukuplah dengan beribadah sebagai kesibukan”

Al-Albani menilai hadis tersebut “ جداضعیف ”, sangat lemah, dengan alasan

bahwa dinilai oleh beberapa kritikus hadis yang ada tentang adanya al-Rabi>’ ibn

Badrun yang meriwayatkan hadis ini dan dia adalah “matruk” (tertolak hadisnya)

disamping itu dalam periwayatan hadis ini sanadnya tidak ada yang marfu’.143

16. Tidak menerima takdir disuruh mencari Tuhan selain Allah

قال هللا تبارك وتعالى: من لم یرض بقضائي، ویصبر على بالئي، فلیلتمس " -505

ربا سوائي ".ضعیف جدا.

Allah swt. berfirman : Barang siapa yang tidak redha dengan ketetapanku, dan tidak
bersabar atas cobaan-Ku, maka hendaklah ia berusaha mencari Tuhan selainku.

Hadis ini dinilai oleh al-Albani “ جداضعیف ” sangat lemah, dengan alasan

dimasukkannya hadis ini oleh ibn Hibba>n dalam bukunya “al-Majru>hi>n” dan

terdapat nama dalam jajaran periwayat Sa’id ibn Ziya>d ibn Hindi dan dia tergolong

“matruk” tertolak hadisnya. Al-‘Ira>qi memandang sanad hadis ini adalah d}a’if .144

17. Tumbuh Sayap umat Muhammad saat kiamat dunia

143 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid II (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h..1.

Hadis ini ditakhrij oleh Ibnu Hibba>n sebagaimana ditemukan dalam kitab al-
Majru>hi>n,

144 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid II (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h..4.
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لطائفة من أمتي أجنحة فیطیرو ن من قبورھم إذا كان یوم القیامة أنبت هللا" -507

إلى الجنان، یسرحون فیھا ویتنعمون فیھا كیف شاءوا، فتقول لھم المالئكة: ھل رأیتم 

الحساب؟ فیقولون: ما رأینا حسابا. فتقول لھم: ھل جزتم الصراط؟ فیقولون: ما رأینا 

فتقول لھم المالئكة: من صراطا. فتقول لھم: ھل رأیتم جھنم؟ فیقولون: ما رأینا شیئا. 

أمة من أنتم؟ فیقولون: من أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم. فتقول: ناشدناكم هللا 

حدثونا ما كانت أعمالكم في الدنیا؟ فیقولون: خصلتان كانتا فینا فبلغنا ھذه المنزلة 

بفضل رحمة هللا. فیقولون: وما ھما؟ فیقولون: كنا إذا خلونا نستحي أن نعصیھ، 

موضوع.فتقول المالئكة: یحق لكم ھذا ".بالیسیر مما قسم لنا،ونرضى
Artinya :

"Bila saat kiamat tiba, maka Allah swt. menumbuhkan sayap pada sebagian
umatku sehingga mereka dapat terbang dari dalam kubur'nya, menuju surga. Di
dalamnya mereka berkeliaran dengan bebas dan menikmati segalanya dengan
leluasa. Berkatalah para Malaikat kepada mereka , 'Sudahkah kalian melihut
hisab?' Mereka  enjawab, 'Kami tidak melihat hisab apapun.' Para malaikat
bertanya, 'Apakah kalian telah melewati shirath (titian)?' Mereka menjawab, '
Kami tidak melihat shirath samas ekali.' Para malaikat bertanya,' Apakah kalian
telah melihat neraka Jahanam?' Mereka menjawah, ' Kami tilak me - lihat apa
pun.' Para Malaikat bertanya , 'Dari umat siapakah kalian'' Mereka menjawab,
'Kami dari umat Muhammad saw..' Para malaikat berkata, 'Demi Allah, kami
menyukai kalian. Ceritakanlah kepada kami apa amalan kaLian sewaktu di
dunia?' Mereka menjawab, 'Ada dua hal yang dahulu selalu ada pada kami,
hingga kami mencapui derajat ini dengan keutamaan rahmat AlLah.' Para
malaikat benanya. 'Apa kedua hal itu?' Mereka menjawab, 'Dahulu, bila tengah
menyendiri, kami merasa malu untuk berbuat maksiat kepada-Nya, dan kami
selalu merasa puas dan rela dengan apa yang diberikan-Nya kepadakami
walaupun sedikit.' Para malaikat berkata, 'Memang kalian berhak atas ini.

Hadis\ ini oleh al-Albani menetapkannya sebagai hadis palsu, hal ini adanya

penilaian terhadap periwayat yang bernama Abu Abd al-Rahma>n al-Silmi>y dari

hadis Anas bahwa ada perbedaan pandangan tentang kredibilitasnya sebagai
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periwayat hadis, dan di dapatkan nama Humaid ibn ‘Ali al-Qaisi> adalah jatuh dan

rusak, dan hadis ini adalah hadis mungkar karena bertentangan dengan al-Quran.145

18. Tidak ada Agama bagi yang tidak berakal.

بَْیِر , َعنْ - ثَنَا َداُوُد ْبُن اْلُمَحبَِّر , ثنا نَْصُر ْبُن طَِریٍف , َعِن اْبِن ُجَرْیٍج , َعْن أَبِي الزُّ َحدَّ

 ِ َن لَِمْن قَِواُم اْلَمْرِء َعْقلُھُ َوَال ِدی«أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل: َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ

146»َال َعْقَل لَھُ 

Artinya : yang membentengi perempuan adalah akalnya, dan tidak ada agama bagi

yang tidak berakal.

، أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد هللاِ اْلَحافِظُ، أَْخبََرنَا أَبُو َعلِيٍّ اْلُحَسْیُن - 4323 َغانِيُّ ٍد الصَّ ْبُن ُمَحمَّ
ثَنَا أَبُو َغانٍِم، َعْن 356بَِمْرٍو، [ص: ثَنَا َحاِمُد ْبُن آَدَم، َحدَّ ثَنَا یَْحیَى ْبُن َساَسَوْیِھ، َحدَّ ] َحدَّ
بَْیِر،  ُ َعلَْیِھ َوَسلَّ َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاِ أَبِي الزُّ َم: " قَِواُم ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

َد بِِھ َحاِمُد ْبُن آَدَم َوَكاَن ُمتَّھًَما بِاْلَكِذِب  اْلَمْرِء َعْقلُھُ، َوَال ِدیَن لَِمْن َال َعْقَل لَھُ ". " تَفَرَّ
"147

Artinya :

Yang menjadi penopang bagi perempuan adalah akalnya, dan tidak ada agama
bag yang tidak berakal

145 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid II (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h..4.

146Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid I(Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h.546 (Musnad al-Haris, Bagiyah al-bahis ‘an zawaid al-musnad, bab Ma ja’ah fi al-‘Aqli,
juz 2 h. 803)

147 Kitab Mauqi’ al-Rasyamy, Sab’u al-iman, fasl fi fadli aqli, juz 6 h.355. (maktabah Syamila
4323
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Hadis ini ditakhrij oleh al-Ha>ris : telah berkata kepada kami Daud, telah

berkata kepada kami Nas}run ibn Turaif dari Ibn Juraij dari Abi al-Zubair dari Ja>bir

bahwa hadis ini marfu’. Namun oleh al-Albani menilainya sebagai hadis palsu,

dengan alasan bahwa al-Baihaqi telah menelusuri sanad hadis ini melalui Ha>mid ibn

A>dam dari Abi Ga>nim dari Abi al-Zubair dengannya dia berkata : Ha>mid

sendirian dalam meriwayatkan hadis ini dan adalah dia tertuduh berdusta.148

19. Malaikat akan memohon ampunkan dosa bagi yang menuju masjid.

من خرج من بیتھ إلى الصالة فقال: اللھم إني أسألك بحق السائلین علیك، " - 24
أقبل هللا علیھ بوجھھ ...ممشاي ھذا، فإني لم أخرج أشرا وال بطرا وأسألك بحق 

واستغفر لھ ألف ملك 
Artinya

Barangsiapa keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melakuknn shalat,
kemudian ia berdoa, Wahai Tuhanku, aku bermohon pada-Mu atas hak orang-
orang yang bermohon kepada-Mu; dan aku bermohon kepada-Mu atas hak
perjalanan ini, karena aku tidak berjalan untuk suatu kekejian dan tidak pula
karena kesombongan', maka Allah akan menghadapinya dengan wajah-Nya dan
seribu malaikat akan memohon ampunan untuknya.

