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Hadits merupakan sumber ajaran lslam, di samping al-Qur'an.
Dilfuat dari sudut perizoay atannya, jelas antara al- Qur' an denganhadit s

berbeda. Untuk al-Qur'an semua periu;ayatan berlangsung secara

mutmt atir. S edangkan periway atan hadits seb agian berlangsung se car a

mutmuatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad. Sehingga mulai
dari sinilah timbul berbagai pendapat dalam menilai kualitas hadits.

Sekaligus sebagai sumber perdebatan dalam kancah ilmiah, atau bahkan

dalam kancah non-ilmiah. Akibatnya bukan kesepakatan yang
didapatkan, akan tetapi sebaliknya justru perpecahan.

Kem u dian, b e r mo al s eb uah p e r t any aan, " Ap akah H adit s ini at au

hadits itu dapat dijadikan hujah ataukah tidak ? " Satu l<elompok dengan
kuat mempertahanknn pendapatnya, semottara itu kelompok lainnya
dengan gigih ber sikap ser upa. Ironisnya, mayoit as mer eka tidak memiliki
kerangka argumentatif yangkud. Hal inilah salah satu sebab mengapa

penulis metlyusun buku ini.

Para ulama, terutama di zaman klasik lslam (650-1250 M),
berusaha keras melakukan penelitian dan penyeleksian secara ketat
terhadafhadits-hadits sehingga dapat dipiiihkan mana Hadits yang
benar-benar berasal dari nabi, dan mana yang bukan berasal dari nabi.

Untuk itu mereka menyusun kaidah tertentu, sebagai acuan untuk
menilai hadits-hadits tersebut. Kaidah-kaidah inilah yang kemudian
berkembang menjadi ilmu tersendii, yaitu llmu Hadits.

Walaupun demikian, untuk mengkaji secara mrndalam tentang
ilmu Hadits, memerlukan waktu dan konsentrasi yang tidak sedikit.
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Ber ac u an d ari p emikiran inilah p enulis ter gugah untr* meny usun buku

yang mentbahas llmtr Hadits dengan urutan alfabetis. Dengan harapan,
-baii 

mahasiswa ataupun masyarakat umum dapat dengan mudah

rnencari hal-hal yang berkaitan datgan Hadits.

Penyusunan kanrus ini ditulis dengan menggunakan eiaan yang

disesuaikan dengan eiaanbahasa Arab. Hal ini dilakukan semata-mata

ttnt tk mempernludah, memshami, dan menggunaknnny a, knrena makhraj

clan kefasihan ucapan bahasa Arab tidak mudah bagi lidah lndonesia.

Pentilis mengaktti bahzoa menyewaikan atau mengubah eiaan

bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dengan setepat-tepatnya

sangatlah sulit, baik secara teoretis maupun praktis. Dalam- kamus ini,

mi Jahy a, p e mb a c a mun gkin b e r t any a, mengaP a h ur uf-'.' A ". 
.( 
alifl

diiumpai, kemudian dataihalaman berikutny a ad.a huruf " 1".( alifl iuga
Ailam bahasa Arabnya. Hal inilah yang penulis maksudkan,untuk

mempermudah dalam mencarinya, mengingat kamus ini dari harakat

bukan padahurufnya.

Supaya tujuan penyusunan kamus ini dapat tercapai secara

maksintal, berikut petuniu,k Penssunaanny a:

7. Huruf Hijaiah (Eiaan)

ts, misalnya :hadits, atsar, tsiqah dll

kh, misalnya : khabar, lmam Bukhai dll

dz, misalnya : dzat, adz Dzahabi dll

z, misalnya: zamant aziz, Zuhi dll

sy, misalnya : Masyhur, sYukur dll

sh, misalnya : shahih, mushthalah dll

dl, misalnya : dla'if, ta'arudl dll

th, misalny a : thab aqah, mudlthaib dll

dh, misalnya : lafadh, dhahir dll

gh, misalnya: gharib dll
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c : q , misalnya: mauquf, tmoaquf dll

) : ut, misalnya : Rmoahunnuzi, rawy dll

\: : y, misnlnya: Asy Synf i dll.

2. Huruf Rangknp (tadi'if : tasydid)

: ditttlis dua kali, nisalnya mushahhaf, nruharrnf ,
dan lainlain.

Dalant kamus ini penulis mengennrkakan banyak pendapat dan

contoh, dengan harapan pembaca akan t erbuka cak razuala keilmuanny a,

betapa dalam perbedaan itu terdapat hikmah yang tidak kecil. Berangkat
dai perbedaan itulah, terkuak pisau analisis kita untuk nrcmahami
dengan objektif.

Akhirny a, peruilis rn eny adnri b alnua penyu s t nun kamt ts ini m asil t

belum sempurna. Banyak kekurangan dan kesalahan di sana-sini, baik
kesalahan cetak nnupunkesalahan porcrapan. Llrttuk itu dargan besar

hatipenulis meneima saran dankritik dari para ulanu dan cardekiazttan,

demi kesempurnaan. Semoga kamus ini bermanfaat bagi kita semua.

Penyusun

Drs. Totok lumantoro
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AAHAAD KHABARUL WAHID)

Aahaad merupakan jamak dari ahad. Ahad artinya satu,
Aahaad merupakan hadits yang bukan mutawatir. Hadits Ahad
menurut pengertian ilmu hadits adalah:

i;i;iu.lo ei -]lilii; G6 r;.it ;,sitr;9urr$rr di ipt e &'& t,
ltat* ,t A ,pi';:'tt'iu:.#1 ,?t ;tntit'u u-tiirt 111;;ii

"Kabar yang tiada sampai jumlah pemberitaannya kepaila iumlah kabar

mutatlatir,baikpengabar itu seorang, dua, tiga, unpat,lima, dan seterusnya

dari bilanganSilangan yang tiada memberi pengertian bahwa kabar itu,
dengan bilangan tersebut, masuk dalam kabar mutawatir." (Hasbi Ash
Shidiqi, Pokok-pokok lfuu Arayah Hadits : 56)

Ada juga ulama yang mendefinisikan hadits ahad secara

singkat yaitu: "Hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat hadits
mutawatir. " (Mahmud at Tahhan)

Lain lagi Ajjaj al Khatib dalam buku Ushul al Hadits yang
mendefinisikan hadits ahad:

t, ,. | ,,,

ity Jt ))PtD)r

" Hadib yang diriway akan oleh satu, dua orang atau lebih, y ang jumlahny a

tidak monenuhi persyaratan hadits masyhur dan hadits mutawatir" .

Sedang Muhammad Abu Zamr ah dalam kitab ny a, U shul al
Fiqh,mendefinisikanhadits ahad dengan:

L* *.1*:, {: *-ua6t- t--li t-Friri 6Gliri ;?U\ ;-r;';r'Js

Jl .r>ttt ib l",3 ,t* /6 y'u owli



" Ti apli ap kab ar y an g di r izo ayatkan oleh s atu, du a o r an g.at al l eb ih' di t e r rm a

dari' Rasulullah-S ai dan tiiak memenuhi persy aratan lndits masyhur ",

Hadits Aahaad ada yang shahih, hasan, dan ada juga yang

dla,if. Adapun yang termasuk hadits Aahaad ada tiga macam/

yaitu: hadiis maiyhur, hadits Aziz, dan hadits gharib '

fumhur ulama muslim sePakat bahwa beramal dengan

hadits ahad y ang telah memenuhi ketentuan maqbul, hukumny a

wajib. ebu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad memakai

naais ahad bila syarat-syarat periwayatan yang shahih terp...tluhi.

Hanya saja Abu Hanifah menetapkan syarat tsiqlh dan adil bagt

perawinya, serta amaliahnya tidak menyalahi hadits yang

diriwayatkan.

Sedangkan golongan Qadariyah,Rifadah, dan sebagian ahli

dhahir menltapt<"an baftwa beramal dengan dasar.hadits ahad

hukumnya tidak wajib. Begitu pula pendapat al Juba'i dari

golongan Mu'tazilah.

ABAK ANIK ABNAK

Suatu hadits di mana dalam sanad haditsnya terdapat

seorang ayah yang meriwayatkan hadits dari anaknya'

ABDULTAH IBN AMR IBN ASH RA
(7 Thhun sebelum Hiirah - 65 H)

Adalah seorang sahabat yang selalu menulis aPa yang

pernah didengar dari Nabi Muhammad saw. Tindakan ini pernah

ditegur oleh orang-orang Quraisi, "Kau tuliskah semua apa-apa

y*[ t.lut tau dengar ? Sedang beliauitu sebagai manusia biasa".

htuJt.g*an itu ia-melaporkan kepada Nabi danNabi bersabda:

(!rrrr!,,) 
t*'olu*6 ,;-*:4 ,sit I | +tt

,Tulislah ! Demi Dzat yang nymnaht ada ditanganNya, tidaklah keluar

dari padaNya, selain hak' (HR. Abu Daud)

Naskah Abdullahibn Amr dinamai den gan Ash shahifah Ash
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Shadiqah karena ditulisnya langsung dari Rasulullatr, sehingga
benar-benar sesuai dengan yang diriwayatkannya.

Naskah Abdullah ibn Amr berisikan 1.000 hadits, dan
dihafal serta dipelihara oleh keluarganya sepeninggal beliau.
Cucunya yang bernama Amr ibn Syu'aib meriwayatkan hadits
tersebut sebanyak 500 buah.

ABDULLAH IBN I.JMAR RA

Nama lengkapny a Abu Abdurrahman Abdullah ibn llmar lbn
al Khaththab al Quraisi al Admoi. Beliau dilahirkan di Mekah pada
tahun 10 H (618 M). Abdullah ibn Umar hijrah beserta ayahnya
dalam usia 10 tahun. Pendapat lain mengatakan ia berumur 13
tahun saat hijrah. Beliau adalah saudara kandung dari Hafsah,
istri Nabi

Hadits yang diriwayatkannya sebanyak 2.630 buah.
Sejumlah 1.700 hadits disepakati oleh Bukhari dan Muslim
(muttafaq alaih), yang infarada bihi BuVhai sebanyak 81 buah dan
infarada bihi Muslim sebanyak 31 buah. Abdullah ibn Umar wafat
di Mekah pada tahun 73H (693M).

ABDULLAH IBNU ABBAS RA

Nama lengkapny a AbuI Abbas ibn Abbas ibn Abdil Muthalib,
putra dari paman Rasulullah. Ibunya bernama Ummul Fadlel
Lubabah al Qubrabinti al Harts al Hilaliyah, saudara perempuan
dari Maimunah, istri Nabi.

Beliau dilahirkan di Mekah 5 tahun sebelum hijrah. Pada
waktu Rasulwafatbeliau berumur 13 atau 15 tahun.

Hadits-hadits yang beliau riwayatkan sebanyak 1.660 buah.
Dari jumlah tersebut, yang muttafaqun alaih sebanyak 95 buah,
yanginfaradabihi Bukhnri sebanyak 29 buah dan yang infaradabihi
Muslim sebanyak 49 buah.

Beliau menerima hadits langsung dari Nabidan ada pula



yang bersumber dari sahabat. Beliau wafat di Thaif tahun 68 H
(687 M) dalam usia 71 tahun.

ABDULLAH IBN LAHI'AH

Nama lengkapnya Abu Abdurrahman Abdullah ibn Lahi'ah
ibn Uqbah al Hadlarani al Mishri. Beliau adalah seorang hakim di
Mesir dan ulama yang banyak meriwayatkan hadits, khabar, dan
riwayat.

Beliau meriwayatkanhadits dari Atha'ibnAbi Rabah, Atha
ibn Dinar, al A'raj, dan lain-lain. Abu Ja'far al Mansur meng-
angkatnya sebagai hakim pada tahun 155 H, dan dialah hakim
yang pertama melihat hilal untuk mengetahui masuknya bulan
Ramadlan. Beliau wafat pada tahun 174H.

ABDULLAH IBN MAS'UD

Nama lengkapny a Abdultah lbn Mas'ud ibn Ghafl ibn Habib
al Hudzali, seorang sahabat Nabi yang dahulu pernah bersumpah
setia dengan Bani Zuhra.

Ibu beliau bernama Ummu Abdillah binti Abu Daud Ibnu
Sauah yang memeluk Islam dan menyertai as Sabiqun al Azwalun.

Beliau meriwayatkan hadits sebanyak 848 buah. Bukhari
dan Muslim menyepakati sejumlah 64 hadits, 21 di antaranya
diriwayatkan oleh Bukhari dan 35 diriwayatkan oleh Muslim.
Beliau menerima hadits dari Nabi, Umar, dan Saad ibn Muadz.

Beliau wafat di Madinahpada tahun 32 H dan dimakamkan
di AI Baqi. Jenazah beliau dishalatkan oleh Utsman.

ABDURRAZZAQ

Nama lengkapnya Abu Bakar Abdurrazzaq ibn Hammam ibn
Naf' al Himyari ash Shan'ani. Beliau lahir tahun 126F{ dan wafat
dalam bulan Syawal tahun 211 H. Kitab karyanya adalah
Mushannaf Ahdirrazzaq
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ABNAK ANIL ABAK

Suatu hadits di mana dalam sanad haditsnya terdapat
seorang anak yang meriwayatkan hadits dari ayahnya saja, atau
dari kakeknya.

ABUAWANAH

Nama lengkapnya Abu Azoanah Ya'kub ibn lshaq ibn lbrahim
al Asfaraini, seorang yang terpandang dalam urusan menghafal
hadits. Beliau orang pertama yang memasukkan kitab Syaf i dan
madzhabnya ke Asfarain.

Beliau meninggal pada tahun 353 H (964 M).

ABU BAKAR MUHAMMAD IBN HAZMIN

Nama lengkapny a Abu Bakar Muhammad ibn Hazmin,
seorang ulama besar dalam bidang hadits. Guru dari beberapa
imam terkenal dalam sejarah fiqh dan hadits. Di antara muridnya
antara lain: al AuzdiMalik al Laits Ibnu Ishaq dan lainlain. Beliau
seorang yang ulung dalam pemerintahary dan pernah menjabat
gubernur Madinah pada masa pemerintahan l(halifah Umar ibn
Abdil Aziz.Beliau wafat pada tahun 120H.

ABU DAI,JD

Nama lengkapny a Sulaiman ibn al Asy' ats as Sijistani ibn lshaq
ibn Bisyr ibn Syaddad ibn Amr ibn lmran aI Azdi. Lahir pada tahun
202 H. Dalam riwayat hidupnya ia pernah diajak oleh Amir
Nasrah, saudara Khalifah al Muwaffaq/ supaya bermukim di
Basrah sesudah terjadinya kekacauan Zanji, dengan harapan
pendudukkota itu dapat mempelajari hadits dari beliau. Akhirnya
berdatanganlah para peminat hadits untuk berguru kepadanya.
Karena itulah ia mukim di kota Basrah sampai wafatnya pada
tahun 275H. Kitab hadits karyanya yang terkenal adalah Sunan
AbiDaud.



ABU DAUD (SIJNAN)

Penyusun kitab ini A/ Imam Abu Daud Sulaiman ibn al Asy'ats
al Azdi ats Sijistani, yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Daud
as Sijistani, atau Abu Daud. Judul kitab hadits susunan Abu Daud
adalah As Sunan dan dikenal dengan sebutan Sunan Abu Daud.
Jumhur lllarn menempatkan kitab SunanAbu Daud sebagai kitab
hadits yang berstatus standar pada peringkat ketiga.

ISI KITAB SUNAN ABU DAUD

NOMOR NAMA KIIAB JUMLAH

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
74
15
76

t7
18
79

20
27

22
23

AthThaharah
Ash Shalatu
Shalatul Istisqa
Shalatu Safari (shalat dalam perjalanan)
At Ththawwu (shalat sunnah)
Syahru Ramadlan
Ash Sufudu
Al Witru
AzZakaht
Al Luqaththatu
Al Manasihu
An Nikah
AthThalaqu
Ash Shaumu
Allihadu
Ijabul Adlahi (kewajiban menyembelih
qurban)
Al Washaya
Al Faraidlu
Al Kharaju wal Imaratu Faiu (pajak
tanah, pemerintahan, dan rampasan
perang dari pertempuran)
Al fanaizu
Al Aimanu wa nadzuru
Al Buyu'u
AlAqdliyatu (putusan)

159
252

11

20
27
10

8

32
46
20
96

49
50
81

770

2s
17
18

41
80
E
90
31
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NOMOR NAMA KITAB JUMLAH

24
2s
26
27
28
29
30
31

32
33
A
3s
x
37
38
39
40

Al Ilmu
Al Asyribatu (masalah minuman)
AlAth'imatu
AthThibbu
Al Ataaqu (kemerdekaan budak)
Al Hurufu wal Qira'at
Al Hammamu (tempat pemandianumum)
Al Libasu
At Taraijulu (penyisiran rambu t)
Al Khatamu (cincin)
Al Fatanu
AlMahdi
Al Malahimu (pertempuran)
Al Hududu
AdDiyatu
As Sunnatu
AlAdabu

13
22
il
24
15
39

2
45
2't

8
7

12
18

38
28
29

169

ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalahAn Nu'manibn Basyir ibn Zutha
atTaiay. Beliaudilahirkandi Kufahpada tahun80 H. Abu Hanifah
adalah seorang tabi'in, karena dapat bertemu dengan Anas ibn
Malik, Sahal ibn Sa'ad, Asy Sya'idi, Abdullah ibn Abi Aufa, Abuth
Thufail Amir ibn Wasilah.

Beliau menerima hadits dmi sebagian sahabat di atas bahkan
ada yang datang dari Atha', Nafi dan lain-lain. Dalam perjalanan
hidupny+ beliau pernah dipaksa menjadi hakim serta didera
dengan canrbukan. Namun demikian Abu Hanifah tetap menolak,
sehingga beliau wafat dalam peniara Pada tahun 150 H di
Baghdad.

ABU HAIIM
Nama lengkapnya Muhammad ibn Idis ibn aI Mundzir ibn

Daud'hn Mihran al Khathfani al Hanzhali Abu Hatim Arrazi. Beliau



lahir pada tahun 1 95 H dan wa f a t tahur.277 H. Karyany a berjudul
Shahih Abi Hatim.

ABU HURAIRAH

Nama lengkapnya Abdurrahman lbn Sakhr (Abdullah lbn
Sakhi ad Dausi at Tamimi.

Para ahli sejarahberbeda pendapat tentang nama beliau ini,
demikian pula tentang nama ayahnya. Beliau menerangkan
bahwa di masa jahiliyahnya bern arna Abu Syams. Setelah memeluk
Islam, beliau diberi niuna oleh Nabi dengan Abdurrahman atau
Abdullah, ibunya bernama Maimunah yang memeluk agama
Islam berkat seruan Nabi.

Beliau lahir tahun ke 21 sebelum Hijrah (602 M). Abu
Hurairah datang ke Madinah pada tahun Khaibar yakni pada
bulan Muharam tahun 7 H,lalu memeluk agama Islam. Setelah
masuk Islam ia selalu beserta Nabi dan menjadi kefua lama'ah
Ahlus S"ffoh.Karena inilah beliau mendengar hadits dari Nabi
sec,ua langsung.

Abu Hurairah meriwayatkan hadits sebanyak 5.374 buah
(menurut pentahqikan Baqi Ibn Makhlad, seperti yang disitir oleh
Ibn Dausi). Sedang menurut Al Kirmani hanya 5.364 hadits. D
antara jumlah tersebut, 325 buah hadits disepakati oleh Bukhari
dan Muslim, 93 buah diriwayatkan oleh Bukhari dan 189 buah
oleh Muslim.

ABU MI.,IHNTfiilAEP At ASKARI

Nama lengkapny a AbuMuhammad al Hasanibn Abdillah ibn

Sahal al Askan, seorang yang luas pengetahuannya dalambidang
ilmu adab (kesusastraan). Beliau meninggal pada bulan Syafar
tahun 283 H.

ABU NU'AIM AL ASHBAHANI

Nama aslinya AbuNu'aim Ahmadbin Abdillahibn Ahmad al
Ashbahani. Beliau lahir tahun 336 H dan wafat tahun 430 H.

I



Kitabnya yang terkenal adalah Hilyatul Aulia dan Dala'ilun
Nubutuwah.

ABI,JL BAQA

Nama lengkapnya Abdul Baqa' Abdillah ibn al Hasan ibn
Abdullah al l-lkhbari al Bardali, seorang ulama lughah, adab, faraidl,
dan hisab.

Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 538 H. D antara
karyanya adalah al Kuliyat yang merupakan ensiklopedia
lmlaumamanna bihi ar Rahman, at Tibyan dan al Muhashil. Beliau
wafat pada tahun 616 H.

ABU SAID AL KHUDRI RA

Nama lengkapnya Sa'ad ibn Malik ibn Sanan ibn Ubaid ibn

Sa'labah ibn llbaid ibn al Abjar Khudrah ibn Auf ibn Al Haris ibn Al
Khazrajal Ansari Abu Sa'id l(hudri.

Beliau termasuk salah seorang sahabat utama dan orang
ketujuh di antara 7 orang sahabat yang paling banyak
meriwayatkan hadits.

Hadits yang beliau riwayatkan sebanyak 1.170 buah. Dari
jumlah tersebut, yang muttafaqun alalh sebanyak 46 buah, yang
infarada bihi B*hari sebanyak 16 buah dan infarada bihi Muslim
sebanyak 52 buah.

Beliau wafat tahun 63 H/64 H/65 H, bahkan ada yang
berpendapat pada tahun 74H (693 M) dan dalam usia 86 tahun.

ABUTH THUFAIL

Nama lengkapny a Amir ibnWailah ibn Abdullah ibn Amr ibn

I ah asi al Kinani al Lait si. Menurut salah satu riwayat, beliau pernah
melihat Nabi pada waktuusianyamasihsangatmuda. Di dalam
Shahih Bukhari dan Muslim terdapat beberapa hadits beliau.

Al Bukhari dalam at Terikh ash Shaghir menjelaskanbahwa



Abuth Thufail bersahabat dengan Nabi tidak kurang dari 8 tahuru
di akhir hayat Nabi.

Beliau tinggal di Kufah dan menyertai Ali dalam semua
peperangannya. Sesudah Ali Ra dibunuh oleh pengkhianat agama,
Abuth Thufail peqgi ke Mekah dan bermukim di sana hingga
wafatnya pada tahun 100 H atau 102 H.

ABWAB

Abutab artinyabab-bab, pasal-pasal. Kalau satu disebut bab.
Yang dikehendaki dalam ilmu hadits:

1. Kitab-kitab yang disusun secara kitab fiqh, seperti: Shahih
Bukhai, Shahilr Muslim, al Masabih dan sebagainya.

2. Kitab-kitab yang hanya membentangkan satu-satu pasal saja
seperti Kitab Bab Rnf i Yadain (do'a angkat tangan), kitab Bab

Qira'ahKhnfuIlmam (membaca di belakang imam) susunan
Bukhari, kitab bab Basmalah (membaca bismilah di awal al
Fatihah) susunan Ibnu Abdil Barr.

ABU YAIA

Nama lengkapnya Ahmad ibn Ali ibn Mutsanna al Maushili.
Beliau meninggal tahun 307 H. Kitab karyanya adala . Musnad
AbuYa'la.

ADIL

Berpegang teguh kepada pedoman adab-adab syara,.

Tenaga dan jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak
taqwa, menjauhi kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil dan me-
ninggalkan perbuatan mubah yang dapat menodai keperwiraan
(muru'ah), seperti, makan di jalan urnurn, buang air bukan pada
tempabrya, dan'bergurau berlebih-lebihan (N azhatun N adhar, Ibnts.
Hajar: hlm L3).

, Keadilan seorang rawi, menurut Ibnu Sam,ani (sebagai
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syarat hadits shahih), harus memenuhi 4 syarat yaitu:

1. Selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi maksiat.

2. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan
sopan santun.

3. Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat
mengBugurkan iman kepada qadar dan mengakibatkan
penyesalan.

4. Tidak mengikuti pendapat salah satu madzhab yang
bertentangan dengan dasar syara'.

Adil itu ibarat berkumpulnya beberapa hal:

1. Islam. Periwayatan dari seorang kafif, tidak dapat diterima dan
tidak dapat dipercaya. Karena kedudukan seorang periwayat
hadits sangat mulia dalam Islam.

2. Mukallaf. Karenanya periwayatan dari anak yang belum
dewas4 menurut pendapat yang lebih shahih, tidak dapat
diterima. Sebab ia belum terjamin oleh kedustaan.

3. Selamat dari sebab yang menjadikan seseorang fasik dan dari
sebab yang dapat mencacatkan kepribadian seseorang.

ADTAFUT ASANID (AIJHAI ASANID)

Rangkaian sanad yang paling rendah derajatnya. Rangkaian
sanad ymg adl'aful asanid, antara lain yang muqayyad dikhuzus-
kan kepada sahabat dan yang muqqayad kepada penduduk

AHMAD IBN HAMBAL

Nama lengkapnya Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ibn

Hilal ibn Asad asy Syaibani Abu Abdillah al Manoazi al Baghdadi

(16+241H).

Beberapa gurunya dalam bidang hadits, yaitu Sgfyan ibn
Uyainah,Yahya-ibn Si'id al Qattan, Asy Syafi'i, dan Yazid ibn
Harun ibn Wadi. Sedang muridnya adalah Bukhari, Muslim, Abu
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Daud, Asy Syafi'i, Yahya ibn Mu'in dan dua putranya Abdullah
dan Salih.

Tentang dirinya, beberapa kritikus terdapat:

1. Ibnu Ma'in : "Saya tidak melihat orang yang lebih baik
(pengetahuannya di bidang hadits) melebihi Ahmad".

2, Al Qattan : "Tidak ada orang datang kepada saya yang
kebaikannya melebihi Ahmad. Dia itu hiasan umat (di bidang

pengetahuan Islam, khususnya hadits)".

3. Asy Syafi'i : "Saya keluar dari Baghdad dan di belakang saya

tidak ada orang yang lebih paham tentang Islam, lebih zuhud,
lebih warak, dan lebih berilmu yang melebihi Ahmad".

AHSANUT ASANID

Ahsanul asanid lebih rendah derajatnya daripada yang
bersanad ashahhul asanid. Ahsanul asanid itu, misalnya, bila hadits
tersebut bersanad: Bahaz ibn Hakim dari ayahnya (Hakim ibn
Muawiyah) dari kakeknya (Muawiyah ibn Haidah), Amru ibn
Syu'aib dari ayahnya (Syu'aib ibn Muhammad) dari kakeknya
(Muhamrnad bin Abdillah bin Amr bin Ah).

AHWATI fiADITS)
Hadits yang berupa hal ihwal Nabi Saw, misalnya, keadaan

fisik, sifat-sifat, dan kepribadiannya.

Contohnya hadits:

\!i,-]1:rl;r\.-J * ';-;L uiL', uttr ;;l &t."I"i, rJ- it ln, ir<

.&u

" Rasul Saw adalah manusia y ang sebaik-baikny a rupa dan tubuh. Keadann

fisilotya tidak tinggi ilm tidak pendek" .



:j d-J , .hri,ts-L "o4t';s't, ii uVLl', Gy i-: ' ', t e:r irtu;, 4i aa

di ;; ii e b';,oi 6 C7 ;ik 6r,'.;*,
"Berkata Anas ibn Malik," Belum pernah aku memegang sutra murni dan
sutrabenaarna (yanghalus) sehalus telapak tangan Rasul Saw, jugabelum
pernah mencium waaangim seharum Rasul Saw".

AIM
Nama lengkapnya Mahmud ibn Ahmad ibn Musa aI Halabi al

Qahiri al Hanaf , terkenal dengan sebutan al Aini. Beliau dilahirkan
pada bulan Ramadlan tahun 762 H, dan wafat pada bulan
Dzulhijjah tahun 855 H, serta dikebumikan di Kairo, Mesir.

Beliau menerima hadits dari beberapa ulama halab,
Damaskus, dan Baitul Maqdis. Dalam perjalanan hidupnya ia
akhimya menetap di Kairo dan menjadi hakim hanafiyah pada
tahun 779 H. Dalam riwayat selanjutnya beliau akhirnya
mengundurkan dhi dari jabatanhakim danmengumpulkan dan
mengarang serta mengajarkan hadits.

AISYAH ASH SHIDDIQIYAH

Nama lengkapnya Aisyah binti Abi Bakar ash Shiddiq.Ibunya
bemama Ummu Ruman binti Amr ibn Umaimir al Kinaniyah.
Aisyah dilahirkan setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Menurut
riwayat yang masyhur, Nabi mengawini Aisyah di Mekah
sewaktu beliau berusia enarn tahun, dan sebulan sesudah Nabi
mengawini Saudah, yaitu tiga tahun sebelum hijrah.

Aisyah meriwayatkan hadits sebanyak2.21O buah. Bukhari
dan Muslim menyepakati sejumlah 174 hadits. Bukhari sendiri
meriwayatkan 64 hadits dan Muslim meriwayatkan 63 hadits.

Airyah adalah orang yang keempat di antara tujuh orang
sahabat yang banyak meriwayatkan hadits. Beliau wafat pada
bulan Ramadlan, sezudah melakukan shalat witir pada tahun 57
atau 58 H (668 M). (Lebih luas baca Mutiara Hadits, Al lbahah,

Khulashatut Tahdziil.
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AIZN

Ajza' artnya juz-juz atau bagian-bagian.

Kitab yang disusun untuk satu tujuan tertentu. Ajza' ini hampir
sama dengan Abwab.

AKHRAIAHU AL ARBAAH

Hadits yang diriwayatkan olehashhabus sunan yang empat,
yaifu:Abu Daud, at Turmudzi, anNasa'i, dan Ibnu Majah.

AKHRAIAHU At BUKHARI WA MUSLIM

Hadits yang diriwayatkan oleh lmam Bukhari dan lmam
Muslim.

AKHRAJAHU At IAMA(AH
Hadits yang diriwayatkan oleh rawi hadits yang banyak

sekali jumlahnya.

AKHRAIAHU AL KHAMSAH

Haditsyang diriwayatkanolehlima orang rawi, yaitu tujuh
rawi (lihat akhrajahu as sab'ah) dikurangi Imam Bukhari dan lmam
Muslim atau diistilahkan dengan Akhrajahu aI Arba'ah wa
Ahmad ( ,l'L'rr i;."tl;.;i ) maksudnya hadits yang diriwa-
yatkan para ashhabus sunan yang empat ditambah Imam
Ahmad.

AKHRAIAHU.AS SAB'AH

Hadits yang diriwayatkan oleh tujuh orang rawi, yaitu
Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud,Imam atTurmudzi,
An Nasa'i, dan Ibnu Majah.

AKHRAIAHU AS SITAH

Hadits yang diriwayatkan oleh enam orang rawi, yaitu tujuh
orang rawi (lihat aldtajahu as sab'all selain Imam Ahmad.
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AKHRAJAHU ASY SYAIKHANI

Hadits yang diriwayatkan kedua imam hadits, yaitu
Bukhari dan Muslim.

AKHRAJAHU TSALASAH

Hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi, yaitu Abu
Daud, at Turmudzi, dan an Nasa'i. Atau hadits yang diriwayatkan
ashhabus sunan selain Ibnu Majah.

ALA SYARTHIL BUKHARI

Artinya menurut syarat Bukhad.

Suatu hadits yang mana rawi yang dipakai Bukhari,
terdapat dalam satu sanad hadits dan diriwayatkan oleh ahli
hadits lain, serta hadits itu sah.

Contohnya hadits yang berbunyi:

'6;"i tie 
")Gri il4i u ,it| e &i :au,ri; ,'oi Au'd lli urti 1r5u:t1

tG f z;t''e; fi ei'bt # €j i *ce c,ilr ,?L /.t oi Ar !'+ ts

it:,.&,au,+i3- v;i itt Jh U Jw u.;nt $j ei tL:t Li'Ai

"(Berknta Hakim)," Telah mngahailun kepada kani, Ahtnad ibn Salman

al Faqih di Baghdad, ia berknta, "Telah dibacaknn kepada Muhammad ibn

al Haitsott al Qadli, xdmg saya mendengm, telah mencnitakan ktpodo

l,mi, Abitutlah fun SMfu, telah mencnitalun kepadaht, al Laits, dmiYazid
bn Abi Habfu ilmi Abil Ktair, dmi Uqbah fun Amir al luhani, balwa xormg
taki-taki pernah ilatang kep ada Rasulullah S mt, lalu bertany a, " Ya Rasulul-
lah! salah seorang dai lumi berbunt dosa (maka bagaimanaluh halnya?)

Rnsul menjawab, "Ditulis siksaan baginya -.".

Kalau dijelaskan secara terinci, maka susunan rawi-rawinya
sebagai berikut:

Hakim.
Ahmad ibn Salman.
Muhammad ibn Haitsam.
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Abdullah ibn Shalih.
Laits.
Yazidibn Abi Habib.
Abil Khair.
Uqbah ibn Amir.
Rasulullah Saw.

Rawi-rawi yang ada dalam sanad ini dipakai oleh Imam Bukhari,

maka hadits di atas disebut Ala Syartil Br*hari.

AtA SYARTHIT MUSLIM

Artinya menurut syarat Imam Muslim.

Suatu hadits di mana rawi yang dipakai oleh Imam Mus-

lim, terdapat dalam satu sanad hadits yang diriwayatkan oleh

ahli hadits lain.

Contohnya hadits yang berbunYi:

t* -;';* V ** ut ,;*- * "e # U 4i "it 
6',#i 6L p.1, 31i1

- .rL ,& 4i * X :Jts ,r *r dt-ili e:;u s 6L1r

"(Berkata Abu Daud)," Telah menceritakan bpodo kami al Qa'nabi, telah

menceritakan kepada knni 'Abdul Aziz ibn Muhmnmad, dari Sa'd yakni
anak Sa' id, dmi Amrah binti Abdirrahtnmt, dai Aisy ah, bahwa Rasulullah

Smn b ersab da, " Meme calilwt tulang mryit itu sEerti memecahkon dia wakfu

hidupnya". (HR. Abu Daud)

Kalau diperinci maka rawi-rawi sanad ini adalah:

Abu Daud.

- Qa'nabi.
Abdul Aziz.

- Sa'd.
Amrah.
Aisyah.
RasulullahSaw.
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Rawi-rawi dalam sanad di atas sama dengan rawi yang
dipakai oleh Muslim, dan haditsnya shahih.

ALA SYARTHI SY SYAIKHAIN

AIa artinya atas atau menurut.

SyaiWrainartinya dua syaikh, yaitu Bukhari dan Muslim.

Ala syarthisy syaiHtain artinya menurut syarat Bukhari dan
Muslim. Dengan kata lain, rawi dari sanad hadits Imam Bukhari
dan Muslim terdapat dalam satu sanadhaditsyang diriwayatkan
oleh ahli hadits lain serta haditsnya pun sah.

ALI (HADITS)

Ah artinya sesuatu yang tinggi.

Menurut urf ulama hadits, yaitu:

y,- !G) Uu c
" sesuatu hadits yang tak banyak orang yang menjadi sanadnya" .

Satu hadits yang rawi sanadnya sedikit dibanding dengan
sanad lain dari hadits itu juga.

Atau isnad yang sedikit bilangan perawinya, bila
dibandingkan dengan sanad lain yang menurunkan sanad hadits
tersebut. (M. Mizan Asrori dkk, Mushthalah Hadtts,l77\.

Yang dikatakan hadits ali atau yang bersanad ali ada lima
macarn, yaihr:

1. Sanad yang bilanganrawinya sampai kepada Nabi Saw, sedikit,
kalau dibandingkan dengan sanad lain dari riwayat ituluga.

2. Sanad yang bilangan rawinya sampai kepada salah seorang
imam hadits, sedikit, dibanding dengan sanad lain dari riwayat
itu juga. (lmam-imam hadits itu seperti: Malik, Syu'bah,
Sufyan, atsTsauri, Syafi'i, Bukhari, Muslim, Ibnu Juraij, Zuhr,,
al Auza'i, Sufyan ibn Ujainah dan lain-lain).
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3. Sanad yang bilangan rawinya sampai kepada salah satu kitab
hadits yang teranggap,sedikit, jika dibandingkan dengan
sanad lain. (Kitab-kitab hadits itu seperti: Shahfu Bt*hai, Shahih

Muslim, Sunan Abi Daud,lbnu Majah, Nasl'i, Shahih Turmudzi,
Musnad Ahmad dan sebagainya).

4. Satu sanad di dalamnya ada rawi yang menerima dari seorang
syaikh, kemudian ia meninggal lebih dahulu dari rawi lain
yang juga menerima dari syaikh itu.

5. Sanad yang di dalamnya ada rawi yang mendengar dari
seorang syaikh lebih dahulu daripada rawi lain mendengar
dari syaikh yang sama.

Menurut Hasbi Ash Shidiqi hadits Ali ada 2 macam:

1. Ali karena dekat kepada Rasul.

Apabila ada pada kita dua hadits, yang satu antara kita dengan
Rasul 10 orang dan yang sahr lagi 8 orang, maka yang 8 orang
perantaranya itu dinamai Ali. Hadits yang demikian
dipandang tinggr nilai sanadnya dengan syarat terlepas dari
kedla'ifan.

2. N karena dekat kita kepada seseorang imam hadit+ seperti
y'(masi, Ibnu Juraij, Syu'ban, Malik, Bukhari, Muslim dan lain-
lainnya. Hal ini disebut dengan Uluwnisbi alauUlru:idhafi.

Sedangkan M. Mizan Asrori (ddam karyanya, Mushthalah
Hadits 177) menambahkan satu lagi, yaitu:

3. Dekat, dengan menghubungkan kepada salah sahr riwayat
kitab enam atau lainnya yang terdiri dari kitab-kitab standar.
Bagianini terdiri:

a. Muwafaqalt, yaitu upaya sampai kepada guru salah seorang
pengarang tanpa menggunakan jalumya, dengan bilangan
yang lebih sedikit dibanding jika haditsitu diceritakan dari
jalurnya sendiri.

b. Badal,yntu upaya sampai kepada kakek dari gunrnya salah
seorang pengarang tanpa memakai jalurnya, dengan
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bilangan yang lebih sedikit daripada yang dia riwayatkan
dengan jalumya sendki dari kakek gurunya itu.

c. Mussu)ah,yartupersamaan jumlah isnad mulai dari perawi
tertentu sampai pada perawi yang terakhil, disertai isnad
salah satu pengarang.

d. Mushafahah, yutu persamaan bilangan isnad dari seorang
perawi tertentu sampai perawi yang terakhir, disertai isnad
murid salah seorang pengarang.

ALI IBN SHADAQAH AL MISHRI

Nama lengk apnya Ali ibn Hasan Sludaqah al Mishi, seorang
ulama terkemuka dalam bidang hadits. Beliau meninggal kira-
kira akhir abad ke-1l H.

AMALU BITHAWAAHIRI t HADI TS

Yakni mengamalkan suatu hadits dilihat dari makna
dhahirnya. Tidak boleh kita putar artinya, dan harus diartikan
sezuai makna yang tertulis. Sebagai contoh dapat disimak hadits
berikut yang berbunyt:

is;: eA',-Jii ,t:\ 'a, G* '-,i; li1 ,s$i tl6t .. : ,;o &t 3*; atz

*1r.;r:,1-i1u'rrrr14*ors) yf6,t;lt d g'it * ,l.t t4,ltq,.ril ujr

(1i: F.i

" Rasululldt s ms b e r s ab da, " .... Tatkala aku b n j alan, tib a-tfu a aht men ile n gm

sesuatu dari langit, Maka alqa angkat mataku (melihnt lce arah langrt),

t er tihatl ah mat aiknt y an g p e r n ah d at an g lccp ad aku di G u a Hir ii, i a du duk di
atas sebuahhtrsi ontara langit dan bumi". (HR. Bukhmi)

Dari hadits di atas dapat dijelaskan:

1. Arti dhahir hadits sebagaimana di atas.

2. Karenanya kita harus mengartikan dan mengi'tikadkan
sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Saw. Satu hal perlu
diperhatikan bahwa benfuk semacarn itu bukan sezuatu yang
mustahil.
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3. Adapun rupa malaikat, cara duduknya, ruPl kursi, dan
bagalmana [etak langit dan bumi, kita serahkan kepada yang

menceritakan. Kita tidak harus mengetahuinya'

AMIRUL MUMININ FIL HADITS

Satu gelar yang diberikan ulama kepada ahli hadits yang

martabatnya paling hnggi.

Yaitu gelaran yang diberikan kepada para khalifah setelah

Khalifah Abu Bakar ash Shidiq. Para khalifah diberi gelar
demikian mengingat jawaban Nabi atas pertanyaan seorang

sahabat, tentang slapakah yang dikatakan khalifah. Khalifah
adalah orang-oring sepeninggal Nabi yang sama meriway-atkan

haditsnya. para muhiAitsin di masa itu seolah-olah berfungsi

khalifah dalam menyamPaikan hadits. Mereka yang mendapat

gelar ini antara lain: Syu'bah Ibn al Haiiai,sufyan atsTsauri, Ishaq

ibr, Ruhu*aih, Ahmad ibn Hambal, al Bukhari, ad Daruquthni,

dan Imam Muslim.

AMRAH BINTI ABDIRRAHMAN

Nama lengkapnya Amrah binti Abdurrahman ibn Sa'ad

zararah ibn Adas at anshariyah. Beliau dari suku Banin Najjar dan

seorang wanita yang handal dalam ilmu fiqh, serta masuk dalam

golongin tabi'in. Beliau menyertai Ummul Mukminin, Aisyah,

dan mempelaiari hadits darinYa.

Beliau dilahirkan tahun 21 H (642 M) dan wafat pada tahun

98H(724M).

ANAS IBN MALIK RA

Nama lengkapnya Abu Tsumamah (Abu Hamzah) Anas ibn

Malik ibn Nadler ibn Dlamdlam an Naiiari al Anshari. Seorang
sahabat yang selalu meladenikebutuhan Rasul selama 10 tahun.

Anas dilahirkan di Madinah pada tahun ke-10 sebelum
Hijriah (612 M). Setelah Rasul tiba di Madinah ibunya
menyerahkan Anas kepada Rasul untuk menjadi khadamnya.
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Ketika Rasul wafat, Anas kembali ke Basrah hi.ggu wafat.

Hadits yang beliau riwayatkan sebanyak 2.276 atau2.236
atau 2.286 buah. Di antara jumlah itu, yang muttafaqun alaih
sebanyak 168 buah, yarrg infarada bihi Bukharl sebanyak 93 buah
dan infaradabihi Muslim sebanyak 70 buah.

Beliau wafat di Basrah pada tahun 9 3H (g1,2M), dalam usia
100 tahun.

ARDL

Artinya membaca dengan hafalan.

Seorang rawi membacakan hadits kepada seorang syaikh,
atau orang lain membacakan hadits kepada syaikh itu, sedang si
rawi mendengarkannya. Kalau si rawi itu sendiri yang
membacakann/4 maka pada wakfu menyampaikannya memakai
shighat:

( o>rl ,,lo e.,ts I ;y.;r ) atau ( , ;'+' ) ) dan jika orang lain yang
membacakannya, maka memakai shighat: ( 6-l ul s * tsy ) atau

( ( ur+r) ).

ASBABU WIJRI,JDIL HADITS

Asbab merupakan jamak dari sabab yang artinya sebab-

sebab.

Wurud artinya datang.

Menurut at Tahanawi, yang dikehendaki dengan Asbab
adalah:

,t-G ,!! t, ip*:d Jt

" Segala sesuatu yang tnengmttailan pada tujuan".
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Asbabuwurud artinya sebab-sebab datangnya hadits, yakni
hal-hal yang menyebabkan Nabi Saw mengucaPkan suatu
perintah, larangan dan lainnya.

Sedangkan menurut Hasbi Ash Shidiqi yaitu:

4 ;L+ isit Lr,lr, .--;-ti p*tt.l;, grrr i^!r .\-:ib
" llmu y mg mercr angkan xb ab -sebab Nabi S rut menuturksn sab ilany a dan

masa N ab i S out menufurkmny a ifu" .

Ilmu yang menerangkan sebab lahirnya hadits. Contohnya
hadits yang berbunyi:

<,s-rr^*rD.ci.riJl O2t-1. tgSt : ue dt f
'Dmi Nabi Saut, beliau bersabda, " Anak itu bagi orang yang mempunyai
tempat tidur".