Hadis ini ditakhrij oleh Ibnu Majah dan Ahmad, dari ‘Ali> ibn al-Ju’di> dan

Ibn al-Sini> melalui Fa>d}i>l dari Marzu>q dari ‘At}iyah al-‘Aufa dari Abi Sa’i>d

al-Khudri> dari Rasulullah saw.

Dari segi penilaian sanadnya maka hampir semua kritikus hadis sepakat

mengatakan sanad hadis ini d}a’if , seperti Abu> Ha>tim, al-Nasa>I, menurut

Mas’ud dari al-Ha>kim “tidak memenuhi syarat-syarat kes}ahihan”149

148 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid I (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h..547.

149Muhammad Nas}iruddi>n al-Alba>ni Silsilah al-Hadis\ al-D{aifah wa al-Maud{u’ah jilid
I, (Riyad : Maktabah al-Ma’arif linnasyr wa al-taudzi’, 1420 H/2000 M) .h.84
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20. Hadis tentang Ngobrol di dalam Masjid.

150الحدیث فى المسجد یأكل الحسنات كما تأكل البھائم الحشیش-4

Artinya :

“Berbincang-bincang (ngobrol) dalam masjid itu menggerogoti kebaikan
(pahala-pahala) seperti binatang ternak memakan rerumputan”.

Menurut al-Albani, hadis ini tidak ada sumbernya, dan dengan mengutip

pendapat ‘Abdul Wahhab Taqiyuddi>n as-Subuki> dalam Kitab Tabaqa>t al-

Syafiyyah jilid IV, hal. 145-147 mengatakan dengan tegas, "Saya tidak mendapatkan

sanadnya".151 Oleh karena itu al-Albani menilai hadis ini لھأصلال , penulis juga telah

melakukan penelusuran ke berbagai kitab hadis, baik secara manual maupun dengan

menggunakan CD-Rom hadis diantaranya maktabah shamilah dan ensiklopedi hadis

dari sembilan Imam dari penulis kitab induk hadis, namun penulis hanya menemukan

bahwa hadis ini juga dikemukan di dalam kitab “Ihya Ululumuddin” oleh Al-Gazali

pada Juz I hal 36. al-Hafidz al-Iraqi menyebutnya hadis ini tidak ada sumbernya. Dari

analisis logika, fungsi masjid bukan hanya untuk s}alat semata, tetapi lebih dari itu

berfungsi sebagai tempat pencerdasan umat dari berbagai aspek kehidupan, sehingga

tidak ada larangan memperbincangkan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan

ekonomi, sosial, politik, siasat perang, dan kemaslahatan lainnya.

Ketika Rasulullah saw. berhijrah ke Madinah, langkah yang pertama beliau

lakukan adalah membangun masjid, baik masjid Quba maupun masjid Nabawi di

150 Muhammad Nas}iruddi>n al-Alba>ni Silsilah al-Hadis\ al-D{aifah wa al-Maud{u’ah jilid
I, (Riyad : Maktabah al-Ma’arif linnasyr wa al-taudzi’, 1420 H/2000 M) .h.60.

151 Taj aldi>n ‘Abd al-Waha>b bin Taqi> al-Di>n al-Subuki> (w.771 H.), Tabaqat al-
Syafiiyah al-Kubra , al-Qism Tara>jim wa al-Tabaqat, (t.t.: Hajar li al-T}aba’ah linnasyr wa al-taudzi’,
1413 H), h. 145-147.
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Madinah. Di Madinah masjid selain berfungsi sebagai tempat beribadah (shalat dan

zakat), juga tempat :
1. Konsultasi dan komunikasi (masalah-masalah) ekonomi, sosial dan budaya
2. Tempat pendidikan
3. Tempat santunan sosial
4. Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya.
5. Tempat pengobatan para korman perang
6. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa
7. Aula dan tempat menerima tamu
8. Tempat tawanan tahanan
9. Pusat penerangan dan pembelaan agama.152

Hanya saja perlu diingat untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermafaat

di dalam masjid termasuk bergurau, bercerita yang bisa menyebabkan lupa terhadap

Allah swt.

Tempat di muka bumi yang paling Allah cintai adalah masjid. Karena masjid

adalah rumah Allah yang didirikan untuk shalat, tilawah Al-Qur'an, berzikir, berdoa,

dan melaksanakan ibadah kepada-Nya. Sedangkan asas pondasinya adalah takwa.
Rasulullah saw bersabda:

 ، ثَنَا ھَاُروُن ْبُن َمْعُروٍف، َوإِْسَحاُق ْبُن ُموَسى اْألَْنَصاِريُّ ثَنَا أَنَُس ْبُن َوَحدَّ قَاَال: َحدَّ

ثَنِي  ، َحدَّ ثَنِي اْبُن أَبِي ُذبَاٍب، فِي ِرَوایَِة ھَاُروَن، َوفِي َحِدیِث اْألَْنَصاِريِّ ِعیَاٍض، َحدَّ

ْحَمِن ْبِن ِمْھَراَن، َمْولَى أَبِي ھَُرْیَرةَ، َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ أَنَّ َرُسوَل  اْلَحاِرُث، َعْن َعْبِد الرَّ

أََحبُّ اْلبَِالِد إِلَى هللاِ َمَساِجُدھَا، َوأَْبَغُض اْلبَِالِد إِلَى هللاِ «َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم، قَاَل: هللاِ 

153»أَْسَواقُھَا

Artinya :

152 M. Qurash Shihab, Wawasan al-Quran, atas Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan
Umat, (Bandung : Mizan, 1996) h.459.

153 Al-Imam Abu Al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisyaburi S}ahih Muslim,
(Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M./1413 H.) h.14.
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“Bagian negeri yang paling disenangi Allah adalah masjid-masjidnya dan
bagian negeri yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya.”

Hadis yang lain menyebutkan bahwa masjid adalah bukan tempat umum
seperti gedung untuk melakukan segala hal karena ada batas-batas tertentu
peruntukannya:

، ثنا  ، ثنا یَْحیَى ْبُن َصالٍِح اْلُوَحاِظيُّ ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَوھَّاِب ْبِن نَْجَدةَ اْلَحْوِطيُّ َحدَّ

َسالٍِم، َعْن أَبِیِھ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلِيُّ ْبُن َحْوَشٍب، َعْن أَبِي قَبِیٍل، َعْن 

154»َال تَتَِّخُذوا اْلَمَساِجَد طُُرقًا إِالَّ لِِذْكٍر أَْو َصَالةٍ «َعلَْیِھ َوَسلََّم: 

Artinya :

“Janganlah kalian jadikan masjid sebagai jalan (tempat lewat), kecuali untuk
berdzikir atau shalat.”

Al-Albani mengatakan, “Sanad ini hasan, seluruh rijalnya (perawinya) s\iqat
(terpercaya).”155

Sesungguhnya masjid adalah rumah-rumah Allah di dunia dan bagian dari

syi’ar Islam yang sangat agung. Selayaknya, seorang muslim menghormati dan

memuliakannya. Karena hal itu bukti adanya iman dan takwa. Allah Ta’ala berfirman

sebagaimana terlihat di dalam QS. al-Haj/22:32.