Maksud hadits di atas tidak jelas, oleh karena itu, perlu
diketahui asbabu wurudil haditsnya, sebagaimana riwayat:

L?6 ylt;x\;,rtdyjr+:lw'S-;rp ,.tr! s-r'c. r"i"bt # i t* e
,rctii ;t'p. 'tjt 3;e*i|i l,*;i ,>d,-:i e;i:'t nitt',thil.;;;l1li9 ):l't

(\ :rov {lJ Yl ,1, 'a) .};Ji

' Dari Arflar ib n Sy u' aib, d mi B op akny a, d ai d atuhty a, io b nlcat a, " S e n an g
laki-laki berdii, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah ! Sesungguhnya si polan
anak soya Srya pernahbezina ilengon ibunya di zonan lahilAah". Maka
Rasulullah Smtt bersahila, "Tidak aila pengakuan dalnn lslan. Urusan
zanan I ahlliy ah sudch habb. Anak itu bagi (yong mempunyai) temp at tiilur,
ilanyangberzinaitu tidak dopat opa-apa". (HR. Abu Daud)

Dari riwayat di atas dapat dipahami bahwa kalau seorang
laki-laki berzina dengan seorang perempuan, lalu perempuan itu
mendapat laki-laki lain kemudian melahirkan anak, maka anak
itu dinasabkan kepada laki-laki yang terakhir, karena laki-laki itu
dianggap satu tempat tidur dengan perempuan itu.

Manfaat asbabu wurudil hadits antara lain:
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1. Untuk menolong, memahami, dan menafsirkan sebuah hadits.

2. Sering dijumpai lafadh nash hadits diungkapkan dalam bentuk
umum, sehingga untuk memahaminya perlu dalil yang
mentakhshishkannya.

3. Untuk mengetahui hikmah ketentuan syari'at Islam.

4. Untuk mentakhshishkan hukum, bagi yang berpedoman
kaidah ushul Fiqh Al lbratu bikhushushi's sabab (mengambil
suatu ibarat itu hendaknya dari sebab-sebab yang khusus). Biar
pun pendapat yang kuat dari golongan ushuliyun berpedoman
kepada al ibr atu bi' umumil lafadh, la bil&tusiush sabab (mengambil

zuatu ibarat itu hendaknya berdasar pada lafadh yang urnwn,
bukan sebab-sebab yang khuzus).

Adapun perintisnya adalah Abu Hamid ibn Kaznah al

Jubari, diikuti Abu Hafs Umar ibn Muhammad ibn Raja'i al Ukburi
(380-458).

ASHAHHUL ASANID

Menilai zuatu matan hadits dengan ashahhul hadits secara

mutlak, yakni tanpa menyandarkan kepada hal tertenfu. Penilaian
ashahhul asanid tersebut hendaklah secara muqayyad, artinya
dikhususkan kepada sahabat tertentu. Imam An Nawawi dan
Ibnu ash Shalah tidak membenarkan menilai suatu (sanad) hadits
dengan ashahhul asanid. (Drs. Fatchur Rahman, khtisar Mushtha-
lahul Hailits :26)

nsqR nvl'

Nama lengkapnya Abul Fadli Ahmad ibn Ali ibn Muhammad
ibn Muhammad ibn Ali ibn Ahmad alKinani al Asqalani al Qahiri asy

Syaf i. Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 773Hdi Mesir.
Beliau lebih itikerral dengan nam a lbnu Hajar,seorang hafidh besar
yang sangat termasyhur dan tidak ada tandingannya dalarn
bidang hadits di kalangan mutaakhirin

, D antara haryanya yang me4dapat perhatianbesar di dunia
Isllm aclal'ah fainil niri - Syirah'at B*hari,yangditulis denghrl

oeZg



jalan dikte dalam muqadimahnya. Sedang kitab lain adalah At
Tahdzib dan Li'anul Mizan. Beliau wafat pada bulan Dzulhijjah
tahun 852 H.

ASRUL INTISYARIR RIWAYAH IIAL AMSHAR

Periode perkembangan hadits dari berakhirnya zaman
Ktrulafaur Rasyidin, atau permulaan masa Amawiyafu sampai
penghabisan abad pertama hijriah.

ASRUT KITABATI WAT TADWIN

Periode perkembangan hadits dari permulaan abad kedua
hijriah sampai akhir abad kedua hijriah.

ASRUT WAHYI WAT TAKWIEN

Periode perkembangan hadits sejak Rasulullah Saw
diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya.

ASRUT TAHZIBI WAT TARTIBI WAL ISTIDRAKI WAT
TAKHRIII WAL BAHTSI'ANIS ZAWAID

Periode perkembangan hadits dari permulaan abad
keempat hijriah sampai masa jatuhnya kota Baghdad pada tahun
565 H.

ASRUT TAIRIDI WAT TASHBIHI WAT TANQIHI

Periode perkembangan hadits dari awal abad ketiga hijriah
sampai akhir abad ketiga hijriah.

ASRUT TATSABBUTI WAL IQTALI MINAR RIWAYAH

Periode perkemba4gan hadits sejak permulaan masa
pemerintahan Abu Bakar Ash Shidiq sampai berakhirnya zalnan
Ali iDh Abi Thdib atau dari tahun 11 H sampai tahun 40 H.
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ATBAUT TABI'IN

Atba' arbnya orang-orang yang mengikuti.

Orang-orang yang mengkuti tabfin atau pengikut tabi'in.
Atba'ut tabi'in tidak sezaman dengan sahabat, mereka hanya
bertemu dengan tabi'in. Seperti: Hamzah ibn Habib (seorang
imam dari ahli qira'at), Amr ibn Syu'aib, Sufyan at Tammaq, Ja'far
ibn Muhammad ibn Ali ibn al Husain, Sa'dan ibn Said dan
Muhammad ibn AbiI Jahm.

AT}IRAF

Artinya tepi-tepi, ujung-uj ung.

Kitab yang disebut padanya permulaan matan hadits saja,
lalu dikumpulkan sanad-sanad hadits itu.

ATSAR

Atnr padalughah artinya bekasan sesuatu atau sisa sezuatu.

Jamaknya atsar dan utsur.

Menurut pengertian jumhur ulama sama artinya dengan
khabar atau hadits. Al Imam An Nawawi menyatakan bahwa
fuqaha Khurasan menamakan perkataan-perkataan sahabat
(hadits mauqufl dengan atsar dan menamakan hadits Nabi
dengan khabar.

Karena perkataan atsar maknanya sama dengan hadits,
maka ilmu atsar artinya ilmu hadits. (Lihat ilmu haciits)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa atsar adalah:

1. Atsar sama atau sinonim dengan hadits. Karena itu, ahli hadits
disebut juga dengan Atsari. Ath Thabari, rnemakai kata-kata
atsar untuk apa yang datang dari Nabi.

2. Atsar, tidak sama artinya denganhadits.

a. Menurut fuqaha, atsar adalah perkataan ulama salaf,
sahabat, tabi'in dan lain-lain.

b. Menurut fuqaha lGrurasan, atsar adalah perkataan sahabat.
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Sedang khabar adalah hadits Nabi.

c. Az Zarkasi, memakai istilah atsar untuk hadits mauquf,
tetapi membolehkan juga untuk memakai istilah atsar unfuk
hadits marfu'.

AUSATTIUSH SHAHABAT

Sh ah ab at - sh ah ab at perteng ahan,
sering berkumpul dengan Nabi
meriwayatkan hadits dari beliau.

yakni sahabat yang tidak
Saw dan tidak banyak

AUSATHUT TABI'IN

Tabi'in pertengahan, yaitu tabi'in yang tidak sering bergaul
dengan sahabat dan tidakbanyak menerima hadits dari mereka.
Seperti: Muhammad bin Ibrahim at Taimi, Kuraib.

LVZNr

Nama lengkapny a Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al Auza'i.
Imam agama di negeri Syam dan seorang penulis ilmu yang
ul*g. Beliau enggan menjadi qadli. Beliau telah memberikan
fatwa dalam 70.000 masalah. Beliau adalah seorang iram yang
bermadzhab sendiri dan diikuti oleh banyak umat Islam selama
tidak kurang dari 200 tahun. Madzhabnya berkembang pola ii
Andalusia. Akhirnya madzhabnya dikalahkan oleh madzhab
Syafi'i (di Syam), sedang yang di Andalusia dikalahkan madzhab
Maliki, ketika pemerintahan al Hakam ibn Hisyam jatuh.

Beliau dilahirkan pada tahun 8H (707 M), dan wafat tahun
1s7 H (n3M).

AZLZ

Aziz arinya yang sedikit, yang gagah atau yang kuat.

Para urf ahli hadits menulis:
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"Khabar yang iliitooyatlcan oleh dua orang dari dua orang".

Al Hafidh Ibnu Hajjar menyatakan:

f,f ftr Jli d.lll) 6

'Hadits yang tiaila diiwayatkan oleh kurang dari ilua orang dai ilua
ofong",

Pengarang Lttab Taujihun Nadhr menta'rifkan:

6 o;;tij"- *W, ,i4 C 6:):nLi * pV'F z;t + *,-:r, ,:it #ti
"Krabm yang diberitakan oleh segoloryan orang tetapi di antara mereka
itu, ada golongan yanghanya terdiri ilmi dua orang saja".

Atau definisi yang tidak jauh, berbunyi:

z;t* ur.ri ,^; ;r; i ,it6;iqi euui1;9t:s1ityu,

"Hadits yang iliriwryatkan oleh dua orang, walaupun dua orang raui
tersebut terdapat pada satu thabaqah saja, lccniudian setelah itu, mang-
or an g m eriut ay atlan ny a",

Contohnya sabda Nabi yang berbunyi:

' ,., .t Wt ii l*$r ;:rr3+\r ''dJ:

'lKani adalah orat g-orung tnal&ir ili dunia, yang tudatutu pada hai
kiamat".

Hadits Rasulullah Saw tersebut diriwayatkan oleh dua
orang sahabat, yakni Hudzaifah ibnu al Yaman dengan Abu
Hurairah Ra. Hadits aziz dr atas akhirnya menjadi hadits masyhur
melalui periwayatan Abu Hurairah Ra. Sebab dari beliau
diriwayatkan oleh 7 orang tabi'iry yaitu: Abu Salamah bin
Abdunahman, Abu Hazim, Thawus, Al A'raj, Humam, Abu Shalih,
danAbdurrahman.

Contoh lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas.
Ra. dari Nabi Saw bersabda:
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t;,;i *lt| eqg $:n ^;; fit+i 'b:;i ;- ;;i 5''t)t

"Tidaktahberiman seseorang dari lumu, hingga aku lebih dicintai olehnya

daripada dirinya, ayahnya, putra-putrinya dan manusia semuanya"'
(HR. Bukhni-Muslim).

Anas memberitakan kepada dua orang, yaitu Qatadah dan

Abdul Aziz ibn shuhaib. Qatadah memberitakan pula kepada dua

orang saja, yaitu Syu'bah dan Sa'id. Abdul Aziz memberitakan
pula-kepada dua orang, yaitu Ismail ibn Ulaiyah dan Abdul
Warits.
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BADAL

Badal arfinya penggantian atau penukaran.

Meriwayatkan satu hadits sampai kepada syaikh dari
seorang pengarang kitab hadits, dengan sanad yang bilangan
rawinya kurang dari sanad pengarang itu.

BAIHAQI

Nama lengkapnya Ab u Baknr Ahmad ibn al Husain ibn AIi ibn
Abdullah ibn Musa at Baihaqi. Seorang ahli fiqh terkenal dalam
madzab asy Syafi'i dan seorang hafidh besar.

Beliau menerima hadits dari murid-murid al Hakim. Beberapa
karyanya yang terkenal: As Sunanul Kabir as Sunanush Shaghir,

Salailun Nubmoah, Al Atsar, Syu'abul lmam, Maruqib asy Syaf i.

Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat tangguh
mempertahankan madzhab Syafi'i dqt madzhab ulama Salaf.
Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 384 H, dan wafat di
Baisadur pada bulan ]umadil Ula tahun 458 H. Kitabnya berjudul
Sunan Baihaqi.

BATAGHAT

Sampai kepada sesuatu.

Menyampaikan sesuatuhadits kepada seorang rawi dengan
tidak bersambung sanadnya. Seperti terfulis dalam al Mnwatha'
(1:125), dari Malik, telah sampai kabar kepadanya bahwa
Abdullah ibn Abbas pernah mengqashar shalat yang jauhnya
sepefi antara Mekah danTha'if.
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Riwayat ini dinamakan Balagh Malik, karena dalam
sanadnya ada lafadh ( a*. ) : telah sampai. kabar
kepadanya. Sanad itu tidak bersambung, karena Malik dengan
Abdullah bin Abbas tidak semasa. Jadi balaghat itu, terkadang
ada yang Mu'allaq, Mu'dal dan ada yang munqathi'. (Fathur
Bari 3 :65)

BAQI IBN MAKHLAD

Nama lengkapnya Abu Abdirrahman Baqi ibn Makhlad al

Qurthubi. Beliau seorang ahli tafsir dan hadits bahkan menelurkan
sebuah kitab dengan judul Al Musnad. Beliau dilahhkan tahun
321,H (846 M), dan meninggal tahun 889 M (276H).

BAYAN AN NASAKH

Kata an nasakh secara bahasa bermacam-macarn artinya.
Dapat berm alrna al ibtal (membatalkan), al ij alah (menghilangkan),
at tahzoil (memindahkan), atau at tagyir (mengubah).

Pengertian bayan an nasakh adalah suatu hadits yang berisi
ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketenfuan
yang datang terdahulu.

Hadits yang datang kemudian dari pada al-Qur'an, dalam
hal ini dapat menghapus ketentuan isi kandungan al-Qur'an.
Demikian menurut pendapat ulama yang menganggap adanya
fungsi "bayan an nasakh".

Imam Hanafi hanya membatasi fungsi ini diterapkan
kepada haditsmutawatir danmasyhur, sedang hadits ahad tidak.

Contohnya adalah hadits yang berbunyi:

*$.':iF-|'t
"Tidak ada wasiat bagi ahli u)Aris".

Hadits ini menurut ulama yang meniaridanlgidiiyi bayan 
"

annasakh, manasakhisi alQur'an, surat al Baqarahayat 180 yang
berbunyi:
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BAYAN AT TAFSIR

Hadits yang berfungsi memberikan rincian dan tafsiran
terhadap ayat-ayat alQur'an yang masih mujmal, memberikan
taqyid (percyaratan) ayat ayat alQur'an yang masih mutlak, dan
memberikan takhshish (penenfu an khusus) ayat-ayat alQur'an
yang masih umum.

Bayan at tafsir contohnya hadits yang diriwayatkan oleh
Bukhari yang berbunyi:

(r.,)irdrr.rriJr un, .ull r!;ijt;t th

"shalatlah sebagaimma englcru melihat aht shalat".

Hadits ini menjelaskan tata cara shalat sebagaimana firman
Allah dalam surat al Baqarah ayat43 yangberbunyi:

:Blt'e 6k;tti[11r $5at;l 6ait

"Dan lceriakanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta oranS'

orang yang rukuk" .

Contoh hadits yang mentaqyidkan ayat-ayat alQur'an:

'Jsi Ji'r,i'n'# !:4 j'
"Rasulullah Saw didatangi seseorang dengan membmta pencuri, maka

beliou memotong tangon pencuri dmi pugelangan tangan".

Hadits di atas mentaqyid ayat alQur'an Surat Al Maidah
Ayat 38 yhrig berbunyi: '
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.lt'u # w \,* ,+;i t"iu6 :6rr-t'5rt-il

"Laki-laki yang mntcuri ilan perefipuan yang mencuri, potonglah tangan
lreduany a (sebagai) pettrhalasan bagi opa y ang mereka kerjakan dm sebagai

sikaan dmi Allah...'.

BAYAN A:r TAQRIR

Bayan at taqir disebut juga dengan bayan at ta'kid danbryan
al isbad.

Yang dimaksud bayan at taqrir adalah hadits yang
menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di
dalam al-Qur'an, atau hadits yang berfungsi sebagai penjelas
untuk mengukuhkan apa yang terkandung dalam alQur'an.

Fungsi hadits di sini hanya memperkukuh isi kandungan
al{ur'ari.'Contohnya hadits yang diriwayatkan Muslim dari lbnu
Umar, yang berbunyi:

t 4;ti i',|t$, itYt 9\5 i;i$, it1

"Apabila kalian melihat (ru'yah) bulan, tnaka betpuasalah, juga apabila

melihnt (ru'yah) itu maka berbukalah" .

Hadits ini datang untuk mentaqrir ayat alQur'an dalam
surat al Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

. .:;' j6 ;:r\'ig:# u3

"... Maka barangsiapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan,
hendaklah ia berpuasa...".

Contoh lain adalah hadits riwayat Bukhari dari Abu
Hurairah, y ang berbunyi :

b* ,e;31 ;t ;'x" i1;d , l-, .,r,4' ,P st't:l;;su

"Rasulullah Snn telah bersabda, "Tidak ditnitna shalat seseorang yang

bnhailas *b elum ia bmnudlu".

Hadits di atas mentaqrir ayat al-Qur'an Surat Al Maidah
Ayat 6 yang berbunyi:
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*ia';art ;':Ui ;t *;i;};;,ituurri Jl g r:1 wT o,ir tiiu
tj;Jsi S1"isL.ti:

" Hai orang-orang y ang beriman, apabila knmu hendak mengeri nkan shalat,

maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sryulah
l,'ryalnnu dan (basuh) knkimu sanpai denganlceduamatakaki ...".

BAYAN AT TASYI{'

Fungsi hadits yang mewujudkan zuatu hukum atau ajaran
yang tidak didapati dalam al-Qur'an.

Bayan at tasyri' disebut juga dengan bayan za'id ala aI kitab aI

karim. Hadits Rasulullah Saw dalam segala bentuknya,baikqauli,
y''li ataupun t aqii y arrg berusaha menunjukkan suatu kepastian
hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul, yang tidak
terdapat dalam alQur'an.

Contohnya hadits yang berbunyi:

''''i,i,tt ;"|u.j'u gai;$*j *:,4'i')t,P ntJ;iLlt-etr tt )4i u bv 
::,;r:!ti u d;i i, # ii'; s * -* i"

" B alnn asmtfty a Rasul S no telah matt ajibkan zakat ftr ah ktp ada umat lslmn

padn bulan Rnmadlan satu sukat (sha') kurma atau gandum untuk setinp

orang, baik mer dela atw hmrb a, laki-laki atau pernnpuan".

Hadits Rasul Saw yang termazukbayan at tasyri'ini wajib
diamalkan, sebagaimana kewajiban mengamalkan hadits-hadits
lainnya.

Ibn al Qayyim berkata:

"Hadits-hadits Rasul Satn yang berupa tambahan terhadap al-Qur'an,
mmryalan kntajibaa atau aturan yang harus ditaati, tidak boleh menolak

atau mmgingkainya, dan inibukanlah siknp (Rasul smo) mendahului al-

@r'mt melainkan semata-mata karena perintahnya" (Ibnu al Qayyim al

lmzryah,l'lnn al Muwaqqi'in, jilid ll, Mathba'alt as Sa'adah, Mesir,'1955.

hbn.289)
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BAZZAR

Nama aslinya Abu Bakr Ahmad ibn Amr ibn Abdil l(haliq al

Bazzar. Wafat tahun 292H. Kitabnya berjudul Musnad Bazzar.

BUKHARI (IMAM)

Muhammad ibn Ismail al Bukhari (194-256) dengan kitab
haditsnya yang terkenal Shahih Bukhari atau Al lami'ush Shahih
sesuai nama yang ia berikan. Beliau lahir di Bukhar a 194 H. Wafat
di Samarqand, malam Sabfu hari raya, wakfu Isya' tahun 256H.
Kitab haditsnya dinamakan Shahih Bukhari.

BUKHARI (SHAHIH)

Kitab ini disusun oleh Imam Bukhari. Hadits-haditsnya
dikeluarkan dari 600.000 hadits dan dikerjakan dalam tempo 16

tahun. Setiap beliau menulis suatu hadits, lebih dahulu beliau
mandi dan shalat 2 rakaat. Menurut keterangan al Hafidh Ibnu
Hajar, bilangan hadits yang terdapat dalam Shahh Bul&aibetsana
dengan yang berulang-ulang, ialah7.394, selain yang mu'allaq,
muttaba' dany ang mauquf. Jika diambil yang tidakbenrlang-ulang
dari hadits-hadits yang maushul,maka dia berjumlah 2.602. hadits
yang terdiri dari 6.397 buah hadits asli dan yang berulang-ulang.
Di antara jumlah tersebut terdapat 1.341 haditsmu'allaq (dibuang
sanadnya sebagian-atau seluruhryr) dan 384 hadits mutabi'
(mempunyai sanad yang lain).