154 Sulaiman Ibn Ahmad Ibnu Ayyub Ibn Mut}air al-Luh}umi> Abu al-Qa>sim al-T}abrani>
, al-Mu’jam al-Aus\at juz I (al-Qahirah : Dar al-Haramain, t.th), 14, dan lihat pula Sulaiman Ibn
Ahmad Ibnu Ayyub Ibn Mut}air al-Luh}umi> Abu al-Qa>sim al-T}abrani Mu’jam al-S}ag}ir al-
T|abrani>, al-Mu’jam  al-S}ag}ir  al-T}abrani>, juz XII (Amman, Beirut : Al-Maktabah al-Islami,>
t.th) h..314

155 Abu Abd al-Rahman Muhammad Nas}iruddi>n bin al-Haj Nuh bin Najjati bin Adam al-
As}qaudari> al-Albani, Silsilah Hadis S}ahih wa s\ai’un min fiqhiha wa Fawa>id}iha jilid 1(Riyad} :
Maktabah al-Ma’arif  li al-Nas\ri wa al-Tauzi’) h.3.
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Terjemahnya :
Demikianlah (perintah Allah). dan Barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar
Allah, Maka Sesungguhnya itu timbul dari Ketakwaan hati.156

Mengagungkan dan memuliakan rumah Allah juga menjadi bukti kecintaan

seorang muslim kepada tempat sucinya. Karena itu, tidak pantas menggunakan

masjid untuk kepentingan duniawi seperti berdagang, memasarkan produk, dan

menyebarkan brosur-brosur yang bersifat komersial termasuk brosul sekolahan dan

semisalnya. Rasulullah saw.bersabda :

ثَنَا لُ َعلِيٍّ ْبنُ اْلَحَسنُ َحدَّ ثَنَااْلَخالَّ ثَنَاَعاِرمٌ َحدَّ دٍ ْبنُ اْلَعِزیزِ َعْبدُ َحدَّ ْبنُ یَِزیدُ أَْخبََرنَاُمَحمَّ

دِ َعنْ ُخَصْیفَةَ  ْحَمنِ َعْبدِ ْبنِ ُمَحمَّ ِ َرُسولَ أَنَّ ھَُرْیَرةَ أَبِيَعنْ ثَْوبَانَ ْبنِ الرَّ ُ َصلَّىهللاَّ هللاَّ

ُ أَْربَحَ َال فَقُولُوااْلَمْسِجدِ فِيیَْبتَاعُ أَوْ یَبِیعُ َمنْ َرأَْیتُمْ إَِذاقَالَ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ  َوإَِذاتَِجاَرتَكَ هللاَّ

ُ َردَّ َال فَقُولُواَضالَّةً فِیھِ یَْنُشدُ َمنْ َرأَْیتُمْ  ھَُرْیَرةَ أَبِيَحِدیثُ ِعیَسىأَبُوقَالَ َعلَْیكَ هللاَّ

َراءَ اْلبَْیعَ َكِرھُوااْلِعْلمِ أَْھلِ بَْعضِ ِعْندَ ھََذاَعلَىَواْلَعَملُ َغِریبٌ َحَسنٌ َحِدیثٌ  فِيَوالشِّ

َراءِ اْلبَْیعِ فِياْلِعْلمِ أَْھلِ بَْعضُ فِیھِ َرخَّصَ َوقَدْ َوإِْسَحقَ أَْحَمدَ قَْولُ َوھُوَ اْلَمْسِجدِ  فِيَوالشِّ

157َمْسِجدِ الْ 

Artinya :

“Apabila kalian melihat orang yang melakukan jual beli di masjid, maka
katakan: 'Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu.'

156 Departemen Agama RI., Al-Quran dan Terjemah, h......
157 Muhammad bin ‘Isa bin Su>rah bin Musa bin D}ahhaq al-Turmuzi>. Sunan al-Turmuzi>

Juz I, Kitab jual beli, bab jual beli di masjid, hadis nomor ke 1242, lihat CD Rom hadis ensiklopedi
Hadis kitab 9, produksi Lidawa Pusaka.
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Dan apabila engkau melihat orang yang mengumumkan barang hilangnya di
masjid maka katakan, “Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu
kepadamu.”

Dalam riwayat Muslim disebutkan hadis tentang mencari barang yang hilang dan

mengumumkan di dalam masjid yaitu sebagai berikut :

ثَنَا ابْ  ثَنَا أَبُو الطَّاِھِر أَْحَمُد ْبُن َعْمٍرو َحدَّ ِد ْبِن َعْبِد َحدَّ ُن َوْھٍب َعْن َحْیَوةَ َعْن ُمَحمَّ

اِد ْبِن اْلھَاِد أَنَّھُ َسِمَع أَبَا ھَُرْیَرةَ یَقُوُال  ِ َمْولَى َشدَّ ْحَمِن َعْن أَبِي َعْبِد هللاَّ ِ الرَّ قَاَل َرُسوُل هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َمْن َسِمَع َرُجًال یَْنُشُد َضالَّةً  ُ َعلَْیَك َصلَّى هللاَّ ھَا هللاَّ فِي اْلَمْسِجِد فَْلیَقُْل َال َردَّ

ثَنَا َحْیَوةُ قَاَل فَإِنَّ اْلَمَساِجَد لَْم تُْبَن لِھََذا ثَنَا اْلُمْقِرُئ َحدَّ ثَنِیِھ ُزھَْیُر ْبُن َحْرٍب َحدَّ و َحدَّ

ِ َمْولَ  ثَنِي أَبُو َعْبِد هللاَّ اٍد أَنَّھُ َسِمَع أَبَا ھَُرْیَرةَ یَقُوُل َسِمْعُت أَبَا اْألَْسَوِد یَقُوُل َحدَّ ى َشدَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل بِِمْثلِھِ  ِ َصلَّى هللاَّ 158.َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Abu al-T}ahir Ahmad bin Amru telah
menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Haiwah dari Mu hammad bin
Abdurrahman dari Abu Abdullah, maula Syaddad bin al-Had bahwasanya dia
mendengar Abu Hurairah radhiyallahu'anhu berkata, "Rasulullah saw. bersabda,
'Barangsiapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di
masjid, hendaklah dia mendoakan, 'Semoga Allah tidak mengembalikannya
kepadamu, karena masjid bukan dibangun untuk ini'." Dan telah
menceritakannya kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami al-
Muqri' telah menceritakan kepada kami Haiwah dia berkata, "Saya mendengar
Abu al-Aswad berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Abdullah, maula
Syaddad bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah ra. berkata, Saya
mendengar Rasulullah saw. bersabda dengan hadis\ semisalnya.

Membicarakan urusan dunia di dalam masjid, para ulama berbeda pendapat.

Ada yang mengatakan mubah, makruh dan haram. Pendapat pertama, mubah (tidak

158 Abu al-Husain Muslim bin al-H{ajja>j bin Muslim al-Qusyairi al-Naisa>bu>ri>,
S{ah}i>h} Muslim Juz I, Cet. I; (Saudi Arabia: Da>r al-Mugni>, 1998).h.397.
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berdosa) membicarakan sesuatu yang tidak mengandung dosa dari urusan dunia di

dalam masjid. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi’iyah dan Zahiriyah. Yang

kedua, makruh membicarakan sesuatu yang tidak mengandung dosa dari urusan dunia

di dalam masjid. Inilah pendapat Malikiyah dan Hanabilah. Dan yang ketiga

berpendapat bahwa haram membicarakan sesuatu yang tidak mengandung dosa dari

urusan dunia di dalam masjid. Inilah mazhab Hanafi. Sebagian mereka memahami

keharaman ini, jika tujuan duduk di masjid memang untuk membicarakan hal itu. Jika

membicarakan dunia muncul tiba-tiba dan tidak diniatkan dari awal, hukumnya

makruh.

Perbedaan pendapat ini berlaku jika pembicaraan dan perbincangan di dalam

masjid tersebut tidak menyebabkan mafsadat, seperti mengganggu orang yang sedang

membaca Al-Qur’an, atau orang shalat, atau yang sedang beribadah. Jika kondisinya

mengganggu seperti tadi, maka tidak ada perselisihan dalam mengharamkannya.

Karena Nabi saw. telah melarang mengeraskan bacaan al-Qur’an apabila

mengganggu orang lain.

21. Hadis “bekerja untuk dunia dan akherat”
".اعمل لدنیاك كأنك تعیش أبدا، واعمل آلخرتك كأنك تموت غدا" -8

Artinya :

“Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya dan
beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok”.

Al-Albani menilai sanad hadis ini tidak ada yang marfu (tidak ada yang

disandarkan kepada Nabi), hanya sampai tingkat sahabat, sehingga al-Albani

menyatakan hadis ini sanadnya hanya mauquf159, hanya sampai pada sahabat yang

159 Dalam disiplin ilmu hadis, hadis yang hanya bersumber dari sahabat Nabi saw. disebut
hadis mauquf, dan yang disandarkan kepada Rasulullah disebut hadis marfu’, dan tentu saja hadis
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bernama Abdullah bin Amr bin al-‘Ash yang kemudian diketahui sanad hadis ini

munqathi’ dengan merujuk pada kitab al-Gharib al-Hadis Ibnu Qutaibah, kitab

Zawaid Musnad al-Harits karya al-Haitsami, kitab Tsiqa>t Atba’al-Tabiin karya Ibnu

Hibba>n, dan Termasuk al-Albani menemukan hadis ini di dalam kitab al-Zuhud juz

II/28 karya Ibnu al-Mubaraq.