Kitab tersebut merupalankitab hadits yang shahih setelah
al-Qur'an. Di antara sekian banyak syarah Shahihul Bulchari y ang
paling baik nilainya, luas uraiannya dan banyak tersebar dalam
masyarakat ialah Fathul Bari.karya lbnu Haiar al Asqalani
(825 H). Dan di antara mukhtasornya ialah At Tajidush Shirah
darr M*htashar Abi lamrah, masing-masing oleh Ibnu'Mubarak
dan'lbnu.Abi Jamrah.
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ISI KITAB SHAHIH BUKHARI

NOKIIAB NAMA KITAB JML BAB

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

13
74
15
1,6

17

18
79
20

27

22
23
24
E
26
27

28

29
q0
31

32

Badul Wahyi (Permulaan wahyu)
Al Iman
Al Ilmu
Al Wudlu
Al Ghuslu (mandi)
Al Haidu (menstruasi)
AtTayyamum
Ash Shalatu
Mawaqitush Shalati (waktu shalat)
Al Aznu
Al fum'ah
Shalatul Khaufi (shalat dalam ketakutan)
Fil Idaini (tentang 2 hari raya)
Al Witru
Al Istiwa'u (minta huian)
Al Kusuf (gerhana)
Sujud Qur'ani (sujud karena membaca
ayat sajdah)
Taqshirush Shalat (qashar shalat)
AtTahajud
Ash Shalatu fil Masjid Makkata
wal Madinah
Al Amalu fi shalat
As Sahwu (lupa dalam shalat)
Al |anaizu (janazah)
luZakatu
Al Hajju
Al Umratu
;atl Muhsharu (gl3qg yang terkepung
tidak dapat masuk Mekah)
|aza-ush Shaidi (denda karena memburu
binatang buruan dalam daerah haram)
Fadlailul Madinati (keutamaan Madinah)
AshShaupu i

Shalatut Tarawih i

Fadl lailatul Qadri

6
42
s3
75
29
30

9
719
47

t66
4't
6

26
7

29
19

12
20
37

6
18
9

98
78
15
20

10

27
t2
69

1

5
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33
v
3s

%

37
38

39
40
41,

42

43

M
45
46
47
48
49
50

51
52
s3
54
55
56

57

58

59
60

Al'Itikaf
Al Buyu'u (jual beli)
As Salamu (membayar lebih dahulu dari
barang yang jadi)
Asy Syuf 'atu (menyanggah penjualan
kongsi atau tetangga)
Al Ijaratu (sewa-menyewa)
Al Halawatu (memindahkan hutang
kepada orang lain)
Al Kafalatu (memberi iaminan)
Al Wakalatu (perwakilan)
Al Hartsu wal Muzara'ah (membajak tanah
orang dengan bagi hasil)

Asy Syurbu (menyiram pepohonan orang
dengan bagi hasil)
Al Istiqradlu wa Adaud DuYun

@erhutang dan bayar hutang)
Al Khusumatu (sengketa)
Al Luqathatu (barang temuan)
Al Madlalimu wa Ghashbu (penyerobotan)

Asy Syarikatu (perkongsian)
Ar Rahnu (gadai;
Al 'Itqu (memerdekakan hamba)
Al Mukatabu (budak yang menebus
diri sendiri mengangsur
Al Hibatu (hibah)
Asy Syahadu (saksi)
As Shulhu (perdamaian)
Asy Syuruthu (syarat-syarat)
Al Washaya (wasiat)
Al jihadu wa Siyaru (iihad dan
pertempuran)
Fardlul Khumusi (keperluan
memberi seperlima)
Al Jizyatu (pajak yang dikenakan
pacia kaum dzimmi
Badul Khalqi (permulaan penciptaan alam)
Al AnL'iyau (para nabi)

NAMA KITAB JML BAB

3
22

3
5

16

20
10
12
35
1.6

6

20

65
37

30
14
19
%
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NOKTTAB NAMA KITAB IML BAB

61

62

63

64
65
66
67
68
69
70

77

72

73
74
75

76

n
78
79

80
81

82
83

84
85

86

87
88

Al Manaqibu (keutamaan-keutamaan
pribadi)
Fadlailu Ashhabin Nabi (keutamaan
para shahabat)
Manaqibul Anshar (keutamaan pribadi
kaumAnshar)
Al Maghazi (pertempuran)
Tasirul Qur'an
Fadlailul Qur'an
An Nikah
AthThalaqu
An Nafaqatu (nafkah)
Al Ath'imah (makanan)
Al Aqiqah
AdzDzabarhu wash Shaidu wat
Tasmiyatu alash Shaidi (penyembelihan,
buruan dan menyebut basmalah waktu
akan menembak, atau melepas
anjing buruan)
Al Adhahi (menyembelih kurban)
Al Asyribah (minuman)
Al Mardla (orang sakit)
Ath Thibbu (pengobatan)
Al Libasu (pakaian;
Al Adabu (tata susila)
Al Isti'dzanu (meminta izin untuk masuk
rumah orang)
Ad Da'watu (doa)
Ar Riqaqu (nasihat yang menghaluskan
perasaan orang lain)
Al Qadaru (nasib)
Al Aimanu wan Nadzuru (sumpah
dan kaul)
Al Kaffaratu (kafarat/ denda)
Al Faraidh (waris)
Al Hududu (pidana)
Ad Diyatu (ganti rugi karena membunuh)
Al Ikhrahu (pemaksaan)

28

30

53
89

37
12s
s3
16
59

4

38
16
31

22
58

102
128

53
69

s3
16

33
10
31

M
32

7
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NOKTTAB NAMA KITAB JML BAB

89

90
97

92
93
94

95

%

97

Istibatul Murtaddina (menyuruh orang
murtad untuk taubat)
Al Hiyalu (tipu muslihat)
Ta'birur Ru'ya (ta'bir mimpi)
Al Fitanu (kekacauan)
Al Ahkamu (hukum)
At Tamanni (harapan yang tidak mudah
tercapai)
Akhbarul Ahadi (berita perorangan)
Al I'tishamu bil kitabi was sunnati
(berpegang pada Qur'an dan sunnah)
AtTauhid

9
15
48
28
s3

39
9

28
58

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Shahih Bukhari
mengandung9T futab dan 3.521 bab.

BULQINI

Nama lengkapnya adalah Sirajuddin Abu Hafash Umar ibn
Ruslan ibn Nashir ibn Shahih al Kinani asy Sya'f i. Seorang tokoh
fiqh dan hadits di kalangan ulama Syaf iyah.

Bulqini mendapatkan hadits dari Ibnu Qammah, Ibnu Abdil
Hadi dan mendapat liazah dari Al Mizzi. Beliau pernah menjadi
hakim di Syam. Di antara karyanya adalah Mahasinul Ishthilah
dalam bidang mushthalah hadits, Syarah Bukhari, Syarah at
Turmudzi.

Beliau dilahirkan pada bulan Syh't* tahun 724 H, dan
wafat pada bulan Dzulqaldah tahun 806 H.
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DAHLAWI

Nama lengkapny a Ahmad ibn Abdirrahman,seorang pemuka
ilmu yangbesar di Delhi. Sebagiankaryanya yang penting adalah
Hujjatul lahil Balighah dan Al Musauwa - syarah al Muwatha-nya
lmam Malik.

Beliau dilahirkan pada tahun 111.4H, dan meninggal pada
tahun 7176H.

DAILAMI

Nama lengkapnya Abu Manshur Syahradar ibn Syirmuaith al
Hamdani. Beliau berasal dari Dailam, masuk golongan ulama
hadits, dan silsilali.keturunannya sampai kepada Adl Dlahkak
ibn Fairuz, seorang shahabi yang terkenal. Beliau mempunyai
sebuah musnad dengan judul Al Firdazs. Kekurangannya, musnad
tersebutbanyak dengan hadits munkar, maudlu, dan sebagainya.

Beliau wafat pada tahun 557 H (1163 M).

DAKHAIRUL MAWARITS FIAD DALATATI 'ALA MAWA.
DLIL AHADITS

Sebuah kitab karya al Allamah as Sayyid Abdul Ghani al
Maqdisi an Nabulisi. Di dalamnya terkumpul kitab Athraf 7

(Shahih Bukhari-Muslim, Sunan Empat, dan Muwatha').

DALIIUI FALIHIN

Sebuah kitab karya Muhammad Ibnu'Allan ash Shiddiqi
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(wafat tahun 1057 H) sebagai syarah kitab Riyadush ShaHhin, karya
lmam MuhyiddinAbi Zakariya an Nawawi(wafat tahun 676H).

DARJMI

Nama lengkapnya Abu Muhammad Abdillah ibn Abdirrahman
ibn al Fadl ibn Bahram ibn Abdish Shamad at Tamimi as Samarqandi ad
Darimi. Seorang hafidh besaq, pengarang al musnad dan salah
seorang dari imam hadits terkemuka. Beliau lahir tahun 181 H
dan wafat pada hari Tarwiah sezudah Ashat, kemudian dikubur
di Marwa pada hari Arafah, hari Jum'at tahun 255 H. Kitabnya
berjudul SunanDaimi.

Beliau meriwayatkan hadits dari Yazid ibn Harun, Marwan
ibn Muhammad, An Nadir ibn Syumail, Said ibn Amir adl Dlab'i,
Ja'far ibn Aun, Zard ibn Yahya ibn 'Ubaid ad Dimasyqi. Dalam
perjalanan hidupnya, beliau pernah menjabat sebagai hakim,
tetapi setelah memutuskan zuatu perkar4 beliau pun mengun-
durkan diri.

DARUQUTHM

Nama lengkapnya Abu Hasan AIi ibn Llmar ibn Ahmad ibn
Maddi aI Bahghdadi ad Daruquthni. Seorang hafidh besar dan salah
seorang dari amirul m*minin fl hadits. Beliau lahir tahun 306 H.

Daruquthni banyak mendengar dan mengarang kitab da-
lam bidang hadits. Beliau terkenal sebagai seorang imam dalam
bidang jarh dan ta'dil Beliau mempunyai sebuah kitab yang
berjudul AI llzamat dan merupakan kitab al istidrak bagS Shahih
Bukhari dan Shahih Muslim.

Daruquthni wafat pada tanggal 8 Dzulqaidah tahun 38S H.
Kitabnya berjudul Surun Daruquthni.Jenazahnya dishalatkan oleh
Abu Hamid allsfyayiri, seorang ahli fiqh terkenal.

DIRAYAH (ILMU HADITS)

Dirayah artinya mengetahui. Atau ilmu unfukmengetahui
bagaimana kedudukan hadits.
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Ilmu hadits dirayah adalah:

.'41:,'$i,s6.'1r ^;.;,rt\t, slAr':i;i3; Ai; furJtri t s;";-Liwi

"Ilnilang-undang (kaidah-kaidah) untuk mengetahui hal ihwal sanad,

motan, ctrr a4ara menerima dan meny amp ailun hadits, sifat-sifat rauti dan

loin sebagainya".

Atau definisi yang dikemukakan Hasbi Ash Shidiqi dalam
karyanya yang berjudul Sejarah dan Pengantar llmu Hadits:

J5t;t;i";t;,l'rat'c- 'bt,gii s;,rJVi y';fi'ft ,$ , btr;,i-t-Ji P
u-tl

"llmu hadits dirayalt adalah ilmu untuk mengetalrui lceadaan sanad dan

matan dari jurusan diterima atau ditolak dan yangbersangkut paut dengan

itu".

Adapun definisi yang dikemukakan Ibnu Akfani:

;r*Ji:,'riA errlr Jei q:r;ii t#t tt,+;A z;-rrr:t e-;)+'& A;'P
.e'i;tc: *l:ji

"Ilmu HaditsyangHusus dengm dirayah adalah ilmu yangpadanyakita
mengetahui hakikat riway at, syarat-sy arat, macfrm-macamnya, hukum-
hulwmny a, ke adaon per au| sy m at-sy mat p ma permni, macmn-macatn y an I
diriwayatkan, dan segala yang berkaitan dengan itu".

Ringkasnya bahwa ilmu hadits dirayah adalah sekumpulan
kaidah dan masalah untuk mengetahui keadaan marwi dan
perawi, dari segi diterima riwayat atau tidaknya riwayat mereka.

Objek kajian ilmu hadits dirayah adalah meneliti perilaku
para rawi dan keadaan marwinya (sanad dan matannya).

Faedah dan tujuan ilmu dirayah hadits adalah untuk
menetapkan maqbul (dapat diterima) atau mardudnya (tertolaknya)
suatu hadits, selanjutnya untuk diamalkan yang maqbul dan
ditinggalkan yang mardud. Sedangkan Ibnu Khaldun dalam
kitabnya yang berjudul Muqaddimah menyatakan'"Di antare'
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faedah ilmu hadits ialah penelitian pada sanad dan mengetahui
sezuatu dari hadits yang wajib diamalkan, yang terdapat pada
sanad yang sempurna syaratnya. Sebab pengamalan itu hanya
diwajibkan karena berdasarkan dhann (dugaan keras) tentang
kebenaran dari hadits Rasulullah Saw. Oleh karena itu, hendaklah
berijtihad agar dapat menghasilkan dhaan tersebut. Yaitu
mengetahui rawi-rawi hadits tentang keadilan dan kuatnya
ingatan".

DTABBI (At IMAM)
Nama lengkapny a I arir adl D labbi ibn Ab dil Hamid ibn eurthi

adl Dlabbi, seorang ahli hadits di Rey. Banyak ulama hadits yang
mendatanginya, karena beliau luas pengetahuannya dalam
masalah hadits.

Beliau dilahirkar di Rey pada tahun 110 H (728 M) dan wafat
tahun 188 H (804 M).

DLABITI{

Orang yang kuat ingatannya, artinya bahwa ingatnya lebih
banyak daripada lupanya, dan kebenarannya lebih banyak dari
pada kesalahannya.

Orarg yang hafadhbehrl-betul apa yang ia dengar, sehingga
dapat mengeluarkan kapan saja ia kehendaki.

Seorang yang dapat memelihara dengan baik sebuah kitab,
semenjak ia melihat dan mendengar apa yang tertulis dalam kitab
itu. Kemudian ia masih mengingatnya hingga waktu
menyampaikannya kepada orang lain.

Dlabith ibarat terkumpulnya beberapa hal yaitu:

1. Tidakpelupa.

2. Hafal apa yang didiktekan kepada muridnya, bila ia mem-
berikan hadits dengan hafalary dan terjaga kitabnya dari
kelemahan, bila ia meriwayatkan dari kitabnya.
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3. Menguasai apa yang diriwayatkan, memahami maksudnya
dan mengetahui makna yang dapat mengalihkan maksud, bila
ia meriwayatkan menurut maknanya saja.

DTABITHUL KITAB

Orang yang menyampaikan sesuatu (ingatannya) berdasar
pada buku catatannya.

DLABITHUSH SHADRI

Seseorang yang mempunyai ingatan yang kuat, sejak
menerima sampai menyampaikannya kembali kepada orang lain,
dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan dan di mana saja

dikehendaki.

DLARl.ru

Keharusan untuk menerima
diberitakan oleh hadits mutawatil,
keyakinan yang qath'i (pasU1.

DI.{IF fiADITS)

bulat-bulat sesuatu yang
hingga membawa kepada

D la' if p adalughah artinya ajiz ataulemah. Yaitu hadits yang
lemah atau hadits yang tidak kuat.

Sedangkan yang dikehendaki dalam ilmu hadits:

.bt Ji *r-;,i *Wii,;,2;ti gi+li,=,r+ '&; it
'Hadits yang tiaila mengumpulknn sifat+ifat luilits shahih, dan tiada
ttun gumpulkm sifut-sifat hadits hasan " .

Hadits dla'if yang dikehendaki dalam ilmu hadits:

" .s:-li ,i **rt'# lr'.sA ti L* ''{t;

'Hadits yory kehilangan satu symat atat lebih ilmi symat-symat hadits
shahih atau hailits hasafl " .
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Sedangkan an Nawawi mendefinisikan dengan: "Hadits
yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadits shahih dan
syarat-syarat hadits hasan".

Ajjaj al Khahb menulis: "Segala hadits yang di dalamnya
tidak terkumpul sifat-sifat maqbul". (Lihat Ushul al hadits:337)

Nur ad Din'Atr menulis: "Hadits yang hilang salah satu
syaratnya dari syarat-syarat hadits maqbul" (hadits yang shahih
atau hadits yang hasan).

Hadits dianggap lemah karena putus (gugur) sanadnya itu
ada 9 macam, yaifu:

1.. AlMu'allaq.
2. Al Mu'dlal.
3. AI Munqathi'
4. Al Mudallas.
5. Al Mursal.
6. Al Mursalul lali.
7. AlMursalullhaf.
8. Al Mu'annan.
9. AlMu'an'an.

Sedang hadits dla'if yang lemahnya karena terdapat cacat

terhadap perawi, ada sebelas mac.un yaitu:

1. Matruk.
2. Munkar.
3. Mudraj.
4. Maqlub dan munqalib,mwakkab.
5. Mu'allal lan Nazid f Muttashilil Asanid.
6. Mudlara|.
7. Mushahaf.
8. Muharraf.
9. Mubham.
70. MajhullMastur.
17. Syadz dan Mukhtalith.

Ulama saling berbeda PendaPat mengenai hukum
mengamalkan hadits dla'if. Mayoritas ul.rma menyatakan bahwa
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rynnah hukumnya dalam amal-amal yang utama saja, namun
harus disertai tiga syarat yang telah dijelaskan oleh al Hafidh Ibnu
Hajar, antara lain:

1. Dla'ifnya tidak keterlaluan.

2. Hadits dla'if itu hams masuk di bawah pokok yang dikerjakan.

3. Kehka mengamalkannya Udak mempercayai ketetapannya,
tetapi hanya mempercayai melalui hatinya.
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FADLAILUL AMAL

Keutamaan dari beberapa amal.

Hadits yang menerangkan keutamaan suatu amal.

FAN

Fan n+nnyamacarn atau bagian.

Fan artrnya cabang dari zuatu ilmu. Dalam kaitan dengan
ilmu hadits maka maksudnya cabang dari ilmu hadits.

FARDUL MUTHLAQ

Fard arfnya satu atau tunggal.

Muthlaq artinya yang terlepas, yang tidak terikat.

Hanya seorang tabi'in yang meriwayatkan satu hadits dari
seorang sahabat, walaupun sesudah tabi'in itu, sanadnya tetap
gharib atau sesudah dia banyak orang yang menceritakannya.

Contohnya hadits yang berbunyi:

Keterangan:r .:t-L6;* lLali
Hadits tersebut masuk dalam bagi an aI fardul muthlaqktena

diriwayatkan hanya dari jalan seorang tabi'in, yaitu Abi Shalih.

FARDI,JN NISBI

Fard arinya satu atau tunggal.

Nisbi artinya sandaran.
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Suafu hadits yang diceritakan oleh seorang sahabat kepada
seorang tabi'in,lalu seorang rawi bersandar dengan salah seorang
dari mereka dalam meriwayatkan hadits itu.

Kalau seorang ahli hadits berkata, 'Tersendiri ahli Basrah
dalam meriwayatkannya", hendakny a diperiksa apa tujuannya.
Kalau yang ia maksudkan itu golongan ahli Basrah, maka hadits
itu masuk bagian al fardun nisbi. Jika yang dikehendaki
tersendirinya salah seorang dari ahli Basrah, haditsnya jadt al

fardul muthlaq.

Fard nisbi dibagi kepada:

1. Yang hanya diriwayatkan oleh seorang kepercayaan saja,
seperti hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang
menerangkar! bahwa, "Nabi membaca pada shalat hari raya,
surat Qaf dan surat-surat Iqtarabat". Maksudnya, di antara
orang-orang yang meriwayatkan hadits ini hanya seorang
yang kepercayaan.

2. Yang hanya diriwaya0<an oleh seorang perawi tertentu, seperti
dikatakan,'"Iidak diriwayatkan dari si anu melainkan oleh si
polan". Padahal mungkin "dari yang selain si anu itu, banyak
yang meriwayatkan", seperti hadits:

*;t i-r-73t; ,* Pt *i't6p ei t;t
"Nabi Saw membuat walimah untuk Shafiyah dengan makanan yang
dibuat dari tepung atau kurma".

Hadits di atas diriwayatkan oleh ashhabus sunan, dari jalan
Sufyan ibn Uyainah, dari Wail ibn Daud, dari anaknya, dari
bapaknya azZuhi, dari Anas ra dari Nabi Saw.

3. Hadits yang hanya diriwayatkan oleh segolongan orang dari
kota tertentu, yaitu hadits yang hanya diriwayatkan oleh
penduduk Kufah, atau Basrah saja, umpamanya:

frui *(gt z-t-t;, t-e'oi *r.J"rj,t,-J- At Ji, i;i
"Rasulullah Saw menyuruh kami membaca al Eatihah dan apa yang
mudah dari al-Qur'an". (HR. Abu Daud dari Abu Sa'id)
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Hadits ini hanya penduduk Basrah yang meriwayatkan dengan

lafadh: "Amarana Rasulullah: Rasulullah menyuruh kami"'
Hukum hadits ini sama dengan hukuml rdul muthlaq, karena

yang di i'tibarkan dalam meriwayatkan hadits, hanyalah
orang yang kepercayaan.

FARRT(

Nama lengkapny a Yahy a ibn Ziy ad ibn Ab dullah ibn Mandhur
ad Dailani. Terkenal dengan niuna al Farra'. Dia adalah seorang

tokoh gramatika bahasa Arab (nahwu dan sharafl dan salah
seorang imam lughah yang masyhur namanya. Beliau adalah
imam dari ulama Kufah dalam bidang nahwu dan lughah.

Farra' lahir di Kufah tahun 144 H, dan wafat dalam
perjalanannya ke Mekah pada tahun 207 H. Beliau banyak
berkarya dan salah satu karyanya yang bernilai tinggr adalah
Ma'anil Qur'an.

FI'LI (HADITS)

Hadits ft'liadalah segala sesuatu yang disandarkankepada
Nabi Saw berupa perbuatannyayang sampai kepada kita. Contoh
hadits fili tentang shalat adalah sabda Nabi Saw yarg berbunyi:

*t;&irrs'h
"shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat".

Contoh lain hadits yang berbunYi:

",,1L:;'-; *S * kp: ++;rr,rt- lirros
"Nabi Saw shalat di atas tunggangannyai,'ke mana saia tunggangannya
itu menghadap".

FrsQ

Friq artinya tidak taat, meninggalkan perintah Allah dan
durhaka serta keluar dari jalan yang benar.
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Fisq umurnnya ditujukan untuk orang yang berpegang
kepada hukum syara', namun ia [dak mengerjakan hukum agama
itu seluruhnya atau sebagian.

Fisq artinya mengerjakan dosa besar yang tidakmembawa
kekufuran.

Contohnya:

1. Ibrahim ibn Hudbah Abu Hudbah al Farisi. Kata Bisyr ibn
Umar, "Di sebelah rumah kami pernah ada perkawinan, maka
diundanglahAbu Hudbatu kawanAnas itu. Saat itu ia makan,
minum dan mabuk lalu bernyanyi".

2. Zatd ibn Hibban ar Raqqi. Orang-orang berkata, "Ia minum
arak sampai mabuk".
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GHAFLAH

Ghafah artinya lupa atau lalai.

Lupa menyebabkan riwayat seorang rawi tertolak. Seperti
A)ha;r ibn Malik Abdul WazT', Berkata Ahmad, "Pada dirinya
(Zuhair), terdapat kelalaian yang sangaf'.

GHARIB fiADITS)
Gharib artinya yang jauh dari negerinya, yang asing, yang

ajaib, yang luar biasa, atau yang jauh untuk dipahami.

.t;lt'U l', ,r$t et y, ,:i ;'"-t3 ;4ryr4. trnU

"Hadits yang ilalam sanadnya tndapat seorang yang fienyendii dalam
meriwayatkon, di mana saja penyendiian dalan sanad itu terjadi'.

Ibnu Hajar menyatakanbahwa hadits gharib adalah hadits
yang diriwayatkan orang-seorang, dengan tidak dipersoalkan
apakah rawi yang orang-seorang itu berada di thabaqah pertama
ataukah pada thab aqah lainnya.

Penyendirian rawi dalam periwayatan hadits dapat
mengenai personalianya, yakni tidak ada orang lain yang
meriwayatkan, namun dapat juga mengenai sifatnya, artinya sifat
atau keadaan si rawi itu berbeda dengan sifat si rawi yang
meriwayatkan hadits tersebut. Contohnya sebuah hadits yang
berbunyi:

-"6)i o, iiii ig;lti'rrt|3i*,'& iCli
"Iman ifu ada enan puluh cabang lebih, ilan malu itu safu cabang dai
ifiofl".
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GHARIB MUTHLAQ fiADITS)
Gharib artinya yang jauh dari negerinya, YmB asing, yang

menyendiri.