Dari temuan al-Albani tersebut, menyebabkan dia berkesimpulan bahwa hadis

ini tergolong d}aif karena adanya dua alasan, yakni majhulnya maula (budak) Umar

bin Abdul Aziz sebagai salah satu periwayat dalam sanadnya, yang kedua, da'ifnya

pencatat bagi Laits yang bernama Abdullah bin Shaleh yang juga merupakan

periwayat sanad dalam riwayat ini.

Oleh penulis menelusuri dan menemukan hadis ini dikutif oleh Ahmad

Mustafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi, ketika menafsirkan ayat : اللَّهُ آتاكَ ِفيماَوابـَْتغِ 

ارَ  اْآلِخرَةَ الدَّ , disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menyandarkan

kepada Nabi saw.160 demikian juga dalam tafsir al-Munir azzahaliy juga menyatakan

hadis ini dari Nabi Muhammad saw.161 Dan dalam Siyasah al-Syar’iyah Jamiah al-

Madinah, dengan jelas disebutkan bahwa Hadis ini dari Rasulullah saw, tetapi dari

kesemua itu tidak dijelaskan secara utuh periwayatnya. Dalam kitab Ursi>f al-

mauquf nilainya juga tidak sama dengan hadis yang bersumber dari Nabi saw. (hadis marfu’).
Karenanya secara umum ia tidak dapat disebut hadis Nabi saw., sebab yang disebut hadis ialah
sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw. baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan
maupun sisfat-sifat beliau, lihat Ali Mustafa Yaqub, Hadis-Hadis Bermasalah, (Jakarta : Pustaka
Firdaus, 2010) h.56.

160 Lihat Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi juz 4 (Kairo-Mesir : Musthofa Al-
Babi Al-H.abi, 1946),h. 187 , dan juz 20 h. 94.

161 Waha bah al-Zuhailiy, Tafsir Munir Juz 20, ( cet X. Beirut-Lebanon : Darul Fikr, 2009)
h.161.
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Mula>taqi ahl al-hadis, al-jawami al-Majallat bab Zaman al-Muslim hal. 152,

disebutkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Amir al-Mu’mini>n Ali bin Abi

Thalib, namun dalam informasi ini penulis juga tidak menemukan kelengkapan

periwayat hadis ini.162

Maka penulis berkesimpulan bahwa tidak ada keraguan terhadap pandangan

al-Albani terhadap hadis tersebut. Al-Albani telah menyatakan hadis tersebut terputus

(munqati’) dan hanya sampai pada s}ahabat (mauquf), tidak sampai penyandarannya

kepada Rasulullah saw.

22. Sebaik-baik makanan adalah kismis

نعم الطعام الزبیب یشد العصب ویذھب بالوصب ویطفئ الغضب ویطیب " -504
النكھة ویذھب بالبلغم ویصفي اللون. وذكر خصاال تمام العشرة لم یحفظھا الراوي 

".موضوع.
Artinya :

Sebaik-baik makanan adalah kismis, dapat menguatkan otot-otot,
menghilangkan kesakitan atau kepenatan, meredakan emosi, mengharumkan
bau mulut, menghilangkan riak, membeningkan warna  (Perawi menyebutkan
sepuluh keistimewaannya, namun tidak dihafalnya).

Hadis ini oleh al-Albani menilai palsu, dengan alasan menurut al-Azdiyyi terdapat
periwayat yang bernama Sa’id dan dia  adalah matruk.163

23. Makanan yang baik adalah makanan yang berminyak

.كلوا الزیت وادھنوا بھ، فإنھ شفاء من سبعین داء، منھا الجذام ".منكر" -512

Artinya :

162 CD Rom Hadis Maktabah Syamilah.
163 Abu Abd al-Rahman Muhammad Nas}iruddi>n bin al-Haj Nuh bin Najjati bin Adam al-

As}qaudari> al-Albani, Silsilah Hadis S}ahih wa s\ai’un min fiqhiha wa Fawa>id}iha jilid 2(Riyad} :
Maktabah al-Ma’arif  li al-Nas\ri wa al-Tauzi’), h.3
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" Makanlah (makanan) yang berminyak, dan gunakanlah (minyak) untuk
menggosok, karena sesungguhnya minyak itu dapat menyembuhkan tujuh
puluh penyakit, di antaranya adalah kusta.

Sanad hadis ini dari Abu Na’im dalam kitab “al-Tib” melalui jalur T}abra>ni>,
adapun sanad yang dimaksud adalah sebagai berikut :

حدثنا یحیى بن عبد الباقي: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بزة: حدثنا علي بن محمد 
الرحال مولى بن ھاشم قال: سمعت األوزاعي یقول: حدثني مكحول عن أبي مالك 

عن أبي ھریرة مرفوعا.
Artinya :

(Telah berkata kepada kami Yahya> ibn Abd al-Baqi>, telah berkata kepada
kami Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bazzah, telah berkata kepada kami ‘Ali
ibn Muhammad al-Riha>l maula> ibn Ha>syim, berkata “aku telah mendengar
al-Auza>’i berkata : telah berkata kepada kami Makhu>l dari Abi Ma>lik dari
Abi Huraerah, (bahwa) hadis ini marfu>an).

Menurut Al-Albani : “ hadis yang diriwayatkan Ibn ‘Abd al-Ba>qi> yang

hadisnya adalah munkar, penilian ini dikarenakan Yahya ibn ‘Abd al-Ba>qi> yang

kunyahnya Abu al-Qa>syim adalah tidak ada satupun yang menilai s\iqah, Adapun

Ibn Abi> Bazzah adalah Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Abdillah ibn al-Qa>syim ibn

Abi Bazzah al-Makki>, oleh Abu Hatim menilai hadisnya d}ai>f, dan hadis yang

diriwayatkannya selain dari ini aadalah munkar, sedang al-‘Uqaili> hadisnya

“munkar”. Menurut al-Albani nama periwayat ‘Ali ibn Muhammad al-Riha>l tidak

dia temukan siapa orangnya, dan menurut Abu al-Malik al-Damasqi memasukkan

dalam generasi al-tabi>in. Sedang Abdullah Ibn Dina>r menilainya dia (Ali ibn

Muhammad al-Riha>l) adalah majhu>l (tak dikenal siapa orangnya)164

164 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid II (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h..8.
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24. Jika wanita bertemu dua orang maka akan menggunjing,

إن ھاتین صامتا عما أحل هللا، وأفطرتا على ما حرم هللا عز وجل علیھما، " -519
165جلست إحداھما إلى األخرى، فجعلتا تأكالن لحوم الناس ".ضعیف.

Artinya :

"Sesungguhnya dua orang wanita telah berpuasa terhadap apa yang Allah
halalkan  dan berbuka dengan apa-apa yang diharamkan Allah atas keduanya,
kemudian yang satu bergabung pada yang lain, maka jadilah keduanya
menggunjing orang lain.

Hadis ini oleh al-Albani menilai sanadnya lemah, disebabkan dalam sanadnya

yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari ‘Ubaid pembantu Rasulullah saw.

terdapat periwayat yang hanya disebut “rajlun/seorang laki-laki, atau tidak diketahui

siapa yang dimaksud laki-laki itu.166

25. Yang mampu berbahasa Arab untuk tidak berbahasa Persia

".من أحسن منكم أن یتكلم بالعربیة فال یتكلمن بالفارسیة، فإنھ یورث النفاق" -523

167.موضوع

Artinya :

" Barangsiapa di antara kalian yang dapat berbicara dengan bahasa Arab secara
baik, maka janganlah menggunakan bahasa Persia, karena sesungguhnya yang
demikian itu dapat mengakibatkan kemunafikan.

165 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid I (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h.19.

166 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid II (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h.10.

167 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid II (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h.12
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Al-Albani menilai hadis ini palsu, diriwayatkan oleh al-Hakim melalui jalur

‘Umar ibn Ha>ru>n sampai kepada ibn ‘Umar. Adapun ibn Main menilai ‘Umar ibn

Ha>ru>n adalah pendusta dan ditolak hadisnya oleh al-jamaah.168

26. Pandangan Umat Islam menjadi ukuran di sisi Allah.

ما رأى المسلمون حسنا فھو عند هللا حسن، وما رآه المسلمون سیئا فھو عند " - 533
هللا سيء ".ال أصل لھ مرفوعا.

Artinya :

Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka baik disisi Allah. Dan apa
yang dipandang jelek oleh umat Islam aka dissi Allah adalah jelek.

Menurut al-Albani hadis ini tidak ada sumbernya yang marfu’, sehingga

dikatakan tidak bersumber dari Nabi saw. maka tidak bisa mengatasnamakan Nabi

sebab hanya disandarkan sampai pada sahabat yang bernama Ibn Mas’ud. Maka

wajar kalau hadis ini dikategorikan maudu’.

27. Mendoakan orang sakit saat menjenguk

169ض فمره أن یدعولك، فإن دعاءه كدعاء المالئكة ".إذا دخلت على مری" 

.جداضعیف
Artinya :

Apa bila sedang menjenguk orang sakit, maka hendaklah mendoakannya,
barang siapa mendoakannya maka malaikat ikut mendoakannya.

168 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid II (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h..12.

169 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid III (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h..53
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Menurut al-Albani hadis ini “d}aif jiddan” (sangat lemah) dikarenakan hadis

yang diriwayatkan oleh ibn Majah, dari Ja’far ibn Musafir, dari Kas\i>r ibn Hisyam,

dari Ja’far ibn Birka>n, dari Maemu>n ibn Mihra>n dari ‘Umar ibn Khattab, berkata :

Rasulullah saw. telah bersabda kepadaku “Apa bila sedang menjenguk orang sakit,

maka hendaklah mendoakannya, barang siapa mendoakannya maka Malaikat ikut

mendoakannya” terdapat padanya illat, yakni terputus antara Maemu>n dengan

Umar, demikian menurut al-Bu>shiriy dalam kitabnya al-Zawa>id. Hal ini dimuat

pula beberapa kitab seperti : oleh al-‘Alla>i di dalam kitab al-Mara>si>l, al-Mizzi>y

dalam kitabnya “al-Tahzib al-kamal”, dan al-Manzari>y dalam kitab al-Targhib,

“bahwa riwayat Maimu>n ibn Mihra>n dari Umar bin Khattab adalah “mursal”170

(dilepaskan  oleh yang menyampaikan).

28. Mengawini perempuan karena kemuliaannya, maka Allah akan menghinakan

من تزوج امرأة لعزھا لم یزده هللا إال ذال، ومن تزوجھا لمالھا لم یزده هللا " -1055

إال فقرا، ومن تزوجھا لحسنھا لم یزده هللا إال دناءة، ومن تزوج امراة لم یتزوجھا إال 

171یھ ".لیغض بصره أولیحصن فرجھ ویصل رحمھ بارك هللا لھ فیھا، وباركلھا ف

ضعیف جدا.

Artinya :

Barang siapa mengawini seorang perempuan karena kemuliaan, maka Allah
tidak akan menambahkan kecuali kehinaan, dan barang siapa mengawini

170 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid III (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h..54

171 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid III (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.)h. 168.
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seorang perempuan karena hartanya, maka Allah tidak menambahkan kecuali
kefakiran, dan barang siapa menikahi perempuan karena kebruntungannya
maka Allah tidak akan menambahkannya kecuali kerendahan/kehinaan, dan
barang siapa  mengawini seorang perempuan tidak mengawanininya kecuali
untuk menundukkan pandangannya dan membentengi farjinya, maka
keselamatan baginya dan Allah swt menambahkan keberkahan padanya
(sebagai suami) dan keberkahan padanya (sebagai seorang isteri) di dalam
keluarganya.

Hadis ini dinilai al-Albani sangat lemah. Al-Albani menukilnya dari al-

T}abra>ni dalam kitab al-Ausa>t, yang sanadnya sampai kepada Anas bin Malik. Al-

Albani menilai d}aif jidda>n, dan hal ini Abu Hati>m menilai d}aif, dan oleh Abu

Daud menyatakan terdapat nama periwayatnya Abu al-Qudu>s yang dinilai, “laisa bi

Sai’ (tidak ada apa-apanya), olek karena itu Ibnu Hibba>n menggolongkan d}aif, dia

memasukkkan ke dalam kitabnya “al-D}uafa’”.

29. Allah membangunkan bangunan di dalam surga bagi yang meninggalkan

kebohongan.

من ترك الكذب وھو باطل بني لھ قصر في ربض الجنة، ومن ترك المراء " - 1056
منكر بھذا وھو محق بني لھ في وسطھا، ومن حسن خلقھ بني لھ في أعالھا ".

172.سیاقال

Artinya :

Barang siapa meninggalkan kebohongan, dan dia termasuk pembohong, maka
Allah membuatkan pagar dibagian pinggir bangunannya di dalam taman surga,
dan barang siapa meninggalkan isterinya karena ingin berbuat adil, maka Allah
membangunkan baginya bangunan di tengah surga dan barang siapa akhlaknya
baik, maka dibangunkan bangunan di tempat yang tinggi di dalam surga.

172 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid III (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h..168
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Al-Alba>ni menulis bahwa hadis ini diriwayatkan oleh al-Turmudzi dalam

kitab Sunannya jilid 1 hal. 359 dan Ibn Majah pada hadis nomor 51, al-Khara>ith

dalam kitabnya Maka>rim al-Akhlaq pada hal.8, semua jalurnya sampai pada Anas

bin Ma>lik dan hadis ini menurut al-Turmudzi adalah marfu’ dan menilainya

terkategori hasan, sedang al-Albani sendiri menilai hadis ini adalah d}aif dikarenakan

oleh Jumhur menilai d}aif demikian pula oleh al-Ha>fidz menilainya d}aif

sebagaimana termuat di dalam kitabnya al-Taqri>b. Demikian pula al-Zahabi>

memasukkan dalam kitabnya “al-D}uafa’” dengan alasan telah did}aifkan oleh al-

Daruqutni> dan yang lainnya, selanjutnya al-Albani mengatakan hadis ini telah di

d}aifkan oleh al-Ha>kim karena hadis ini hanya sendiri periwayat pertama tidak ada

musyahid yaitu Anas bin Malik saja, maka dari ini al-Hakim menilai lebih banyak

mungkarnya. Maka dari itu oleh al-Albani menyebutnya hanya al-Turmudzi satu-

satunya menilai hasan demikian pula hanya satu-satunya Anas bin Malik dari

kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis ini, oleh karena itu menurut al-Albani>

sangat lemah, dengan analisis al-Albani bahwa kemungkinan hadis ini tidak berasal

dari Abi> Uma>mah, dan hanya dari Anas saja, atau kemungkinan bukan dari Abi

Daud yang dikatakan diriwayatkan Anas, tetapi hanya dari Abi Umamah saja. Atau

bisa jadi bukan dari Anas hadis ini, hanya di dustakan saja atas nama Anas.173

30. Tuan adalah pelayan

174ضعیف.".سید القوم خادمھم" -1502

173 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid III (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h..170

174 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid IV (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h..9
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Artinya :

“Tuannya suatu kaum adalah pelayan mereka”

Hadis ini dikatakan berasal Ibnu Abbas yang ditakhrij oleh Abu al-Qa>sim

dengan sanad Yahya ibn Aks\amu al-Kad}iy dari al-Ma’mu>n dia berkata : telah

berkata kepadaku bapakku, dari nenekku, dari al-Mansyur dari bapaknya dari

neneknya dari Ibn ‘Abbas dari Nabi saw. Jalur sanad ini, melalui Yahya ibn Aks\am

adalah terjadi ketidak jelasan (bahkan terjadi kekaburan) siapa yang dimaksud nenek

dalam periwayatan itu.175

Dan jalur sanad yang lain hadis dari Anas ditakrij oleh al-Mukhlas} dan Ibn

Abi Suraih dari periwayat Hammum ibn Nuh : telah berkata kepadaku Sulmum Ibn

Sa>lim dari ‘Abdullah ibn al-Muba>raq dari Hamid al-T}a>wi>l dari Anas dari Nabi

saw. Menurut al-Albani, hadis\ tersebut adalah d}a’if jidda>n hal ini berdasar dari

apa yang dikemukakan oleh al-Sakha>wi dalam kitab al-Maqa>sid al-Hasanah,

bahwa sanad hadis ini adalah d}a’if dan terputus. Dan adanya illat pada Sulmum ibn

Sa>lim, dia adalah al-Balkhi al-Za>hid, dia sangat lemah sebagaimana yang

dikatakan oleh al-Khali>li>, dan menurut Ibn Abi Kha>tim Sulmumm ibn Sa>lim

adalah tidak tergolong benar dan terpercaya.176

31. Menjadikan Madu dan al-Quran sebagai obat :

ضعیف.علیكم بالشفاءین: العسل، والقرآن "." -1514

175 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid IV (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h..10

176 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid IV (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h..10
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Artinya :

“Hendaklah engkau menjadikan dua obat, (yaitu) madu dan al-Quran”.