Yang dikehendaki dalam ilmu hadits adalah hadits yang
gharabahnya (ketersendiriannya) terdapat di dalam pokok
sanadny4 artinya hadits yang hanya diriwayatkan oleh satu
orang pada pucuk sanadnya.

Hadits gharib yang Penyendirian rawi dalam meriwa-
y atkan hadits tersebut mengenai personali anya.

Contoh hadits gharib muthq yang hampir seluruh rawinya
menyendiri, ialah sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan
Muslim sebagai berikut:

ylli u \,$:6;16'1;3 a'yr-; g.L.4;'li :1t-s *tt &'4t af;

" N ab i Muhammail S rat b e rsab d a, " lm on itu b e rc ab an g-c ab an g m eni adi 7 3

cahang, malu itu salah safu cabang ilari iman" -
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Periwayat hadits tersebut sesudah dari sahabat Abu
Hurairah Ra, iranya tabi'i Abu Shahih. Dari Abu Shahih pun hanya

diriwayatkan oleh Abdullah ibn Dinar. Dari Ibnu Dinar
diriwayatkan oleh Sulaiman ibn Bilal terus Abu Amir. Dari Abu
Amir diriwayatkan oleh tiga orang rawi yang seorang dari mereka

adalah sanad pertama lmam Bukhari, yaitu Abdullah ibn Sa'id

dan Abdun ibn Humaid, dijadikan sanad pertama oleh Imam
Muslim.

GHARIB NISBI fiADITS)

Yang dikehendaki dalam ilmu hadits adalah zuatu hadits

di mana klgharibannya berada di tengah-tengah sanad. Artinya
hadits yang-diriwayaikan oleh perawi lebih dari satu pada pucuk
sanadnya, kemudian ia menj adi hanya diriwayatkan oleh se orang

perawi saja.

Hadits gharib jika penyendirian itu mengenai sifat atau

keadaan tertentu seorang rawi. Misalnya tentang keadilan,
kedlabitan (kestiqahan) rawi, tentang kota atau tempat tinggal
tertentu, tentang meriwayatkan dari rawi tertentu dan sebagainya

Contohnya adalah hadits Malik dari Zuhd dari Anas Ra,

bahw a N abi Saw mazuk kota M ekah sedangkan di atas kepalany a

bertengger topi. (HR. Bukhari-Muslim). Sedangkan bunyi
haditsnya adalah:

';u.;lt *i';l1j^Sjti*r n*rr,;rl ,* a:ttLi

Hadits di atas hanya diriwayatkan oleh Malik, secara

sendirian, dari Zuhri.

Adapun berbagai keghariban atau ketersendirian yang
dianggap sebagai gharib nisbi antara lain, jika:

1,. Seorang perawi terpercaya secara sendirian meriwayatkan
hadits.

2. Seorang perawi tertenfu meriwayatkan secara sendirian dari
se",rang perau i tertenfu Pula.
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3. Penduduk negeri atau penduduk daerah secara tersendiri
meriwayatkan hadits.

4. Penduduk ruafu negeri secara tersendiri meriwayatkan dari
penduduk negeri atau daerah lain.

GHARIBUT HADITS OLMU)

Ilmu yang membahas tentang lafadh matan hadits yang sulit
dipahami, karena jarang sekali digunakan, atau karena nilai
sastranya yang sangat tingg.

Menurut Ibnu Shalah dalam buku lllumul Hadits me-
nyatakan:

q.W!,is.pi ot t*.:ri +rruriluili & e,;,61i oi e tj6 i'rr:J f"
"llmu untuk mengetahui lufadh matan hadits yang sulit lagi sukar
dipahami, karena jarang sekali dipakai".

Adapun definisi yang dikemukakan oleh HasbiAshShidiqi
yaitu:

e* e ;'"st 6r;\i "e *-yrti +u:li i +:,r-tyi or" e er 6 
",* 

e2 JIJ_ *
Ut;:i t*ju

" llmu y an g mener anglon makna kalimat y an g terilap at dalam matan hadits,
yang sukar diketahui artinya dan kurang terpakni oleh umum".

Definisi lain menyatakan:"Satu ilmu yang membahas kata-
kata hadits yang pelik dan yang tidak mudah dipahami,karena
jarang terpakai".

Ki tab yang cukup baik dalam masal ah ini adalah An N ilwy ah

f Ghanbil Hadits wal Atsar", karya Ibnu Atsir.

Perintis ilmu gharibul hadits adalahAbu Ubaidah Ma'mar
ibn Mutsana at Taimi, seorang ulama hadits yang berasal dari
Basrah. Beliau meninggal tahun 210 H. Ahli hadits lain
menyatakan bahwa perintis ilmu ini adalah Abu H asan an Nadlir
ibn Syamil al Mazini, seorang ulama ilmu nahwu yang meninggal
pada tahun 204H.
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Beberapa kitab yang membahas masalah ini antara lain:

Ghaibil Hadits, karya Abu Ubaid al Qasim ibn Salam.

- Al F aiqu f ghaibilhadif s, karena Abu al Qasim f arullah Matrmud
ibn Umar az ZamaY-hsyari (468-538 H), sebuah kitab yang
mencakup seluruhilmu ghmibil hadits yang telah ditulisulama
terdahulu dan dicetak berulang-ulang di Hayderabad dan
Mesir.

- AnNihayahf Ghaibil Hadits wal Atsar, karya Imam Majdudin
AbisSa'adat al Mubarakibn Muhammad (Ibnu Atsir) Al Jazari
(s44.606 H).

Ulama yang dianggap perintis ilmu ini adalah:

Abu tlbaidah Ma'mar ibn Mutsanna at Taimi (wafat.210 H).

Abu Hasan an Nadla ibn Syamil al Mazini (wafat 204H).

GHARJBIJN AL HADITS

Ghaib artinya yang jauh dari negerinya,yn9 asing.

Satu hadits yang dalam matannya terdapat lafadh yang
pelik, dan susah untuk dipahami, karena jarang terpakai.

Ialah matan hadits yang sukar dipahami maksudnya, karena
sebagian lafadhnya ada yang musykil dan tidak populer dalam
penggunaannya. Para muhaditsin menyusun ilmu ini sebagai
cabang dari ilmu dirryatil hadits dan sebagai perintisnya adalah
Ubaidillah Ma'mar (210 H).

Contohnya hadits yang berbunyi:
l,

(rrr,i:J,,,r).fil 
'ar! 

tit;ltf d ti!l; ,;ic,V).pt-t1;,,b1* at;sfirlu

"Telah berkata Rasulullah Sma kepada lbnu Sha'id, "sesungguhnya aht
telahmenyembunyikan bagimu satu barang. Maka (kalau sesungguhnya
engla u tahu) npaluhitu ? lawab hnu Sha'id, "Iaitu dukh". (HR. Bukhari)

Perkataan duhk dt dalam hadits di atas dikatakan gharib
dan pelik, karena iarang dipakai dalam pembicaraan sehari-hari
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atau dalam tulisan. Hanya ada beberapa orang yang memakainya
di dalam satu atau dua syair. Dukhitttsingkatan dari dukhanyang
artinya asap.

Tetapi dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Ibnu Sha'id
hendak menyebut dukhan tetapi tidak bisa, lalu ia mengucapkan
dukh.

GHARIBUN MASYHTJRUN

Hadits gharib pada awalnya, kemudian menjadi masyhur
pada akhirnya.

GHARIBUN MIN HADZA At WAIHI

Istilah spesifik at Turmudzi ini dimaksudkan untuk
memberi nilai hadits yang gharib seluruh sanadnya, sedang
matannya shahih.
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HADITS

Hadits artinya yang baru, khabar.

I(habar yang berisi ucaPan, perbuatan, kelakuan, sifat atau

kebenaran y ang dikatakan dari N abi Muhammad Saw b atkkh ab ar

itu sah dari beliau ataupun tidak.

Salah satu ta'rif yang dikemukakan oleh jumhur muha-
ditsin, adalah sebagai berikut:

6# ii ty-;s ii x;jl rii *l {,l,iul,-J- '& *i 
"

" Se suatu y an g disandarkm kep ada N ab i Mulumm ad S aw berupa perknt aan,

p erbu at an, p e rny ataan (t aqr ir) d an seb againy a. "

Sedangkan menurut ahli hadits al Hafidh dalam Syarah al

Bukhai, adalah:

l,-1i-rlcti : p: a'at;- l6ti

" segala uclpan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau" .

Sedangkan Ahli Ushul mendefinisikan:

c, ft ,',iA ^ 
i;Eri it iii {: a"lrrut- lt;'i

" Se gala p erlutaan, p erbuatan dan t aqrir N ab i y ang b e rsan gkut paut den gan

hukum".

Namun, ada definisi yang menyatakanbahwa haditsbukan

hanya yangdimarfu'kankepada Nabi Saw melainkan dapat pula
disebutkan pada apa yang mauquf (dihubungkan dengan
perkataan, dan sebagainya dari shahabat) dan pada aPa yang
maqthu' (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari
tabi'i).
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Perkataan

Yang dimaksudkan adalah perkataan yang Pernah beliau
ucapkary seperti hadits yang berbunyi:

.6y t B;t t t;ts,ri1,rLr IJG'II L;t

"Bahwasanya amal perbuatan itu dengan niat, dan bagi sefiap orang itu
memperoleh apa yang diniatkan ...". (HR. Bukhari-Muslim)

Perbuatan

Perbuatan ini merupakan penjelasan praktis terhadap
peraturan syari'at yang belum jelas pelaksanaannya, seperti
hadits yang berbunyi:

;;:C ;ly'a;9i "6i titi ,1-. ,-*-;rs'e; 9-6 ,, k , 'ra- At Xri As

.u,_0.fir

"Konon Rasulullah Snw shalat di atas kendaraan (menghadap kiblat)

menurut kendaraan itu menghadap. Apabila beliau hendak shalat fardlu,
beliau turun sebentar, terus menghadap kiblat". (HR. Bukhmi)

Thqrir

Taqrir adalah keadaan ketika beliau mendiamkan, tidak
menyanggah atau menyetujui aPa yang telah dilakukan dan
dikatakan oleh para sahabat di hadapan beliau. Contoh taqrir
adalah perbuatan sahabat yang bernama ICralid ibn Walid.
Dalam salah satu jamuan makan, Khalid ibn Walid menyajikan
dagingbiawak dan mempersilakan Nabi untuk menikmatinya,

kemudian Nabi menjawab:

,;ttJrlr,'iiso,'i3gl,',u-> ;sa l iieia+t ,og 'i:1''tk? S:i ,t >-<qr'brr 
';fr'*

" Tidak (maafl . Berhubung binatang ini tidak ter dapat di knnpung kautr*u,

aku jijik padanya". Khalid berkata, "Segera aku memotongnya dan

mematnnnya, sedang Rasulullah Saw melihat kepadaku". (HR. Bukhari-

Muslim)
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4. Sifat, keadaan, d'anhimmah (hasrat) Rasulullah Saw'

Contohnya adalah:

#i;V; ,.ht'6*i '7',r itt Jr-,ag 
'JG 

tlb.ht 'r'?:"" {i::
11-1 .slBJr ,'r' I .*jrr 'j; ,iQl '!#! ',.J 

Ult

,'Dmi al Bara'i al Azib radliyatlahu anhumaberknta, "Rasulullah saw, itu

seb aik4 aik manusia men geiai p ar as d an b e ntuk tub uhny a. Beliau bukanlah

orang yang janghtng din buknn pula orang yang pendek" . (HR. Bukhari-

Muslim)

Sehubungan banyaknya definisi yang berbeda sesuai

dengan latar 6elakang ahlinya masing-masi1g, maka Dr'
Muliammad Abdurrauf memasukkan beberapa indikator tentang

hadits, antara lain:

1. Sifat Nabi yang diriwayatkan oleh para Sahabat'

2. Perbuatan dan akhlak Nabi yang diriwayatkan oleh para

Sahabat.

3. Perbuatan para sahabat di hadapan Nabi yang dibiarkannya,

tidak disuruh, dilarang, atau yang disebut dengan taqrir'

4. Timbuhryaberbagai pendapat sahabat di hadapan Nabi,lalu
Nabi mengemutltan pendapatnya sendiri atau mengakui

salah satu PendaPat Sahabat itu.

5. Sabda Nabi yang keluar dari lisan beliau sendiri'

6. FirmanAllah selain alQur'an yang disampaikan oleh Nabi atau

yang dikenal dengan hadits Qudsi-

7. Surat yang dikirimkan Nabi, baik yang atmry-ktpada para

SahaUat yirg bertugas di daerah, maupun yang dikirimkepada
pihak di luar Islarr'.

HADITS OLMU)

Ilmu hadits adalah:

bt+:i*r, ,s*ei e &; ilp-e sL"*: 'Ji-' ;- At 44lVyUt *
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.t:'B-i) k $|+'b" $Qt Qu. :
"IImu tentang sabda, perbuatan, pengakuan, gerak-gerik dan bentuk
j astnaniah Rasulull ah S aw b e ser ta sanadny a (dasar sandar anny a), dan ilmu
untuk membedakan keshahihan, lcchasanan dan kedla'ifannya daripada
lainny a, b aik mat an mmtpun *nadny a".

Ulama mutaqadimin mendefinisikan:
" ' t -" '.' pt *iur"rs-ulJq:de6tli;r;t d3 '* tl'c;i'rvrteat u2m ^'' r- or -t *-il;,;rarJ,, 

o r;Tri,l, * *r,
" Ilmu y ang membbarakan tantang cara<ara persambungan hadits samp oi
kepada Rasulull ah S aw dar i se gi hal ihw al p ar a p er moinp, y an g meny an glcut
kedlabithan, keadilan dan dari bersambung atau terputusny a sanad, 

- 
dan

sebagainya".

Dalam perkembangannya, oleh ulama mutaakhirin ilmu
hadits dipecah menjadi dua yaitu ilmu hadits iwayah dan ilmu
hadits dirayah.

Satu ilmu yang dengannya dapat diketahui betul tidaknya
ucapan, perbuatan, keadaan atau lain-lainnya, yng dikatakan
dari Nabi Muhammad Saw.

Orang pertama yang menyusun ilmu hadits adalah Al eadli
Abu Muhammad ar Rama Hurmuzi (wafat 260H).

HADZAAHADITSU SHIHAHUN AU AHADITSU HISANUN
Kedua istilah di atas khusus terdapat dalam kitab A/

Mashabih, karya al Baghawi.

Shihah ialahsegala hadits yang tercantum dalam kedua kitab
Shahih B*hai darl Muslim.

Hisan adalah segala hadits yang tercantum dalam kitab-
kitab sunan.

Pendapat al Baghawi ini banyak mendryat tantangan, sebab
dalam kenyataan, hadits-hadits dalam kitab sunan itu tidak
seluruhnya hadits hasan, tetapi banyak pula terdapat hadits
shahih dan tidak sedikit hadits dla'if.
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Ibnu Hajar membela pendapat al Baghawi dan menge-
mukakan bahwa istilah hisan ltu spesifik bagi al Baghawi saja,

dengan maksud memperrnudah sebutan pada saat ia (al Baghawi)
mengambil hadits dari kitab-kitab sunan. Sehingga kalau dalam
kitab a/ Mashabih tercantum istilah hadza ahaditsu hisanun, maka
maksudnya adalah akhrajahu ashshabus sltnan.

HADZA HADITSUN GHARIB

Para muhaditsin mengartikanistilah di atas denganhadits
fardun nisbi. Menurut al Baghawi dalam kitabnya Mashabihus
S un nah, ishl ah tersebut di terapkan untuk hadits sy adz. Sehing ga
hadits syadz itu tidak termasuk hadits yang ditolak dan tidak
pula berlawanan dengan keshahihan hadits. Dengan kata lain,
hadits syadz itu ada yang shahih.

HADZA HADITSUN HASANUN AL ISNAD

Hadits ini hanya sanadnya yang hasan,matannya tidak.
Hadits hasan yang demikian ini, lebih rendah nilainya daripada
hadits yang dirulai dengan hadzahaditsun hasanun.

HADZA HADITSUN HASANUN GHARIBUN

At Turmudzi menyatakan bahwa istilah di atas bermakna
berkumpulnya dua sifat hasan dan gharib dalam sebuah hadits.
Pendapat ini sulit dimengerti, karena menurut pendapat at
Turmudzi, hadits hasan itu ialah hadits yang banyak saluran
datangnya, sedang hadits gharib hanyamempunyai satu saluran
datangnya. Jadi, mungkinl€h hadits hasan itu dapat menjadi
gharib ?

Dalam hal ini, sebagian ulama mencoba menguraikan
kesulitan ifu, dengan mengatakanbahwa di antara kedua kalimat
tersebut ada huruf a thaf (penghubung) yang dibuang, y aTtu " Au"
(atau). Dengan demikian, menurut pendapat ini, at Turmudzi
meragukan nilai hadits itu di antara hasan dan gharib.
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Sebagian lagi berpendapat, bahwa istilah hasan dalam

hadits itu berarti hadits yang bagus maknanya. Dengan demikian,
tidak terdap at tanaqudl antara pengertian hasan di satu pihak dan
gharib di pihak lain.

HADZA HADITSUN HASANUN IIDDAN
Hadits yang maknanya sangatmenarikhati. Seperti hadits

hnu al Barr dari Mu'adz:

r*;.*- u,,v '''rrrJl i:+ +; iittn'^;*'ty 'bi t:t:ti

" P elajmilah ilmu pengetahuan,sebab mempelajminy a dengm ifulre adalah

taqwa, dan menuntutnya adalah suatu fuadah ... dsn seterusnya". (Hadits

ini baik sekali mahranya).

HADZA HADI TSUN IAYYIDUN
M enurut Ibnu shal ah dan al Baihaqi, istil ah itu sama dengan

istilah hadza haditsun shahihun. Di dalam Sunan at Turmudzi
terdapat istilahhadza hadit sun j ayy idun hasanun y trV artinya sama
dengan hadza haditsun shahihun hasanun.

HADZA HADITSI.JN MUSYABBAH

Isdah di atas untuk memberi nilai hadits yang mendekati
hadits hasan.

HADZA HADITSUN SHATIH

Hadits dengan istilah di atas adalah hadits yang tidak
ditentukan nilainya, dan diberi narna hadits shalih. Hadits ini
menurut sebagian muhaditsin dapat dijadikan hujah jika
mendapat dukungan hadits lain. Jika tidak ada pendukungnya,
maka hanya dapat dijadikan i'tibar saja. Hasil penyelidikan
menunjukkan bahwa hadits shalih memberi kesan bahwa ia
terkadang bernilai hasan dan adakalanya bernilai lain, serta ada
yang ditawaqqufkan (dibekukan), tidak dapat ditentukan
nilainya. Hadits yang ditawaqqufkan ini, menurut penyelidikan
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an Nawawi dapat digolongkan kepada hadits hasan.

HADZA HADITSUN SHAHIH

Hadits dengan istilah ini artinya muttashil sanadnya, serta
dilengkapi dengan segala syarat hadits shahih. Istilah ini tidak
memberikan pengertian, bahwa hadits itu harus diterima secara
qath'i. Sebab hadits shahih itu mungkin juga hanya diriwayatkan
oleh seorang rawi pada seluruh atau sebagian thabaqah (hadits

gharib), atau beberapa rawi pada seluruh atau sebagian thabaqah
(hadits masyhur) yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadits
yang dinilai seperti ini lebih tinggi martabatnya daripada hadits
yang dinilai hadzahaditsun shahihul isnad.

HADZA HADITSUN SHAHIHU AL ISNADI AU ISNADUHU
SHAHIHUN

Hadits ini shahih sanadnya, narnun tidak berarti shahih
matannya. Suatu hadits kadang-kadang danshahih sanadnya
rawinya tsiqah, tetapi matannya tidak shahih, karena terdapat
'illat atau syudzudz (kejanggalan). Contohnya hadits yang
berbunyi:

:51 {jJl ;* ,.:ijr =l- ,.si :Ju d-l +",irr"L 4t f '*ar;ri"-t ti *
(er-lr dii ,fr'rr

"Dari Abu Hurairah Rayang diterima dari Nabi Muhannnuu Smt, beliau
b ersab dn, " Keb any akan siksakubur itu diseb abkankencing". (Hk Al Hakim
dan hadits tercebut shahih sanadnya)

HAFIDH

Orang yanghafadh.

Dalam ilmu Hadits artinya ada beberapa mac:un, yaitu:

1) Orang yang dijadikan pegangan untuk mengesahkan matan-
matan dan sanad-sanad, serta untuk melemahkan atau
menguatkan seorang rawi.
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2) Orang yang mengetahui rawi-rawi, nama-nama mereka, hal-
hal dan negeri-negeri mereka, lebih banyak dari yang ia tidak
ketahui.

3) Orang yang luas pengetahuannya tentang hadits-hadits yang
berhubungan dengan riwayat dan dirayat. Orang tersebut juga
mengumpulkan rawi-rawi dan mengetahui banyak dari rawi-
rawi dan riwayat-riwayat di masanya. Ia kenal syaikh-syaikh
dari satu thabaqah ke thabaqah lain, dan apa yang ia ketahui
dari tiap-tiap thabaqah itu, lebih banyak dari yang ia tidak
ketahui.

4) Orang yang hafadh 100.000 hadits bersama sanad dan
matannya.

5) Orang y ang meriway atkan hadits y ang sampai kepadanya dan
menjaga apa yang perlu dari. (ihat Alfyah Syuyuthi, hal:250)

Gelar ahli hadits
mglglhedrlidel{qpat

- Ce ahihkan sanad dan
lerrladitad!_q{qp3l4ente'_dit_kan$t-a-q9ilAfi &"rawnlyarawrnya.

la 1gl-+SftSlg!g! laditq- hadits shahih, mengetahui ra*i yang
,9&ryQglylkpqlbasangka),'illat hadits dan istilah-istilah para- niufr-afuIsrni Mereta y anfmendap at g elar ini andara I ain: Al Ii aqi,
-Waaf.itaain a*doimyitru, rUni Hliar at Asqalani dan Ibnu
-*Daqiqil IcL

HAITSAMI

Nama lengkapny aNurudin Abul Hasan Ali ibn Abi Bakar ibn
Sulaiman al Haitsamy, teman sejawat dari Abu Fadli al lraqi.

Dalam sebuah riwayat, ia dikenal penghafal sebagianbesar
matan-matan hadits. Di antara hasil karyanya adalah Majma'uz
Zrwaid y angdi dalamnya disebutkan hadits-hadits yang terdapat
dalam musnad Ahmad, Musnad alBazzar,Abu Ya'la dan MuJam
ath Thabrani, sebuah kitab yang sangat penting dalam bidang
hadits.