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam Kitab Sunannya pada juz 2

nomor 3452, juga ditakhrij oleh al-Ha>kim, Ibn ‘Adiiyi, al-Khati>b, dan Ibn ‘Asakir

dari Zayyid ibn Al-Habba>b dari Sofyan, dari Abi Ishaq, dari Abi al-Ahwas} dari

‘Abdullah dari Rasulullah saw. walaupun al-Ha>kim menilai s}ahih dan diperkuat

oleh al-Zahabi> namun oleh al-Albani menilai hadis ini d}a’if , dengan alasan

terdapat nama Abu Ishak yang dianggap mudallis dan kacau dalam memberikan

informasi, tidak mampu memberikan informasi secara sempurrna. Dan juga al-Albani

memandang Aba al-Ahwas} dan dia adalah Auf bin Ma>lik al-Jasmiy tidak dijadikan

hujjah oleh al-Bukhari dalm kitab Sahihnya177

32. Sebaik-baik rezki adalah yang cukup.

كفافا ".موضوع.خیر الرزق ما كان یوما بیوم" -1521
Artinya :

Sebaik-baik rezki dari dari setiap waktu dan dari hari ke hari adalah yang
cukup.

Hadis\ tersebut oleh al-Albani menilainya maud}u’ (palsu) dikarenakan kalimat di

dalam hadis Abi Daud al-Nukha>’i Sulaiman ibn ‘Amru adalah seluruhnya maud}u’

dan ditinggalkan.178

)ضعیف(لیس مني إال عالم أومتعلم "." -2032

177Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid IV (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h..23.

178 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid IV (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h..30
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Artinya :

“Bukanlah golonganku kecuali yang belajar dan yang mengajarkan”.

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Najja>r dalam kitab Tari>kh, dan juga al-

Dailami> dalam kitab Musnad al-Firdaus, dari Ibn ‘Umar sebagaimana dalam kitab

Jami’ al-S}ag}ir. Berkata al-Muna>wi : al-Zahabi>y berkata dalam kitab D}u’afa’ ,

tidak dikenal nama Mukha.riq ibn Maisarah. Oleh karena itu al-Albani mengatakan

bahwa hadis ini berasal dari al-‘Aqi>li> dan sungguh telah menggiring ke hadis

lainnya yang terdapat di dalam di dalam kitab al-D}uafa’ dengan menyebutnya

sanadnya majhul dan tidak mahfudz.179

33. Tidak akan jatuh miskin orang yang irit

180”من اقتصد)(ما عال “

Artinya:

“tidak akan jatuh miskin orang hidup irit”

Hadis ini terdapat dalam Kitab Silsilah Hadis d}aif dan hadis maud}u’ pada

urutan ke 4459  juz ke sembilan pada halaman 448, al-Albani menyebut hadis ini

diriwayatkan oleh Ahmad, al-Khais\ami ibn Kulaib, al-Qad}a>’i, al-Baiha>qi semua

meriwayatkan dari Sikki>n Ibn Abi al-Fara>t} dia adalah ibn Abd al-‘Aziz (berkata)

telah memberitakan kepada kami Ibra>him al-Hajari> dari Abi al-Ahwas} dari ‘Abdu

llah bin Mas’ud r.a. al-Albani berpendapat hadis ini termasuk hadis d}aif dengan

179 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid V (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h..51.

180 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’ah, wa
as\aruha al-Syai fi al-Ummah, jilid IX (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ , 1420
H/2000 M.) h..448.
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alasan bahwa hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini dari ‘Abdullah ibn Mas’ud

ini terdapat nama Ibra>him bin Muslim al-Hajari> dan termasuk ta>bi’i>n kecil, yang

dinilai oleh Ibn Ma’in, al-Bukh>ari>, al-Nasa>’i>, Abu Zur’ah, Ibnu Uyainah, al-

Sa’adi>, Ibn Sa’ad, al-Zahabi> dan Abu Ha>tim adalah seoroang yang d}a’if . Ibnu

Ma’in juga menilai Ibra>him sebagai “ بشيءلیس “, Ibnu al-Junaid mengatakan dia

matru>q , menurut al-Azdi “s}adu>q” namun dia menambahkan “Ibrahim” selalu

memarfu’kan hadis-hadis mauquf dan banyak salah duga.181

Dari keseluruhan hadis\ tersebut, terlihat bahwa al-Albani menilai kualitas

hadis dari kualitas periwayatnya adalah berdasarkan penilaian sejumlah para kritikus

hadis\ yang ada sebelumnya, dan ternyata kesimpulan al-Albani adalah tidak terlepas

dari hasil ramuan dari berbagai kritik ulama hadis terhadap hadis-hadis yang ada,

sehingga dapatlah dikatakan bahwa dalam kitab Muhammad Nasiruddin al-Albani,

Silsilah al-Hadis\ al-D}aifah wa al-Maudhua’a h, wa as\aruha al-Syai fi al-Ummah

adalah memiliki kreteria pentajrihan periwayat hadis berdasarkan kreteria penilaian

oleh para kritikus hadis yang sudah ada sebelumnya, seperti, oleh pendapat Abu

Hatim, a-Zahabi>, Ibn Ma>in, Ibn Hajar al-Asqala>ni, al-Jauzi, al-Jurja>ni dan yang

lainnya, seperti dengan menilai periwayat sebagai seorang yang al-Jaha>lah al-hal,

yaitu tidak dikenal identitasnya, maksud peperiwayat yang belum dikenal

identitasnya ialah hadis\nya tidak dapat diterima. fah}sy al-galat}, ialah banyak

kekeliruan dalam meriwayatkan. al-ghaflah ialah kelalaian dan merupakan salah satu

penyakit yang paling berbahaya yang menimpa individu dan umat. Ia adalah penyakit

181 Uraian lebih lanjut pembahasan hadis tentang hidup ekonomis tersebut, lihat Zulfahmi
Alwi, Studi hadis Dalam Tafsir al-Mara>gi>, Analisis Kualitas Hadis dalam Tafsir Surah al-Nisa’;
(Makassar : Alauddin University Press, 2013) h.-22-23.
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yang amat membinasakan, yang membunuh kebaikan dan penghancur semangat.182

al-mukha>lafah, ialah menyalahi periwayatan orang yang lebih tsiqat. Mukhalafah

ini dapat menimbulkan hadis\nya syadz atau munkar. Su>’ al-h}ifz}, ialah buruk

hafalan, al-kiz\b, ialah pembohong, pendusta, Tuhmah bi al-kiz\b,  ialah senang

melakukan dosa. Inkhira>m al-muru>’ah, tidak memiliki kehormatan karena

gegabah. al-fisq,  yaitu suka melakukan dosa, baik dosa-dosa kecil termasuk dosa

besar. al-bid‘ah, yaitu melakukan tindakan tercela diluar ketentuan syara. Orang yang

disifati dengan bid’ah adakalanya tergolong orang yang dikafirkan dan adakalanya

orang yang difasikan. Panatik mazhab dan golongan tidak mau kompromi dalam hal-

hal yang memiliki interpretasi ganda.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan Al-Albani menelusuri kualitas para

periwayat sampai terwujud autentisitas hadis\ yang meyakinkan, yakni apakah

terdapat atau tidaknya cacat pada sanad hadis\ terentu, sehingga akan terlihat tersebut

kepalsuan sebuah hadis\ tertentu berdasarkan analisis pada isnad, dengan

menggunakan bantuan informasi yang terdapat pada kamus-kamus biografi para

periwayat. Isnad yang tidak s\iqah, berarti tidak s\iqah hadis\nya. Akibatnya, ia

182 Ghaflah adalah penyakit yang keras, yang membuat seseorang kehilangan tujuannya, dan
menghabiskan energinya. Jika ia mengenai seorang alim, maka ia akan meninggalkannya dalam
keadaan jahil. Jika ia mengenai orang kaya, niscaya ia meninggalkannya dalam keadaan miskin. Jika ia
menimpa orang terhormat, niscaya ia akan mengubahkannya menjadi orang hina. Ia adalah kehinaan
tampa kematian. Kesia-siaan tanpa ada yang hilang. Hijabnya tampak lembut,, kemudian tambah tebal
dikit demi sedikit sehingga hijab itu pun menjadi tebal dan membuat hati menjadi terbalik tampa ada
kebaikanpadanya. Ghafala asy-sya’a wa ahmalahu adalah satu makna,( jika ia melalaikan sesuatu dan
melupakannya karena tiidak mengingatnya). Kata ghafala ‘anisy-syai’i ghaflatan melupakannya
karena kurang mengingat dan kurang sadar serta dalam keadaan lalai. Agfhlasy syai’a bermakna
membiarkannya sia-siakan tanpa terlupakan. Taghafala bermakna sengaja melupakan atau pura-pura
lupa. Kata istaghfala bermakna menilainya lalai dan kelalainya terlihat. Mughaffal adalah orang yang
tidak mempunyai kecerdasan sehingga membiarkan musuhnya untuk menuntunnya kepada arah yang
tidak ia ketahui/lalai. Uraian tentang Ghaflah tersebut dapat dilihat disitus
:yusdiyudi.blogspot.com/2011/01/ghaflah.html, dikutip, Rabu, tanggal 3 Desember 2014.
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merasa tidak penting menafsirkan sebuah hadis\ yang ber-isnad tidak s\iqah, karena

penafsiran adalah bagian dari autentifikasi

al-Albani sangat berhati-hati dalam menetapkannya, sehingga kemudian

menyimpulkan sebuah hadis\ terkategori d}aif dan atau maud}u’/mungkar. Itulah

sebabnya dalam kitab Irwa’al-Galil oleh al-Albani menulis satu pragrap yakni :

“....dengan kebodohannya (bagi pencela hadis\, pen.) mereka berusaha
merabunkan agama dengan mengatakan, “sesungguhnya hadis\ itu tidak terjaga,
buktinya banyak hadis\ yang bertentangan satu sama lain, kemudian merekapun
menyebutkan salah satu contoh, diantaranya adalah hadis\ yang mengatakan,
“Ambillah ajaran agama kalian dari Humaira (Aisyah). Selanjutnya mereka
menentang hadis\ ini dengan mempertentangkan dengan perkataan Rasulullah :
“Sesungguhnya mereka (wanita) itu memiliki kekurangan akal dan agama” dari
hadis\ itu mereka pertanyakan bagaimana mungkin dua hadis\ dari Nabi bisa
bertentangan (seakan Nabi saw. disalahkan)”.183

Selanjutnya al-Albani mengatakan :

“sesungguhnya bila seorang muslim itu mendalami ajaran agamanya dengan
sungguh-sungguh dan mengetahui bahwa(salah satu) dari dua hadis\ tersebut
adalah hadis\ maudhu, (yakni hadis\ yang pertama “Ambillah Ajaran Agama
kalian dari Humaira”). Jadi tidak ada pertentangan dari dua hadis\ sebab salah
satunya adalah hadis\ yang palsu, tetapi hadis\ yang palsu itu hanyalah tindakan
pendustaan terhadap Rasulullah saw. dan seperti inilah yang sering terjadi
akibat ketidak tahuan, contoh lagi “ ada hadis\ Nabi tentang “perbedaan
diantara umatku adalah Rahmah”, sebenarnya ini adalah hadis\ d}aif, dan kalau
ini diperpegangi oleh umat, maka akan berkepanjangan perbedaan, dan akan
menjadi panatik kelompok/paham-paham tertentu.184

Itulah sebabnya perlu dilakukan takhrij dan studi hadis\, yakni dengan

menelusuri secara tuntas s}ahih tidaknya sebuah hadis baik dari segi sanad maupun

matan\, dan harus mencantumkan sebab-sebab kes}ahihan kalau s}ahih juga

mencantumkan sebab-sebab ked}aifan dan d}aifnya sebuah hadis sehingga pembaca

183 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Irwa’ al-Gh.il, fi takhrij ahadis\ Manar al-Syabil”
diterjemahkan oleh Chaerun Naim, Lc. (Jakarta : Najla Press, 2003), h.21

184 al-Albani, Irwa’ al-Gh.il, fi takhrij ahadis\ Manar al-Syabil” diterjemahkan oleh Chaerun
Naim, Lc. (Jakarta : Najla Press, 2003), h.21.
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dapat mengetahui kebenaran yang hakikih, dan tidak terjadi pemahaman ganda serta

pertantangan yang berlarut.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria pentajrihan periwayat hadis\ yang digunakan para kritikus hadis pada

umumnya adalah meliputi, 1) Seorang periwayat hadis dikatakan cacat karena

terkenal/mashur dikalangan kritikus bahwa dia sebagai pendusta, 2) Ada yang

menilainya sebagai periwayat yang sering berdusta, 3) Dajjal, 4) Ditinggalkan

hadisnya, 5) pelaku bid’ah, 6) Fasik dan 7) Panatik terhadap mazhab.

2. Kriteria yang digunakan oleh Muhammad Nasiruddin al-Alba>ni dalam

mengkritik sanad hadis\ adalah tidak jauh berbeda dengan kriteria yang dipakai

oleh ulama pada umumnya, dalam hal ini seorang periwayat dijarh apabila :

a) al-Jaha>lah al-hal, yaitu tidak dikenal identitasnya, maksud peperiwayat

yang belum dikenal identitasnya ialah hadis\nya tidak dapat diterima.

b) fah}sy al-galat}, ialah banyak kekeliruan dalam meriwayatkan.

c) al-ghaflah ialah kelalaian dan merupakan salah satu penyakit yang paling

berbahaya yang menimpa individu dan umat. Ia adalah penyakit yang amat

membinasakan, yang membunuh kebaikan dan penghancur semangat.1

1 Ghaflah adalah penyakit yang keras, yang membuat seseorang kehilangan tujuannya, dan
menghabiskan energinya. Jika ia mengenai seorang alim, maka ia akan meninggalkannya dalam
keadaan jahil. Jika ia mengenai orang kaya, niscaya ia meninggalkannya dalam keadaan miskin. Jika ia
menimpa orang terhormat, niscaya ia akan mengubahkannya menjadi orang hina. Ia adalah kehinaan
tampa kematian. Kesia-siaan tanpa ada yang hilang. Hijabnya tampak lembut,, kemudian tambah tebal
dikit demi sedikit sehingga hijab itu pun menjadi tebal dan membuat hati menjadi terbalik tampa ada
kebaikanpadanya. Ghafala asy-sya’a wa ahmalahu adalah satu makna(hal ini jika ia melalaikan
sesuatu danmelupakannya karena tiidak mengingatnya). Kata ghafala ‘anisy-syai’I ghaflatan
melupakannya karena kurang mengingat dan kurang sadar serta dalam keadaan lalai. Agfhlasy syai’a
bermakna membiarkannya sia-siakan tanpa terlupakan. Taghafala bermakna sengaja melupakan atau
pura-pura lupa. Kata istaghfala bermakna menilainya lalai dan kelalainya terlihat. Mughaffal adalah
orang yang tidak mempunyai kecerdasan sehingga membiarkan musuhnya untuk menuntunnya kepada
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d) al-mukha>lafah, ialah menyalahi periwayatan orang yang lebih tsiqat.