Beliau dilahirkan pada tahun 735H, dan wafat pada bulan
Ramadlan tahun 807 H.
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HAKIM

Nama lengkapnyaAbu Abdillah Muhammad ibn Abdillah ibn

Muhammad ibnHamduyah al Hakim an Naisabui. Terkenal dengan
gelar "lbnulBuyl".

Beliau seorang imam dari ulama hadits di masanya dan
penyusun kitab yang belum ada yang menyamai sebelumnya.
Beberapa kitab hasil karyanya antara latn Ma'rifatul hadits, AI
Madkhal 'alal llmish Shahih, Al Mustadrak 'alash Shahihain dan

Fadlailul Imamisi Syaf i.

B eli au b e r m u d z ak ar ah d an muna dh ar ah deng an ul am a -ul am a

hadits, bahkan beli au bermub alat sah denganad Damquthni. Beliau
pemah menjadi hakim di Naisaburi pada tahun 359 H. Karenanya
beliau terkenal deng an nama al Hakim, sebab pernah menduduki
jabatan hakim.

Beliau lahir di Naisaburi tahun 321 H can wafat juga di
Naisaburi pada bulan Shafar tahun 405 H. Kitab karyanya yang
terkenal adanya Mustadrak Hakim.

HAKIM @ALAM IIMU HADITS)

H akim artiny a penghukum.

O.ang yang mengetahui urusanhadits dari semua jurusan,
yakni dari jurusan matan, sanad, celaan, pujian, dan tarikh
rawi-rawi.

Suatu gelar keahlian bagi imam hadits yang menguasai
seluruh hadits yang manoiyah (diriwayatkan), baik matan maupun
sanadnya dan mengetahui ta'dil (terpuji) dan tariih (tercelanya)
rawi-rawi. Setiap rawi diketahui sejarah hidupnya, perjalanannya,
guru-guru dan sifat-sifahrya yang dapat diterima maupun yang
ditolak Beliau harus dapat menghafal lebih dari 300.000 hadits
beserta sanadnya. Para muhaditsinyang mendapat gelar ini antara
lain: Ibnu Dinar (wafat 162H),Al Laits ibnSa'ad seorangmawali
y ang menderi ta buta di akhir hay atnya (w afat 1 75 H), Imam Malik
(wafat 779H) dan Imam Syaf i (204 H).
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HAMMAD IBN SALAMAH

Nama lengkapnya AbuDinar Hammad ibn Salamah, seorang
mufti di al Basrah dan pemuka hadits serta ilmu nahwu. Beliau
banyak menghafal hadits, tetapi di hari tuanya rusak akalnya.
Karena itu Imam Bukhari tidak mengambil haditsnya. Namun,
lmam Muslim telahberdaya upaya mengambil hadits-hadits dari
Hammad ibn H ambal sebelum rusak akalny a. Beliau waf at tahun
1,67 H (783 M).

HASAN fiADITS)
Hasan merupakan sifat musyabahat dari lafadh "al hasan"

artinya yang baik, yang bagus.

Imam Turmudzi mendefinisikan hadits hasan sebagai
berikut:

;-Jt e ,F *j *'* s:y-: 
''iu 

;!'l; *t"\ F- o" ,t&! C ik'tr.
'Hadits yang sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh dusta, tidak
tndapat kejanggalan pada matannya dan Hadits itu diriwayatkan tidak
dari satu jurusan (mempunyai banyak jalan) yang sepadan maknanya".

Sedang jumhur muhaditsin mendefinisikan:

':v li !- * r;lt'.W #"t'Jli Jn'.;n(,

" Hadits yang dinukilkan oleh seorang yang adil (tetapi) tidak begitu kokoh

in gat annp, b ersambung sana*ry a dan tidak ter dapat' illat se rt akei an galan
pada nwtannya".

Sedang menurut al Hafidh dalam Nukhbatul Fikar adalah:

tt: t, 
,G, *'il it; Y.:J,t'$si JV'^n';

"Hadits yang dinukilkan oleh seorang yang adil, yang kurang kuat
ingatannya, yang muttashil (yangbersambung sanadnya), yang musnad
at au j alan d at an gny a ( s amp ai kep ada N abi S aw), y an g ti d ak c ac at dan fi d ak

mmryuny ai lce gan jilan " .

Menurut definisi al Khattabi, hadits hasan adalah khabar
yang telah diketahui makhrajnya (tempat keluarnya), para
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perawinya terkenal. Kepadanya sumbu kebanyakan hadits dan

ictrabar yang diterima oleh mayoritas ulama serta dipakai oleh

semua ahli fiqh. Atau dengan ungkapannya:

''ita., t-:r="rj +r; Jrst' ji o:6 :' i&ti'i'i, ;*s 
"i*s'

"Hadits hasan adalah yang dikenal orang-orangrya, yang masyhur
makhrajnya atau yang diketahui makhrainya dan masyhur perawi-
perawinya".

Sedangkan Ibnu Hajjar mendefinisikar dengan khabm ahad
yang dinukil oleh seorang perawi yang adil dan sempurna
kecermatann y a, mut t ashll sanadnya, tidak terkena' ill at dan tid ak

syadz. Khabar yang demikian disebut khabar shahih Ii dzatihi.

Apabila kecermatannya sedikit, maka khabar itu disebut sebagai
hasan Ii dzatihi.

HASAN AL BISHRI

Nama lengkapnya Abu Said al Hasan ibn Yasar al Bishri.

Ibunya bernama Khairatr, budak Ummu Salamah yang telah
dimerdekakan Beliau adalahimam ternama di Basrah.

Beliau dilahirkm di Madinahtahun2l H (642 M) pada masa
pemerintahan Umar dan besar dalam pemeliharaan Ali ibn Abi
Thalib. Beliau menerima hadits dari Abu Bakar,'Imran ibn Husain,

Jundub al Bajali, Muawiyah, Anas, dan Jabir, serta meriwayatkan
hadits dari Ubai ibn Ka'ab. Beliau wafat pada tahun 110 H (708
M) dalam usia 88 tahun. (Baca lebih lanjut al A'lam, Tahdzibul
Asama'i)

HASAN tI DZATIHI

Hasan artinya yang baik, yang bagus.

Li dntihi artinya karena dzafrlya atau dirinya.

Definisi yang dikemukakan oleh As Syuyuthi, dikutip Hasbi
Ash Shidiqi adalah:

ldtt|:*u'a+'pj ,Yiat ;)+ l:n U+;'; Gr.
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" Hadits y an gb e r samkn g-sambun gsan adtry a dcn gan or an gy ang a dil, y an g
kurang kuat hafalannya dan tidak terdapat padanya syudzudz dan'illat" .

Menurut salah satu definisi dalam ilmu hadits, hasan li
dzatihi adalah hadits y ang sanadny a bersambung dari permul aan
sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang yang adil tetapi
kurang dlabith, serta tidak ada syudzudz dan 'illat.

Contohnya hadits yang berbunyi:

ei *'6 
",:i 

ui f " # bt|t;tt l;;;:t trt;t r::f;i Lt:; (rJr,;rr;

t'r;k d+ gt4a i;"Ai,*"sriii't! ,,-. artJtJv :JGty"y

(r^: \ ulJjjD

" (Turmudziberkata), "Telahmenceritakan kepada kami, Abu Kuraib, telah
mencerituktn kepada knni, Ab dnh ibn Sulaiman, dari Mulmmmad ibn' Amn

dari Abi Salannh, dari Abi Hurairah, iaberkata, "TelahbersabdaRasululhh
Saw, "likn aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka
bersugi (bersiwak) di utaktu tiap hendak shalat" . (HR. Turmudzi)

Sanad hadits di atas kalaukita gambarkan secara terprsah, maka
akan terfulis:

1. Turmudzi.
2. Abu Kuraib.
3. 'Abdah bin Sulaiman.
4. Muhammad ibn'Amr.
5. Abi Salamah.
6. Abi Hurairah.
7. Rasulullah Saw.

Kalau diteliti lebih mendetail, maka dari Turmudzi sampai
kepada Nabi akan ditemukan persambungan, yakni tiap-tiap
orang mendengar atau mendapat kabar langsung dari yang lain.

Rawi nomor 1 sampai nomor 6 semua adil dan dlabittU
kecuali Muhammad ibn'Am4 yang adil tetapi kedlabithannya
kurang karena lemah hafalannya.
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Hadits tersebut tidak ada syudzudz dan tidak pula ada

'illatnya. oleh tcareria ;J;M;#-ad ibn Amr maka hadits di

atas termasuk hasan li dzatihi'

HASAN LI GHAIRIHI

Hasanartinya yang bagus' yang baik'

Li ghairihiartinya karena yanq l.arnnya' yakni suatu hadits

m.r,1uai'ttusan karena dibantu dari jalan lain'

Sebuah de fimsi y ang dikemukakan oleh Ibnu Shalah dalam

*nqua*J uukunya, Ulumut Hadits adalah:

;-i;6 e Wi ;Y"):;tt *') -; * ";g 
1;t''i":ti:;ttt ?"i; t'u't e;

g.d;i )+3 tn f )D';^i'oi J" *;i ',':;'r; '5rr+ 
6i:5

" Hadib y ang di dalam sanadnya ada or ang y ang tidnk dit<etahui ke adaanny a

i", tnif aipat dipastikankeihtiannyo' palnm pl!2it! diabukan seorang

,,tio,rg ,orgo't lalaii, bukan o'o'g yo.'g banyak khilaf terhadal aIa yal8
td;;;?r; 

;ilrr - Tidak p u I a d ia tur ;uiuh lus ta ialam peiiw ty a.bn hn'd its' tidnk

p'"i, tiriiro na fi\i *7'v'uoyiil ai' awandang fasik; dan dibantu oteh

seorang perwwt y'"g"*";iia'tr' baik merupaknn iutabi' ataupun syahid" '

Satu hadits yang dalam sanadnya a darmtimasf ur(rawi yang

tidak diketahui r..lauu""ya) atau rawi yang. kurang kuat

hafalannya, atau rawi yang tercampurhafalanny"I-t11.y ffiy a'
-^t^i 

,rii mudallis (rawi yang menyamarkan) atau rawt yang

pernahkeliru aAam meri iuuykf*'.ritau rawiyang pernah salah

dalam meriwayattutt, tut" dikuatkan deng-an jalan lain yang

sebanding a..,gur,ny;0ihat kitab at Taqirsat Sunniyah)'Atau satu

fu at,r y tXg h d;k te;r ; ;lemah, dikuatican dengan j alan lai n y ang

seumPama utu,t seb*ding dengannya (lihaf Muqadimah lbnu

Shalah, hal:5)'

HASAN SHAHIH

Istilah 
-lurmudzi ini' menurut Ibnu Shalah' adalah hadits

itu mempunyai dua sanad' yartu yang pertama bersanad hasan

J* yu*i; kedu" bersanad shahih'
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Pendapat lain menyatakan bahwa di antara dua kalimat itu
terdapat humf penghubung yang telah dibuang, yaihr "au (atau)".

Jika demikian, maka hadits itu hanya memPunyai satu sanad saja,

tetapi para ulama berlainan menilainya. Sebagian ulama menilainya
shahih, sedang sebagian yang lain menilai hasan.

Pendapat lain menyatakan bahwa sebutan hasan shahih
menunjukkan bahwa ulama tersebut ragu-ragu antara hasan dan
shahih.

Ada pula yang menyatakanbahwa lafadhtersebut artinya
ruatu hadits dinilai hasan oleh satu kelompok, tetapi dinilai shahih
oleh kelompok lain.

Contohnya sebuah hadits yang berbunyi:

't;'-.; t:; ,Llit tel1 4l;tre #, e -i * et A} ,Jb i'A y O#t f
(&t

"Dmi al Mughirah ibn Syubah katanya, ''Nobi So* telah berzpudlu dan
mengusap leedua mujah (kaos kaki) dan kedua sepatunya". (Imnn Turmudzi
berknta bahutahadits ini adalahhadits hasan shahih).

HAZIMI

Nama lengkapny a Muhammad ibn Musa ibn Utsman al
Hamadzani al Hazimi, seorang ulama hadits yang besar, sebagian
dari kitabnya ialah al I'tiba. Beliau lahir pada tahun 548 H
(1153 M) dan meninggal di Baghdad tahun 574H (1188 M).

HUIIAH

Yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sangguP
menghafal gbO.OOO hadits baik matan, sanad mluPun perihal
petu*i, seperti, keadilan, catatan, dan biografinya (riwayat
hidupnya;. Muhaditsin yang mendapat gelaran ini antara lain:

Hisyanibn Urwah (meninggal 146 H), Abu Hudzail Muhammad
ibnWalid (meninggal 149 H) dan MuhammadAbdullahibnAmr
(meninggal 242H).
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HUMAIDI (AL IMAM)

Nama lengkapny a adalah Abu Bakar Abdullah ibn Az Zubair
al Humaidi, seorang imam hadits yang terkemuka dari Mekah.

Kemudian menetap di Mesir dan menyertai Imam asy Syafi'i'
Setelah itu beliau kembali ke Mekah dan menetap di sana untuk
memberi fatwa dan pelajaran sampai pulang ke rahmatullah.

Humadi adalah salah seorang pengajar al Bukhari dan

Jama'ah Sufyan ibn Uyainah. Kitab yang disustrnnya dalamilmu
hadits dinamai al Musnad. Beliau wafat tahun 219H (834 M).

HI,JMMAM IBN MUNABBIH

Hummam adalah seorang tabi'i yang alim yang berguru
kepada sahabat Abu Hurairah Ra, dan mengutip hadits darinya
banyak sekali. Hadits-hadits tersebut kemudian beliau
kumpulkan dalam satu naskah yang dinamu ash shahifah ash

shahihah. Naskah ini berisikan sebanyak 138 hadits. Imam Ahmad
di dalam musnadnya menukil hadits-hadits Humam ibn
Munabbih keselumhannya. Imam Bukhari banyak sekali menukil
hadits-hadits tersebut dalam kitab shahihny a y ang terdapat dalam
beberapa bab.
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IBNU ABI HAflM
Nama aslinya Abu Muhammad Abdirrahman ar Razi ibn Abi

Hatim Muhammad ibn ldris ibnu al Mundzir bin Daud ibn Mihran al
Hanzhali. Beliau lahir tahun 2110 H dan wafat pada bulan Muharam
tahun 327 Hljnah. Kitab karyanya berjudul llaul Hadits.

IBNU ABI SYAIBAH

Nama aslinya AbuI Hasan Utsman ibn Muhammad ibn Abi
Syaibah al Kuf. Beliau lahir tahun 156 H dan wafat tahun 239 H.
Kitab karyanya adalah Musnad ibnu abi syaibah atau Mushnnaf ibnu
abi syaibah.

IBNU ABDIL BARR

Nama lengkapnya Abu Umar Yusuf ibn Abdil Barr ibn
Muhammad ibn Abdil Barr Ashim al Qurthubi. Seorang imam hadits
yang terkemuka di masanya.

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan hadits dari Abul Qasim
Ktralaf ibn al Qasim al Hafidh, Abdul Warits ibn Sufyan, Abu
Muhammad ibn Abdil Mu'min Abu Amr al Baji.

D antara karyanya ialah: Al lstidzku limadzahibi ulamail
Amshar, dan sebuah kitab dalam bidang rijalil hadits yang bernama
al ls ti' ab. Beliau j uga menyusun kitab yang b ernama /a mi' u B ay an

'ilmiwafadlihi.

D samping ahli dalam ilmu hadits, ilmu fiqh dan ma'anil
hadits, beliau juga menguasai ilmu keturunanbangsa Arab.
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Beliau dilahirkan di Cordoba pada tahun 368 H dan wafat
di Syathibah tahun 436 H.

IBNU ASAKIR

Nama aslinya Abdurrahman ibn Muhammad ibn al Hasan ad
Dimasyqi. Beliau lahir tahun 550 H dan wafat tahun 620 H.

IBNU DAQIQIL 1D

Nama lengkapnya Abul al Fathi Taqiyuddin Muhammad ibn
Ali,terkenal dengannama IbnuDaqiqil 'id, seorang alim yang
termasyhur dalam urusan ushul dan fiqh. Beliau berasal dari
Manfaluth dan dilahirkan di Yanba' tahun 625 H (7228 M), dalam
perjalanan hidupnya beliau pernah menjabat sebagai Qadli di
Kairo. Salah satu dari karyanya adalah Al lman yang jumlahnya
20 jilid.

IBNU HIBBAN

Nama aslinya Abu Hatim Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad
ibn Hibban at Tamimi al Busti. Wafat dalam bulan Syawal tahun
345 H. Kitabnya berjudul Shahih Ibnu Hibban.

Ibnu Hibban adalah seorang hafidh terkenal. Beliau
meriwayatkan hadits dari An Nasa'i, Ahmad ibn Al Hasan ibn
Abdul Jabbar as Sufi, Abu Ya'la, Ahmad, Ibnu Ali ibnAl Musanna
at Tamimi (penyusun kitab al Musnadul Kabir), Muhammad ibn
Ishaq ibn Khuzaimatr, Ja'far ibn Ahmad ibn Sunan al Qathan dan
lain-lain.

Diriwayatkan bahwa beliau seorang pemuka terkenal dalam
bidang hadits, fiqh, ilmu, kalam, dan pengobatan. Bahkan karena
mempelajari dan mengembangkan ilmu kalam beliau diusir ke

'samarqand.

Di antara hasil karyanya adalah kitab shahih yang
dinamakan dengan at Taqasim wal Antoa', sejarah orang-orang
kepercayaan dan sejarah orang-orang lemah.
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Al Hakim berkata, "Ibnu Hibban adalah seorang dari
bendahara ilmu dalam bidang fiqh, lughah, dan hadits serta

dakwah".

IBNUIAMAAH
Nama lengkapny a Badrudin Abu Abdillah Muhammad ibn

Ibrahim ibn Sa'ditlai ibn yomooh al Kinani al Hammui, seorang aNi

hadits terkenal di masanYa.

Beliau menerima hadits dari Ibnu Izzun,IbnuWarist' Di-
lahirkan pada tahun 639 H dan wafat tahun 733H.

Driwayatkan bahwa beliau ahli dalam bidang hadits, fiqh,
ushul, dan tifsir. Dalam perjalanan hidupnya, beliau pernah

diangkat menjadi hakim di Mesir di syam serta menjadi khatib

besar di al Jami' al Amawi.

IBNUIARI.JD

Nama lengkapnya Abu Muhammad Abdullah ibn Ali ibn al

larud an Naisaburi, seorang alim hadits yang terkemuka dan
berdiam di Mekah. Di antara karyanya adalah Al Muntaqa fl
Ahkam. Beliau wafat tahun 307 H (920 M).

IBNU IAUZT

Nama lengkapnya Abdul Farii Abdurrahman ibn Abil Hasan

Ati ibn Muhammad al lauzi, seorang tokoh fiqh terkenal dalam
madzhab Ahmad ibn Hambal. Beliau juga ahli pidato yang
terkenal dan digelari lamaluddin al Hafdh.

Karyanya antara lain: Zadul Masir f llmi tafsir, Talqihu F unumi

Ahli Atsar, aI Maudlu'af dan lainlain.

Beliau dilahirkanpada tahun508 H dan wafatpadamalam
jum'at,17 Ramddlan tahun 597 H-

IBNUIURAII

Nama lengkapnya Abu Khalid Abdi al Malik ibn Abdil Aziz

ibnluraij al Ammti al Maki,berasal dari Roma'
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Beliau dilahirkan pada tahun 80 H dan wafat tahun 150 H.

Ibnu |uraij meriwayatkan hadits dari Hakimah ibn ati

Raqiqah, dari ayahnya Abdil Aziz', Atha' ibn Abi Rabah Ishaq

ibn Abi Thalhah dan lainlain.
Beliau mendengar hadits dari ulama-ulama Hijaz dan

mendapat ljazah dari al Wani, serta mendapat asuhan yang
sempurna dalam bidang hadits dad al Mizzi.

Beliau tidak menempuh jalan ahli hadits yang mencari
hadits-hadits yang pendek sanadnya, tetapi menempuh jalan yang

dilalui fuqaha ahli hadits. Di antara karyanya: kitab tafsir (yang

belum pernah disusun sebelumnya kitab tafsir yang menafsirkan
ayat dengan ayat), kitab tarilhr, Adil l-atut Tambih, Ulumul Hadits

(Al Baitsul Hadits), Tabaqat asy syaf iyyah dansebuah kitab dalam

bidang hukum.

Beliau dilahfkan pada tahun 700 H dan wafat pada tahun

774H.

IBNU KHUZAIMAH

Nama aslinya Abu Bakar Muhammad ibn lshaq ibn Klruzaimah
an Naisabui. Beliau dilahirkan pada tahun 223 H dan wafat tahun
313 H. Kitab karyanya berjudul Shahih lbnu Khuzaimah. Kitab
tersebut menampung hadits-hadits shahih yang tidak terdapat
dalam Shahih al Bukhari dart Shahih Muslim.

Beliau termasuk salah se orang hafidh yang berg elar lmamul
Aimmab imam dari segala imam. Beliau meriwayatkan hadits
dari Ahmad ibn Mani Muhammad ibn Rafi', Muhammad ibn
Basyar, Bandar Muhammad ibn Ismail al Bukhari, Muhammad
ibn Yahya adz Dzuhali, Ahmad ibn Sayyar al Marwazi dan
lain-lain.

IBNU KATSIR

Nama lengkapnya Abu al Fidla lmaduddin lsmail ibn Umar

ibn Katsir aI Bashrawl, seorang tokoh tafsir, sejarah, dan hadits
yang terkenal.
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IBNU MADINI

Nama aslinya Abul Hasan Ali ibn Abdillah ibnla'far al Madini
alBashri. Beliau lahir pada tahun 161 H dan wafat tahun 234H

IBNU MAIAH

Nama aslinya Abu Abdillah Muhammad ibnYazid ibn Abdillah
ibn Majah al Qazwini. Beliau lahir tahun 207 H dan wafat dalam
bulan Ramadlan tahun 275 H. Jenazahnya dishalatkan oleh
saudaranya, Abu Bakar. Sedang pemakamannya dilakukan oleh
dua orang saudaranya, Abu Bakar dan Abdullah, serta putra
Abdullah.

Kitab karyanya berludul Sunan lbnu Maj ah. Kitabnya adalah
salah satu dari kitab sunan yang empat dan salah satu dari induk
kitab yang enarn. Ulama yang pertama memasukkarr Sunan lbnu
Majah ke dalam golongan kitab-kitab pokok adalah lbnu Thahir
dalanal Athraf,kemudian al HafidhAbdul Ghani. Menurut Ibnu
Katsfi Sunanlbnu Majah adalah kitab yang banyak faedahnya dan
baik susunan bab-'babnya dalam bidang fiqh.

Beliau dinisbatkankepada golonganRabi'ah dan bertempat
tinggal di Qazwain, suatu kota Iraq bagian Persia yang terkenal
dan banyak mengeluarkan ulama.

Beliau meriwayatkanhadits dari ulama-ulama lraq, Basrah,

Kufah, Baghdad, Mekatu Syam, Mesir dan ar Ray. Beliau melawat
kekota-kota itu untuk mengumpulkan hadits.

IBNU MAIAH (SUNAN)

Sunan lbnu Majah disusun oleh al Imam Abu Abdillah
Muhammad ibn Yazid ibn Abdillah ibn Majah Al Qazwini, di
masyarakat lebih dikenal dengan Ibnu Majah. Pada dasamya
judulkitab tersebut adalah as Sunan, dan dikenal dengansebutan
Sunan Ibnu Majah.

Sebagian ulama, misalnya Abu Fadl Muhammad ibnlhhir
al Maqdi si (w af at 507 H), menempatkan S un an lb nu Ma j ah sebag ai
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kitab yang berstatus standar pada peringkat keenam. Akan tetapi
sebagian ulama (seperti Abu Sa'ad Ibnul Asir) menempatkan a/
Muu'ntha-nya.Imam Malik dalam peringkat keenam. Lain lagi
pen<iapat Ibnu Hajar al Asqalani dan An Nawawi yang menem-
pati.an Sunan ad Darimi sebagai kitab hadits yang berkedudukan
daiarn peringkat keenam.

ISI KITAB SUNAN IBNU MAIAH

I NOMOR NAMA KITAB IUMLAH

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

13
1,4

15
't6

17
18

19
20
21.

22
23
24

Al Muqadamatu
Ath Thaharatu
Ash Shalatu
AlAdzanu
Al Masajidu wal ]ama'atu
Al Iqamatu
Al janaizu
Ash Shiyamu
AzZakattr
An Nikatu
Ath Thalaqu
Al Kaffaratu
At Tijaratu (perdagangan)
AlAhkamu
Al Hibatu
Ash Shadaqatu
ArRuhumu (gadai)
Asy Syufiatu (menyanggah penjualan
kongsi kepada orang lain)
Al Luqathatu
Al Itqu
Al Hududu
Ad Diyatu
Al Washaya
Al Faraidlu

24
1,39

13
6

19
20s
65
68
27
63
36
2't

69
23

7
21,

24

4
4

10

38
%

9
18
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NOMOR NAMA KITAB ]UMLAH

25
26
27
28
29
30
31

32
33
u
3s
x
37
38

Al lihadu
Al Manasiku
AlAdlahi
Adz Dzabaihu
Ash Shaidu
AlAth'imatu
Al Asyribatu
AthThibbu
Al Libasu
Al Adabu
Ad Du'a-u
Ta'biru ru'ya
Al Fitanu
AzZuhdu

46
108
17
15
20
62
27
46
46
59
22
10
%
39

IBNU MANDAH

Nama aslinya Abu Abdullah Muhammad ibn Ishaq ibn
Muhammad ibn Yahy a ibn Mandah al Abdi al Ashbahani, salah seorang

imam penghafal hadits.

Beliau meriwayatkan hadits dari Abu Ali al Hasan ibn
Muhammad ibn Abi Hurairah al Bashri, Abu Sa'id Ahmad ibn
Muhammad ibn Ya'qub al Asham, Muhammad ibn al Husain al

Qathtab, Abdullah ibn Muhammad ibn Abdurrahman ar Razi.

Bahkan diriwayatkan kalau gurunya tidak kurang dari 1.700

orang.

Diriwayatkan bahwa Ibnu Mandah menjelajah ke seluruh
kota Islam selama tiga puluh tahun lebih untuk mengumpulkan
hadits dan menulis kitab-kitabnya. Beliau mulai mendengar hadits
pada tahun318 H.

Beliau dilahirkan pada tahun 310 H dan wafat pada tahun
395 H.
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IBNU MUBARAK

Nama lengkapnya Sirajuddin Abu Abdillah al Husein Ibn
Mubarak ibn Muhammsd az Zabidi, seorang hafidh yang luas
pengetahuannya. Guru besar pada sekolah "Aunuddin ibnu
Hubzairah". Beliau mengikhtisarkan Shahih Bukhari dengan
membuang sanad-sanad.ya. Mukhtasarnya telah disyarahkan
oleh Hasan Sidiq Khan. Beliau meninggal tahun 793H.

IBNU MULAQQIN

Nama lengkapnya Abu Hafash Llmar ibn Abil Hasan Ati ibn
Ahmad ibn Muhammad al Anshari asy Syaf i, seorang ulama besar
di kalangan Syafi'iyah dan salah seorang imam hadits.

Beliau mendengar hadits dari al Maidumi dan mendapat
asuhan yang sempurna dari Mughlathai. Beliau lahir pada tahun
723H, dan wafat pada bulan Rabi'ul Awal tahun 804 H.

IBNU NAJTAR

Nama lengkapnya Muhammad ibn la'far yang terkenal
dengan nam a Ib nu N a j j ar, d ari Kufah. B eliau dilahirkan tahun 31 2
H (923 M) dan wafat tahun 402H (1011 M).

IBNU NASHAR AR RAZI

Nama lengkapny a Abu Ishaq Ibrahim ibn yusuf ibn Nashar ar

fazl-seolang hafidh dari penduduk Rey (sebuah kampung di
Kufah). Beliau mempunyai sebuah musnad yang besaq, bJrisi
Itd-tr 100 iilid tebalnya. Ibnu Nashar Ar Razi wafit pada tahun
301 H (e13 M).

IBNU QATHTHAN
Nama asltny a Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Abdul Malik

al Himyari. Beliau wafat tahun 628H.

IBNU QAYYIM AL IAUZIYAH
Nama lengkapnyalbnu Abdillah Syamsudin Muhammad ibn

Bakar ad Dimasqi, salah seorang ulama di lingkungan masyarakat
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yang mengembangkan kebaikan. Beliau berguru kepada Syeikh
hnu Taimiyah, dan pernah masuk penjara karena pendapatnya
yang tidak sesuai dengan ulama pada masanya.

Beliau dilahirkan di Damaskus tahun 697H (1292M) dart
meninggal tahun 751,H (1350 M).

IBNU QUDAMAH
Nama lengkapnya Syamsudin Abu Abdillah ibn lmaduddin

Ahmad ibn Abdil Hadi al Maqdisi al Hambali. Seorang hafidh hadits
terkenal. Beliau sangat luas pengetahuannya dalambidang adab
dan masuk kelompok fuqaha besar. Beliau menerima pelajaran
dari IbnuTaimiyah dan Adz Dzahabi.

Beliau lahir tahun 675H (1276M) danmeninggal tahun 244
H (1343 M).

IBNU QUTAIBAH
Nama lengkapny a Abu Muhammad Ab dullah ibn Muslim ibn

Qutaibah ad Dainui, masuk golongan ahli adab (ilmu kesusastraan
Arab yang terkenal).

Beliau lahir di Baghdad pada tahun 279 H (828 M), dan
meninggal pada tahun 276H (889 M).

IBNU RAIAB

Nama lengkapnya Zainuddin Abdurraltman ibn Ahmad ibn
Rajab ibn al Hasan as Sulami al Hambali, seorang ulama besar dalam
madzhab Hambali dan terkenal pula dalam bidang hadits.

Beliau mendengar hadits dari Abdul Fathi al Maidumi dan
beberapa ulama lain. Beberapa karyanya antara lann: Syarah at
Turmudzi, Sy arah llatut Turmudzi, Thab aqatul Hanabilah.

Beliau lahir di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun
706H, dan wafat pada bulan Rajab tahun 795H.

79



IBNU Srq(D

Nama aslinya Abdul Harits al Inits ibn Sa'd ibn Abdirrahman
al Fahmi. Beliau lahir tahun 93 H dan wafat tahun 775 H.Adapun
kitabnya berjudul Thabaqah lbnu Sa'ad.

IBNU SAIYIDINNAS

Nama lengkapnya Abu Fath Muhammad ibn Muhammad ibn
Muhammad ibn Ahmad Saiyidinnas alYa'mari, seorang hafidh dan
ahli sastra yang terkenal.

Diriwayatkan lebih dari 1.000 syaikh menjadi gurunya. D
antara karyanya adalah, 'Uyunul Atsar f fununil maghazi zoasi
Syamail was Siyar an Naf'usy syadzi f Syarhit turmudzi. Beliau
dilahirkanpada bulanDzulqaidah tahun66L H dan wafat pada
tahun 734H.

IBNU SAKAN

Nama aslinya Ali Sa'id ibn Utsman ibn Sa'id ibn as Sakan al
Baghdadi. Beliau lahir tahun 249 H dan wafat tahun 353 H.
Kitabnya berjudul A sh Shahihul Muntaqa.Ibnu Sakan seorang ahli
hadits yang besar dan berdiam di Mesir.

IBNU TAIMIYAH

Nama lengkapnya Syaikhul lslam al lmam Abul Abbas
Taqiyuddin Ahmad ibn abdil Halim ibn Abdis Salam ibn Taimiyah ad
Dimasqqi al Hambali, seorang ulama besar yang berusaha
memperbaiki rakyat dan agama, pemuka tafsir dan ushul. Lidah
dan kalamnya sama fasihnya. Beliau telah memberi pelaj aran dan
fatwa sebelumberumur20 tahun. Karyanya amatbanyak. Beliau
kurang disukai ulama-ulama di masanya. Bahkan beliau difitnah
sehingga masukpenjara sampai akhir hayatnya.

Beliau dilahirkan tahun 661H (1263 M), dan meninggal
tahun 728H (1328 M).



IBRAHIM IBN HAMZAH AL HUSAINI

Nama lengkapnya lbrahim ibn Muhammad, terkenal dengan
nama lbnu Hamzah al Husaini, seorang ahli pengetahuan yang
terkemuka. Kitabnya berjudul Al B ay an w at Ta' rif f Asb a bi W u r udil
HaditsiSyarif,telah dicetak di Aleppo pada tahun 1239H. Beliau
meninggal tahun 1120 H.

IBRAHIM IBN MUHAMMAD AL HALABI

Nama lengkapnya lbrahim ibn Muhammad ibn al Khalil al
Halabi, seorang ulama terkemuka dalam bidang hadits, banyak
mengarang kitab dan mempunyai murid-murid terkemuka dalam
ilmu agama.

Beliau lahir tanggal 12 Rajab tahun 745H, dan meninggal
pada hari Senin L6 Syawal 841 H.

IIAZAH

Ij azah artinya mengizinkan.

Seorang syaikh mengizink an tilmidzny a meriw ayatkan
hadits atau riwayat, baik izinnya itu dengan ucapan atau fulisan.

Pemberian izin dari seseorang kepada orang lain, untuk
meriwayatkan hadits dari padanya, atau kitab-kitabnya.

ljazah itu bermacam-mac:un, laitu:
a. Syaikh mengijazahkan sesuatu yang tertentu kepada orang

tertenfu.

b. Syaikh mengijazahkan sesuatu yang belum tertentu kepada
orang tertentu. Seperti, "Aku mengij azahkan kepadamu semua
yang aku riwayatkan". Dalam perkataan "semua yang aku
riwayatkan", termasuk yang belum tertentu bagi tilmidz.

c. Syaikh mengijazahkan secara urnum.

Seperti,"Aku ijazahkan semua riwayatku kepada sekalian
orang Islam". "Semua riwayatku" dan "sekalian orang Islam"
ifu umum, karena tidak tertenfu.

81



d. Syaikh mengijazahkan sesuatu yang ia terima dengan jalan
ljazah, kepada orang yang tertentu. Seperti, "Aku ijazahkan
kepadamu apa-apa yang dtljazahkan kepadaku".

Meriwayatkan dengan ljazahini diperselisihkan oleh para
ulama. Kebanyakan muhaditsin tidak memperkenankan
meriwayatkan dengan ijazah, sebab kalau diizinkan, tentu
tuntutan pergi mencari hadits itu gugur dengan sendirinya.
Sedang menurut jumhur muhaditsin, diperkenankan me-
riwayatkandanmengamalkan. Bahkan diduga keras, hal ini telah
mendapat kesepakatan umat.

IT AZA}I FIGHAIRI M.{AYYANIN LI MU'AYYANIN

Izin untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu
kepada orang yang tidak tertentu, misalnya:

Gr-; )\ Cu!J; ,r+ t: L;i
"Kuijazahkan lcepadamu seluruh yang saya dengar atau yang saya

riwayatkan".

IJ AZA}{ FI MU'AYYANIN LIMU'AYYANIN

Izin untuk meriwayatkan sesuatu yang tertentu kepada
orang tertentu, misalnya:

* b*ir =WtL-b) 
ti Lhi

"Afu mengiju,ahlan l<cpailmtu untuk meriwtyatlan kitab si polan ilori
saya",

Ijazah semacarn ini paling tinggi nilainya.

IIAZAH GHAIRI MU'AYYANIN BIGHAIRI MU'AYYANIN

Izin untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu
kepada orang yang tidak tertentu, misalnya:

GGil'dr' l,t r)1.L'e+i

"Kuijazahlun kepada seluruh laum muslimin apa-rpa yang saya dengm
*muanya".
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Sebagian ulama, termasuk al Ktratib dan Abuth Thayyib,
membolehkan ljazah tipe ini.

IKHTHITATH

Artinya bercampur.

Seorang rawi yang berubah akalnya, maka pembicaraannya
banyakbercampur karena ia tidak tahu dan tidak sadar. Sesuatu
yang timbul dari tidak tahu dan tidak sadat, tidak dapat diterima
karena meragukan. Oleh sebab ifu, riwayat orang yang berubah
akalnya tidak dapat diterima. Pembicaraan ini contohnya dapat
dilihat dalam pembahasan hadits dla'if.

IKHTISARUT HADITS

Il&tisarul hadits artinya meringkaskan hadits.

Menyisihkan sebagian dari hadits dengan meriwayatkan
sebagian yang lain.

Usaha untuk meringkas kitab hadits dan yang diringkas
biasanya ialah sanadnya. Sedangkan hadits yang telah berulang-
ulung disebutkan oleh pengarangnya semula, tidak perlu ditulis
kembali. D antara mukhtashar Shalxih Bulihari ialah kitab yang
berjudul:

a. Mukhtasharul Bukhari,karyaAbul Abbas al Qurthubi.

b. M*htashar Abu lamrah, karya Ibnu Abi Jamrah.

Termasuk dalam pembicaraan ini adalah:

a. Mendahulukan susunan yang semestinya di akhir, dan
mengakhirkan susunan.yang semestinya di permulaan.

b. Dari hadits yang panjang, diambil aPa yang dirasa perlu saja.

Sebagai contoh dapat dilihat pada hadits yang berbunyi:

(d-r.srr4rr i{"i 4 * o, Stht"Ul
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" (Telah bersabda Rasulullah S ma), " Allah tidak (sukn) melihat kepada orong
yang melabuhkan kainnya dengan leeadaqn menyornbong". (HR. Bukhari
dan Muslim)

Hadits di atas kalau diringkas dengan meninggalkan
perkataan akhir sekali, akan menjadi begini bunyinya:

^ri t;Jtli,rrg:-r
Maka dari ringkasan ini bisa dipahamibahwa Allah tidak

suka melihat orang yang melabuhkan kainnya, apakah ia
melabuhkannya itu karena hendak menyombong diri ataupun
tidak.

Paham ini tidak benar, karena menurut keterangan agama,
yang terlarang itu ialah melabuhkan kain karena hendak
menyombongkan diri.

Oleh karena ikhtisar itu menimbulkan kekeliruan paham dan
salah dalam menetapkan hukum, maka kata-kata "khuyala" |tu
tidak boleh ditinggalkan, harus disebut. Jadi hadits dengan
riwayat seperti itu trdak dapat diringkas.

IKMAL FIRAD FIRAD IL IBTIYAB 'ANIL MU'TALIF WAL
MUKHTALIF MINAL ASMAI WAL KUNA WAL ANSAB

Sebuah kitab karya Al Amir al Hafdh Abi Nashr Ali ibn
Hibatillah ibn la'far yang terkenal dengan narna Ibnu Ma'kula al
Baghdadi (427-486 H). Kitab berharga ini ditulis oleh
pengarangnya, setelah didahutui oleh munculnya kitab-kitab al
Mu'talif wal Mukhtalif f Asma'i Naqlatil Hadits dan aI Musytabih fn
Nisbag, karya Abdul Ghani ibn Said al Azdi al Mishri (332-463H).
Kitab al lkmal terdiri dari 2 juz. Juz pertama terdiri dari 319
halaman dan juz kedua 334 halaman (cetakan Darul Kutub - al
Mishriyah). Susunannya adalah abjadiyah.

ITALIL HADIT'S (ILMU)

Kata "ilal" adalah bentuk jamak dari kata al illah yang
menurut bahasa berarti aI marad (penyakit atau sakit). Menurut



ulama muhaditsin, istilah 'lilfaf:r" berarti sebab yang tersembunyi
atau samar-s:unar dan berakibat tercemarnya hadits. Tetapi yang
kelihatan adalah kebaikannya, yakni tidak terlihat adanya
kecacatan. (lihat Muhammad ibn Aburrahman as Sarkhawi, Fath
al Mugusi: 1,06-1,0n.

Suatu ilmu yang membicarakan tentang hadits-hadits
ma'lul,yaitu hadits yang pada dhahirnya kelihatan sah, maupun
terdapat beberapa kekeliruan/kesalahan.

Atau dengan definisi ulama muhaditsin, Subhi as Salih:

"Suatu ilmu yang membahas tentang sebab yang samar-samar lagi
tersembunyi dari segi membuat kecacatan suatu hadits. Seperti
memuttashilkan (menganggap bersombung) sanad suatu hadits yang
sebenmnya san ad itu munqathi' (terpuh.ts), mer afa'kan (mengangknt smnp ai

kepada Nabi) berita yang mauquf (yang berakhir kepada sahabat),
menyisipkan suatu hadits pada hadits yang lain, meruwetkan sanad dengan

matannya atau lain sebagainya".

Buku yang membahas masalah ini antara lain:

llalul Hadits, karya Ibnu Abi Hatim.

At Tarikh wal l'llal, karya Imam al Hafidh Yahya ibn Ma'n
(1s8-233 H).

Ilalu'lhadits, karya Imam Ahmad ibn Hambal (1'6+241H).

Al Musnadul Mu'allal, karya al Hafidh Ya'qub ibn Syaibah as

Sudusi al Bashri (182-27911\.

Al I'llal, karya al Imam Muhammad ibn Isa at Turmudzi
(20e-27e H).

llalul hadits,karya al Hafidh Abdurrahman ibn Abi Hatim ar
Razi (204-327 H). Kitab inr terdiri dari 2 jilid dan dicetak di

1.

2.

3.

4.
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Mesir pada tahun 1343 H.

7. Al 'llal al Waridah fl Ahaditsin Nabazoiyah, karya al Hafidz Ali
ibn Umar ad Daruquthni (306-375 H). Kitab ini mencakup
seluruh hrlisan dalam ilmu ilalil hadits yang telah disusun oleh
ulama-ulama yang mendahuluinya.

I'LAM
I' lam arttnya memberitahu.

Seorang syaikh memberitahukan kepada seorang rawi
riwayat hadits ini atau kitab ini dengan tidak disertakan izin untuk
meriwayatkan dari.

Pemberitahuan guru kepada muridnya bahwa hadits yang
diriwayatkan adalahriwayatnya sendiri, yang diterima dari guru
seseorang, dengan tidak mengatakan (menyuruh) agar si murid
meriwayatkannya.

Sungguh pun i'lam tidak disertai dengan izin, tetapi cara
riwayat demikian boleh juga dipakai dan dianggap sah. Ketika
menyampaikan riwayat dari jalan i'lam si rawi berkata
( 'it; ;+Si ) artinya si polan telah memberitahuku.

Hadits yang berdasarkan i'lam ini tidak boleh, karena
adanya kemungkinan sang guru telah mengetahui bahwa dalam
hadits tersebut ada cacatnya. LaIadh untuk menyampaikan hadits
diterima berdasar i'lam ini seperti:

4 uL J6 i>6;;r;i

" Sesemang telah memb eritahukanku, uj mnya telah b erknta padaku ... ".

ILLAT HADITS

lllat arfnya penyangka, sebab.

Suatu penyakit yang samar-samaq yang dapat menodai
keshahihan suatu hadits. Misalnya meriwayatkan hadits secara
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muttashil (bersambung) terhadap hadits mursal (yang gugur
sahabat yang meriwayatkannya) atau terhadap hadits munqathi'
(yang gugur salah seorang rawinya) dan sebaliknya. Demikian
juga, dapat dianggap suatu'illathadits, yaitu suatu sisipan yang
terdapat pada matan hadits.

'ILLAT QADIHAH
' Illat ariny a penyakit, sebab.

Qadihah artinya yang tercela.

Hadits yang hakikatnya terputus sanadnya, tetapi pada
dhahirnya kelihatan bersambung. Atau hakikatnya perkataan
sahabat, narnun pada dhahimya sebagai sabda Nabi Saw, dan
lain-lain yang terbalik atau berubah dari semestinya.

IMAM MUSTIM

Nama aslinya lmam Muslim ibn Hajaj al Qusyairi (204-
261 H) dengan kitabnya yang berjudul Shahihul Muslim atau
I ami' ush shahih,menurut nama aslinya. Kitab tersebut bensi 7 .273
hadits, termasuk hadits yang berulang-ulang. Jika tanpa hadits
yang berulang-.tlang hanya berjumlah 4.000 buah. Syarah Shahih

Muslim yang terkenal adalah Minhajul Muhaditsin hasil karya
Muhyiddin Abu Zakaria ibn Syaraf an Nawawi. Di antara
mukhtasharnya ialah kttab M*htashar al Mundziri.

INFARADA BII{I BI,JKHARI

Hadits yang hanya diriwayatkan (ditakhrij) oleh Imam
Bukhary, sedang Imam Muslim tidakmeriwayatkan. Contohnya
hadits yang berbunyi:

8t';i CLit; 9uA 'p2 +ntS- ;tu issLras av *at;rt;e6i V
. ru,u",, .'t[jt s'rU'O i t *Jl,

'Wmta dmi Abu Hurairah Ra, ujmnya, "Rasulullah Saut bersabda, "Dua
buah l,caikmatan yang besm sekali dan harus dibeli ilengan h,mga yang
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tin ggi oleh lrcb any akm or an g i"al ah lcesehat nn dmr t ercur ahny a w aktu untuk
tant kepada Allah'. (HR. Bukhai)

Walaupun Imam at Turmudzi dan Imam Ibnu Majah
meriw ayatkan hadits tersebut masing-masing dalam sunannya,
namun karena Imam Muslim tidak meriwayatkannya tetap
disebut infarada bihi Bukhari.