Mukhalafah ini dapat menimbulkan haditsnya syadz atau munkar

e) Su>’ al-h}ifz}, ialah buruk hafalan,

f) al-kiz\b, ialah pembohong, pendusta

g) tuhmah bi al-kiz\b,  ialah senang melakukan dosa.

h) inkhira>m al-muru>’ah, tidak memiliki kehormatan karena gegabah.

i) al-fisq,  yaitu suka melakukan dosa, baik dosa-dosa kecil termasuk dosa

besar.

j) al-bid‘ah, yaitu melakukan tindakan tercela diluar ketentuan syara. Orang

yang disifati dengan bid’ah adakalanya tergolong orang yang dikafirkan dan

adakalanya orang yang difasikan.

k) Panatik mazhab

Juga mengacuh pada kriteria yang telah digunakan oleh ulama kritik

hadis pada umumnya, dengan menggunakan lafal a) yang menunjukan

kecacatan periwayat yang sangat parah, misalnya dengan kata-kata : أكذب 
ركن الكذبالناس، (Manusia paling pendusta, tiangnya dusta), lafal ini adalah

lafal yang dipergunakan pada peringkat jarh yang sangat tercelah, b)

Menggunakan lafadz yang menunjukan bahwa periwayat memang sering

berdusta namun tidak separah tingkatan pertama. Lafadz yang digunakan

misalnya: كذاب, وضاع  (pendusta, pengada-ada)  meskipun lafal yang

dipergunakan menunjukkan sangat serius (mubalaghah), tetapi lebih lunak dari

arah yang tidak ia ketahui/lalai. Dikutip dari http://yusdiyudi.blogspot.com/2011/01/ghaflah.html,
Rabu, tanggal 3 Desember 2014.
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peringkat yang pertama; c) menggunakan lafadz yang menunjukan bahwa

periwayat dituduh berdusta. Lafadz yang digunakan misalnya:

ُمتَّھٌَم بِاْلَكِذِب, ُمتَّھٌَم بِاْلَوْضِع, یَْسِرُق اْلَحِدْیَث, ھَالٌِك, ُمْتُرْوٌق, لَْیَس بِثِقَةٍ 
(tertuduh dusta, tertuduh mengada-ada, mencuri hadis\, celaka, ditinggalkan,
tidak tsiqat).; d) menggunakan lafadz yang menunjukan bahwa hadis\>
diriwayatkan sangat lemah. Lafadz yang digunakan:

ا, لَْیَس بَِشْيٍء, الَ یُْكتَُب َحِدْیثُھُ  ُردَّ َحِدْیثُھُ, طُِرَح َحِدْیثُھُ, َضِعْیٌف ِجّدً
(ditolak hadis\nya, dibuang hadis\nya, lemah sekali, tidak ada apa-apanya, tidak
dituliskan hadis\nya); e) Menggunakan lafadz yang menunjukan bahwa
periwayat itu lemah atau tidak kokoh hafalannya atau banyak yang
mengingkarinya. Lafadz yang digunakan misalnya:

فُْوهُ، َضِعْیٌف  ُمْضطَِّربُ اْلَحِدْیِث، الَیُْحتَُج بِِھ، َضعَّ
(goncang hadis\nya, tidak dijadikan hujjah, para ulama hadis\ melemahkannya,
dia lemah); f) mengemukakan sifat periwayat untuk membuktikan kedhaifan
periwayat, namun sudah mendekati tingkat al-ta’dil. Lafadz yang digunakan
misalnya:

حجة، فیھ ضعیف,أوثق منھ غیرلیس بذلك القوي, فیھ مقا ل, لیس ب
(tidak kuat, padanya ada yang dipertanyakan/pembicaraan, tidak termasuk
hujjah, padanya terdapat kelemahan, periwayatnya lebih tsiqat dari padanya).

Dalam menentukan kriteria tajrih{, rupanya Nasiruddin al-Alba>ni tidak

terlepas dari kriteria yang telah digunakan oleh para ilmuan hadis\ pada umumnya,

seperti : Periwayatnya terdapat kelemahan hafalan, tidak s\iqah, suka berdusta,

tidak dikenal (majhul), pelaku bid’ah, fasik dan suka menyalahi periwayatan yang

lebih s\iqah.

Kaitan dengan tipologi al-Albani sebagai kritikus hadis, al-Albani mempunyai

kriteria tajrih berdasarkan pandangan para kritikus hadis, yang posisinya berada

pada tipologi “mutasyaddid” apalagi jika hadis tersebut bisa mengarah kepada

pengrusakan aqidah dan juga termasuk masalah syar’i. Di sisi lain al-Albani juga
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berada pada tipologi mutawassit} dan tasahhul bila hal itu adalah muamalah dan

pemebentukan watak berupa akhlak al-karimah tanpa mengabaikan ajaran-ajaran

pokok dari al-Quran dan hadis s}ahih lainnya..

3. Bagaimana implikasinya terhadap penilaian sanad hadis\.

Dengan adanya kontribusi besar dari al-Albani berupa kitab yang

mengemukakan ribuan hadis yang kemudian divonisnya sebagai hadis d}aif atau

maud}u’, maka memberi spirit para peneliti hadis untuk melakukan studi

mendalam terhadap akan adanya keraguan terhadap sebuah atau sejumlah hadis

yang ditemukan baik dari kitab-kitab matan hadis, maupun dari sumber-sumber

yang sudah sangat masyhur di kalangan umat. Karena para ilmuan studi hadis

melakukan studi mendalam terhadap sejumlah hadis Nabi Muhammad saw. karena

berangkat dari keraguan akan autentitasnya, demikian itu pulalah yang dialami

oleh al-Albani, sampai dia mampu membuktikan kes}ahihan, ked}aifan, dan

kemaud}u’an hadis lewat tradisi kritis kesarjanaan dibidang ilmu kritik hadis.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya keinginan para peneliti

hadis untuk meneliti kembali kitab-kitab al-Albani termasuk kitabnya silsilah

hadis d}aif dan hadis maud}u’. Muhammad Nasiruddin al-Alba>ni konsisten

dalam menggunakan kriteria pentajrihan periwayat pada setiap sanad hadis\ dalam

kitab silsilah al-aha>dis\ al-daifah wa al-maudu’ah, konsistensinya sangat

tergambar ketika beberapa hadis yang sudah dipandang dalam kitab s}ahihain oleh

al-Bukhari dan al-Muslim sebagai hadis shahih, namun al-Albani menilai hadis

tertentu d}a’if atau mungkin maud}u’. al-Albani berpegang terhadap kaidah

mendahulukan tajrih dari pada ta’di>l. Atau jika sudah ada ulama pengkritik hadis

menyatakan seseorang periwayat hadis terkena tajrih dari seorang mujarrih} yang
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memenuhi syarat sebagai seorang ja>rih, maka hadis tersebut diponisnya menjadi

hadis yang d}aif dan atau maud}u’

B. Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa, hadis Hadis-hadis yang telah diteliti hanya

sangat sedikit dari sekian ribu hadis Rasulullah saw. yang termaktub dalam kitab-

kitab hadis\ yang penulis rujuk, maka kepada para pemerhati hadis, diharapkan untuk

selalu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, melalui berbagai

media, cetak maupun elektronik, dan tidak berhenti untuk mengkaji hadis, sebab

betapa banyak diantara kita yang mencerca dan memaki seorang pengkritik hadis dan

kemudian menyampaikannya kalau hadis yang “dikritiknya” adalah d}aif dan

bakhkan maudu}’. Kebanyakan diantara mereka itu karena ketidak tahuan dan lagi

pula mereka sudah lama melakukan sebuah ritual ibadah atau i’tikad yang

berdasarkan hadis yang kemudian ternyata diusik dengan menyebutnya hadis d}aif

atau maud}u’ tersebut.

Hasil penelitian ini, tentunya, bukanlah sesuatu yang bersifat final, sehingga

perlu untuk diadakan pengembangan, apalagi hadis-hadis yang telah diteliti, secara

karakternya ada yang mengandung petunjuk bernuansa ibadah dan sosial

kemasyarakatan, seperti perbincangan di dalam masjid bisa saja membahas masalah-

masalah sosial kemasayarakatan yang cenderung mengalami perkembangan dan

perubahan dari waktu ke waktu.
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