INFARADA BIHI MUSLIM

Hadits yang hanya diriwayatkan oleh lmam Muslim sendiri,
sedang Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Contohnya hadits
yang berbunyi:

ailry :Jr-l 1l-: *,nuut- ,+tL!:JtJ .g..r ,srt"l *5i'.' i;1-$ ,rii'*
&.rr,- (fAr:,Lt,..u g\; .rtili *Vtj*u.l:JE r,i,J ,as 6;;)t

'Wmta dari Abi RuqaiyahTnnim ibn Aus ad Dari Ra, menyatakan bahwa

N ab i Muhonm ad S rat b n s ab d a, " Agott a itu nreihat ", " Untuk siap a " s ahu t
kmni (sahah at),' Untuk Allah, Ktab-Ny a, Rasul-Ny a, pemimpin-pemimpin
Itanmmuslimin dansegenap kanmmuslimin", jmoab Nabi (HR. Muslim)

Para imam hadits seperti: Ahmad, Abu Daud, atTurmudzi,
An Nasa'i, Ibnu Majah, Asy Syafi'i dan lbnu Ktruzaimah juga
meriwayatkan hadits tersebut. Hanya Imam Bukhari yang tidak
meriwayatkan. Karena itu disefut infarada bihi Muslim, jika
dinisbatkan kepada dua imam hadits, Bukhari dan Muslim.

IRAQI

Nama lengkapnya AbuI Fadli Zainuddin Abdurrahim ibn
Husain ibn Abdurrahman al lraqi asy Syaf i, seorang hafidh hadits
di masanya.

Beliau mendengar hadits dari Ali Sanjar al Jawuli, Ali ibn
Syahid alJazi,lbnu Abdil Hadi dan at Taqiyyus Subki.

D antara karyanya adalah al Alfyah dan syarahnya dalam
bidang mushthalah, al Marasil, N udhumul lqtirah, Takhij Ahaditsil
Ihyo' yn g dinamakan al Mughni.
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Beliau lahir pada bulan Jumadil Ula tahun 725 H, dan wafat
pada bulan Sya'ban tahun 805 H.

ISHAQ IBN RAHAWAIH

Nama lengkapny a Abu Ayyub lshaq ibn lbrahim ibn Maffilad
al Hamdhali. Terkenal dengan sebutan Ibnu Rahawaih al Marwazi,
bertempat tinggal di Naisaburi.

Beliau adalah seorang ulama hadits yang melawat ke
berbagai kota untuk mencari hadits dari perawi-perawi yang
terpercaya. Oleh karenany4 beliau terkenal sebagai seorang ulama
besar dalam bidang hadits dan fiqh. Rawaih merupakan gelar
untuk ayahnyO Ibrahim. Ayahnya digelari demikian karena dia
dilahirkan dalam perjalanan ke Mekah.

Beliau meriwayatkan hadits dari Ibnu Uyainah, Ibnu
Ulaiyah Basyar ibn Al Mufadldlal Hafsah ibn Ghiyats, Ibnu
Mubarak, Abdurrazag, dan Syu'aib bin Ishaq.

Beliaulah yang menganjurkan kepada Bukhari untuk
mengumpulkan hadits-hadits yang shahih dalam sebuah kitab.
Karena anjurannyalah, Bukhari mengumpulkan hadits dalam
kitab shahihnya.

Beliau dilahfukan pada tahun 161 H, dan wafat pada tahun
237 H di Naisabur.

ISMAITI

Nama lengkapny a Ahmad bin Ib r ahim ibn lsrnail. Wafat tahtrn
371 H. Kitabnya berjudul Mustal,Jrraj, Mu' jam dan Musnad.

ISNAD HASAN

Ada kalanya dalam kitab kita menjumpai perkataan:

1. Isnaduhu hasanun (i* i!,t-tl artinya sanadnya hasan.
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2. Isnadun hasanun 1'u-'rt-r ) artinya sanad yang hasan.

3. Hasanul isnad 1ru:,-:i 6; artinya yang hasan sanadnya.

Hadits atau riwayat dengan salah safu perkataan ifu, atau
dengan yang semisalnya, hdak selalu menunjukkan maknanya
juga hasan, bahkan di antaranya ada yang tidak betul. Contohnya
hadits yang berbunyi:

'ntt'-:*'t'p;i'-*t *ti t;.;"e 'JC n d, e!'+? '*;,t; 
zgo v

(JjlirlJD .... 
t-;tt

"Dmi Aisyah, ia berkata, "Alat pnnah kcluar bnsama Nabi Ssu untuk
umrah dalonbulan Rmnadlan, makaNabi berkata (=tidak shaum), tetapi
aku bershaum, dan Nabi mengqashar shalat, tetapi aku menyem-
purnakanny a'. ( HR. Daruquthni)

Imam Daruquthni berkata, "hd sanad yang hasan".

Perkataan ini benar, tetapi maknanya salah. Menurut
keterangan lain, Nabi tidak pernah berumrah, melainkan empat
kali. Di antara empat kali itu, tidak ada satu pun umrah Nabi
kerjakan dalam bulan Ramadlan, sedang dalam riwayat
Daruquthni dikatakan ada. Sehingga tertolak kehasanan riwayat
Aiqyah di atas.

ISNAD OIMU)

lsnad menutr:tt bahasa artinya menyandarkan.

Sedang menurut istilah adalah menerangkan sanad hadits
fdan menerima hadits). Sehingga makna dari "saya isnadkan
hadits", artinya "saya sebutkan sanadnya", saya terangkan jalan
datangnya atau jalan sampainya kepada saya.

Sedangkan Hasbi Ash Shidiqi mendefinisikan isnad dengan:

.au ji us Jt *;t $
"Mengangknt hadits bpoda yang tnengatakannya, atau yang menu-
kilkannya".



Lafadh isnad tidak ditasniahkan dan tidak dijama'kan.
Tetapi kalau yang dikehendaki dengan sanad, maka ditasniahkan
dan dijama'kan. Sehingga menurut istilah hadits ini, mempunyai
isnadani: dua sanad.

Ilmu yang membicarakan hadits-hadits yang disandarkan
kepada Nabi Saw.

ISNAD SHAHIH

Dalam kitab sering kita jumpai lafadh-lafadh:

1. Isnaduhu shahihun 1 6*i:'Q ) artinya sanadnya shahih.

2. Shahihul Isnad 1 ,u:,1i il; ) artinya yang sah sanadnya.

3. Bi Isnadin Shahihin (

yang sah.
) artinya dengan isnad

Perkataan tersebut menunjukkan bahwa hadits atau riwayat
yang tercantum sanadnya sah, yaitu rawi-rawi sanad itu
kepercayaan atau boleh dipercaya. Tetapi hadits yang dikatakan
sanadnya sah, tidak mesti matannya sah, bahkan di antaranya
ada yang tidak kena.

I'TIBAR

Secara bahasa Al l'tibar merupakan masdar dari kata
itabara. Menumt bahasa artinya peninjauan terhadap berbagai hal
denganmaksud dapat diketahui sesuatu yang sejenis (atTahhan,
Thfsir Mushtalah al Hadits: 140).

Sedangkan secara istilah, menyertakan sanad yang lain
untuk hadits tertentu, di mana hadits ihr pada bagian sanadnya
tampak terdapat seorang periwayat saja. Dengan menyertakan
sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada
periwayat lain ataukah tidak, untuk bagian sanad dari sanad
hadits dimaksud (Ibnu Shalah, Lllumul Hailits:7*75).

gr:*y
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ISTTQR.{

Artinya ketetapan, pemeriksaan atau penyelidikan.

IZZUDDIN IBNU ATSIR AL JAZARI
Nama lengkapnyalzzuddin Abul Hasan Ali ibn Muhammad

ibn Abdil Karimibn Abdilwahid Asy sya'bani allazari. Beliau seorang
pujangga tarikh yang terkenal dan ahli kesusastraan yang
masyhur.

D antara kitabnya adal ah aI Kamil (12iilid). Beliau lahir pada
tahun 555 H (1160 M), dan wafat tahun 630 H (1233 M).
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IABIR IBN ABDUTLAH

Nama lengkapny a Abu Abdillah labir ibn Abdullah ibn Amr al
Anshai al Khazraji, seorang sahabat Rasul yang menjadi mufti di
Madinah. Dalam seiarah Islam, ia dikenal ikut terlibat langsung
dalam 21 pertempuran.

Naskah Hadits Jabir Abdullah Al Anshari dinamai Shahifah

labir. Qatadah ibn Da'amah Azuzudusi memuji naskah Jabir ini,
dan berkata, "Sungguh Shahifah ini lebih kuhafal daripada zurat
al-Baqarah". Hadits yang beliau riwayatkan sebanyak 1.5110 buah.
Dari iumlah tersebut yarrg muttafaq alaih sebartyak 60 buah, yang
infaradabihi Bukhari sebanyak 16 buah dan yang infarada bihi
Muslim sebanyak 126 buah.

Beliau meriwayatkan hadits dari Nabi secara langsung dan
ada pula yang berasal dari sahabat. Bahkan dalam tarikh Islam ia
termasuk seorang yang memiliki majlis ilmu di Madinah yang
memberi pelajaran kepada para tabi'in. Beliau orang keenam di
antara tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits.
Be[au wafat di Madinah pada tahun 78IJ (698 M) dalam usia 94
tahun. Jenazahnya dishalatkan olehAban ibn Utsman, gubernur
Madinah. Beliau seorang sahabat yang paling akhir wafat di
Madinah. (Baca lebih lanjut Mutiara hadits:288, Al Isabah,
Khulashatul tahdzib).

I.{FAR ASH SHADIQ

Nama lengkapnya Abu Abdullah la'far ash Shadiq ibn
Muhammad alBaqir ibn AliZainul AbidinibnHusainibn Aliibn Abi
Thalib.
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Ia'far ash Shadiq adalah salah seorang dari imam dua belas
dalam pandangan golongan Syi'ah Immamiyah dan tokoh
terkemuka dalam kalangan ahlul bait. Beliau mendapatkan gelar
ash shadiq karena senantiasa berlaku benar dalarn segala
ucaPannya.

Ibunya bernama Ummu Farwah dan ayahnya Muhammad
al Baqir ibn Abi Bakr ash Shadiq. Beliau menerima hadits dari
ayahnya dan dari teman ayahnya. Beliau dilahirkan pada tahun
80 H, sebelum terbit matahari tanggal I Ramadlan, dan wafat pada
bulan Syawal tahun 128 H di Madinah. Kemudian beliau
dikebumikan di al Baqie, satu tempat dengan makam ayahnya.

JAHALAH BIR RAWI

Menurut bahasa merupakan masdar dari kata jahilahyarrg
menjadi lawan kataalima. Dengan demikian, yang dimaksud
jahalah bir rawi adalah tidak mengetahui perawi.

Sedangkan,yang dikehendaki dalam ilmu hadits adalah
tidakmengetahui diri perawi itu sendiri atau kondisinya.

Adapun beberapa sebabnya adalah:

1. Karena banyaknya predikat (sifat) perawi yang terdiri dari
narna biasa, n.una kuniyah, laqab, sifat, pekerjaan atau nasab.
Sehingga perawi itu terkenal dari salah satu predikat yang
banyak itu. Kemudian ia disebut dengan predikat yang tidak
terkenal, karena ada safu tujuan tertentu.

2. Sedikit riwayat, maka tidak banyak orang yang mengambil
kabar darinya, bahkan kadang-kadang tidak ada yang
meriwayatkannya dari dirinya kecuali satu orang.

3. Namanya tidak ditegasko.r dan dijelaskan demi meringkas dan
lain sebagainya. Selanjutnya perawi yang tidak dijelaskan
namanya ifu disebut mubham.

Contohnya adalah:

1. Perawi yang mempunyai predikat (sifat) banyak adalah
Muhammad ibn Sa'ib ibn Bisyr al Kalabi. Sementara perawi
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menasabkan kepada kakeknya sehingga berbunyi "Muham-
mad ibn Bisyr", sedang perawi lain menamai dengan
"Muhammad ibn Sa'ib"'

2. Sedikitnya riwayat perawi dan sedikitnya orang yang
meriwayatkan dari dirinya, seperti Abul'Usyara ad Darimi.
dari kalangan tabi'in tidak ada yang meriwayatkannya.

3. Nama perawi yang tidak ditegaskan seperti ucaPan: "Saya
diberitahu oleh si Polan, atau oleh seorang guru atau seorang
lelaki atau lain sebagainya".

IAMALUDDIN AL HANAFI

Nama lengkapny a I amaluddin ibn Muhammad ibn Adbillah al

Hanaf, seorang aili dalam bidang ilmu-ilmu agama' Beliau
meninggal tahun 762H.

IAMI'
lami' arfinya yang mengumpulkan. Kalau banyak disebut

lmuami'.Jami yang dikehendaki dalam ilmu hadits ada tiga macam
yaihr:

1. Kitab yang diatur menurut bab-bab fiqh, seperti Shalxih Bt*hari
dikatakan /a mi' us Shahih.

2. Kitab yang disusun menurut ter[b huruf Hijaiyah tentang
narna-nama pasalnya, seperti lmam dimazukkan dalam Alif,
karena permulaannya Alit Birr (kebajikan) dimasukkan pada
Ba, karena permulaannya Ba' dan seterusnya.

3. Kitab yang matan-matannya diatur menurut tertib Hijaiyah,
seperti Lrtab Allami'ush Shaghir

IAMIUSH SHAGI{IR

Al I ami' ush Sha ghir fi Aludit sil N adzir, kary a lmam ] alau d di n
as Suyuthi (849-911, H). Kitab yang mengumpulkan segala hadits
yang terdapat dalam kitab Enam dan lainnya ini, disusun secara

alfabetis dari awal hadits dan selesai ditulis pada tahun 907 H.
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IARH WAT TA'DIL

larh afinya melukai.

Ta'dil menurut bahasa artinya meluruskan, membetulkan,
membersihkan.

larh menurut ilmu hadits artinya menunjukkan atau
membayangkan kelemahan, celaan atau cacat seorang rawi atau
melemahkan rawi, apakah semua itu benar ada pada diri si rawi
atau tidak.

Sedang fa'dil menurut ilmu hadits adalah menunjukkan atau
membayangkan kebaikan atau kelurusan seorang rawi, apakah
semua ihrbenar ada pada diri si rawi atau tidak.

IARH WAT T{DrL 0rMU)
Nur ad Din Atsar memberikan definisi al lahr dengan:

*:iii stt;A-;i'&- A d)^J; urr, ,.c'&t
"Kecacatan permoi hadits disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak
lccadilan atau lccdlabithan permoi".

Sedang at ta'dil adalah:

,v ji J'n t\ e'iA,, ,r:t'lt a5r,-;,[si

" Lmom dmi al jahr, yaitu pembersthmt atau pensucian pnmoi dm lcetetrpm,
balrua ia adil atm illabith".

Sedangkan aliahr wat ta'dil menurut Subhi as Salih adalah:

i!& +ut,, r:si li '# q '*'" A :,Ji 6'.r; ; ,trlt f ',r^j;_ b
"llmu yang membahas tentang para pnauti hadits ilmi segi yang ilapat
menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau
membersililan mereka, dengan ungbpan atau lafadh tertentu".

Menurut Dr. Ajjaj al Khatib yang dikatakan ilmu jarh an
ta'dil adalah

6:rj ji t;;ii.rts'e,!; btt:}r J1-;i e'-;.j; ait ,at i
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" llmu y ang membahas hal iltwal para rmri dmi segi diterima atau ditolabty a

periutayatannya".

Lafadh jarh menurut muhaditsin ialah sifat seorang rawi
yang dapat mencacatkan keadilan dan hafalannya. Menjarh atau
mentarrih seorang rawi artinya mensifati seorang rawi dengan
sifat yang dapat menyebabkan kelemahan atau tertolak apa yang
diriwayatkannya.

Rawi dikatakan adil bila ia mampu mengendalikan sifat-
sifat yang dapat menodai agama dan keperawiannya.
Memberikan sifat-sifat terpuji kepada seorang rawi, hingga apa
yang diriw ayatkannya dapat diterima disebut ment a' dilkanny a.

Faedah mempelaiari ilmu ini untuk menetapkan apakah
periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau ditolak sama
sekali.

Sedangkan benfuk keaiban rawi, umumnya berkisar kepada
5 macam, yaitu:

1.. Bid'ah (melakukan tindakan tercela, di luar ketenfuan syariah).

2. Mukhalafah (ain dengan riwayat orang yang lebih tsiqah).

3. Ghalath Oany+ kekeliruan dalam meriwayatkan).

4. Jahalatul hal (trdak dikenal identitasnya).

5. Da'walinqitha'(diduga keras sanadnya tidak sambung).

Syarat orang yang menta'dilkan dan mentarjihkan adalah:

1. Berilmu pengetahuan.

2. Taqwa.

3l Wara' (menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat).

4. Jujur.

5. Menjauhi fanatik golongan.

6. Mengetahui sebab-sebab menta'dilkan dan mentaqihkan.
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1.

2.

Kitab-kitab y ang membahas ilmu j arh w at ta' dil antara lain:

Ma'rifatur riial,karya Yahya Ibni Ma'in'

Adl Dlu'afa, katya Imam Muhammad ibn Ismail al Bukhari
(19+252if). rctaU ini dicetak di India tahun 320 H.

AtsTsiqat,karya Abu Hatim ibn Hibban al Busti (wafat tahun

304 H): Perlu 
-rliketahui 

bahwa Ibnu Hibban ini mudah untuk
mengadilkan seseorang rawi. Karena itu hendaklah hati-hati
terhidap penta'dilannya. Naskah aslinya ditemukan di Darul

Kutub dan tidak lengkaP.

Atlarhu wa Ta'dil,karya AbdurrahmanibnAbi Hatim ar Razi

en-nO $. Ini merupakan kitab terbesar dalam masalah ini

Jarh dan ta'dil.

5. Miznul I'tidal, karya Imam Syamsudin Muhammad adz

Dzahabi (673-745 H). Kitab ini terdiri dari 3iilid.

6. Lisanul Mizan, karya Al Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani
(nT852H) dan zudah mencakup isi kitab Miz anul ltidal dengan

beberapa tambahan Penting.
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KHALLAT

Nama asliny a Abu Muhammad Abdittah al Khakt Beliau wafat
pada tahun 676H.

KHAT}IIB AL BAGHDADI

Nama lengkapnya Abu Baknr Ahmad ibn AIi ibn Tsabit ibn
Ahmad al Baghdadi, yang terkenal dengan nama al Khatib,
pelqgang tarikh Baghdad dan berbagai macam kitab, seorang
hafidh yang terkenal di masanya.

.. -ltdu awal perjalanan hidupnya, beliau tekun mempelajari
ilmu fiqtu tetapi akhimya beliau justru menekuni tekun dal-am
ilmu hadits dan sejarah.

Beliau dilahirkan pada bulan Jumadil Akhir tahun ggZH,
dan wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 483 H di Baghdad.

KHATIITHABI

Nama lengkapnya Abu Sulaiman Hammad al Ktaththabi,

lorang faqih besar yang meriwayatkan hadits dari penduduk
Best. Sebagian dari karyanya adalah Ma,alimus Sunmt (Sejarah
SunanAbi Daud).

Beliau dilahirkantahun317 H (929M) danmeninggal tahun
388 H (998 M).

KHIRRII

Orang yang banyak mengeluarkan dan meriwayatkan
hadits dari syaikhnya.
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KIBARUSH SHAHABAT

Shahab at-shahab at yang besaq, yakni sahabat-sahabat yang
banyak berkumpul dengan Nabi Saw dan banyak meriwayatkan
hadits dari beliau, seperti:

Hanzhalah ibn Abi Amr al Anshari

- Abu Aypb
Ubai ibn Ka'ab

KIBARUT TABI'IN

Tabi'in besar, yaitu tabi'in yang banyak meriwayatkan
hadits dari sahabat, seperti:

Basyir ibn Nahik as Sadusi.
Humaid ibn Hilal al Adwi.
ZadIbn Wahab Abu Sulaiman al Khufi.
Rab'i ibn Hirasi.

- Said ibn Al Musaiyyab.
Abul Aswad ad Dili.

KIDZIB

Kidzib artinya dusta. Orang yang berdusta disebut Kadzib.
Kalau orang sering berdusta disebut Kadzdzab atau Dajjal.

Contohnya seperti:

1. Sulaiman ibn Amr Abu Daud an Nakha'i.Imam Bukhari
berkatA "Sulaiman itu terkenal pendusta".

2. Sahal ibn Ammar an Naisaburi. Berkata lbnu Sahl ibn Am-
mar, "Ia menghampiri saya dengan dusta, (yakni) ia
berkata, "Aku pernah menulis bersama engkau di sisi Yazid
ibn Harun". Ibnu Sahl berkata, "Demi Allah ia tidak ada
mendengarkan hadits bersamaku, dari Yazid ibn Harun".

KIRMANI

| "arna 
lengkapnya Muhammad ibnyusuf ibn Ali al Krmani aI .

lt*
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Baghdadi,lahir di Kufah pada bulan Jumadil Akhir tahun 717 H.
Beiiau wafat dalam perjalanan kembali dari Haji pada tahun
786H.

Diriwayatkan, dalam perlalanan hidupnya beliau pernah
belajar kepada Addudin selama 12 tahun. Semua karya Addudin
dikalinya. Kemudian beliau pergi haji,lalu mukim di Baghdad.

Beliau pernah melawat ke Mesit, dan di tempat ini al Kirmani
mempelalari Sahih al Bukhari pada Nashiruddin al Faariqi.
Beberapa karyanya adalah:

- Al Kau)aakibud Darai.

- Syarah aI Bukhai.

KUTUBUL KHAMSAH

Nama lima kitab (Shahih B*hari, Shahih Muslim, Sunan Abi
Daud; Sunan atTurmudzi; dan Sunan an Nasa'i) yang dijadikan
standar oleh para ulama hadits.

KUTUBUSH SAB'AH

D antara ulama ada yang menambah n.una kitab hadits
sebagai kitab pokok (Kutubus Sittah) ditambah lagi sehingga
jumlahnya menjadi tujuh buah.

Kitab hadits yang ditetapkan sebagai nomor urut ke tuiuh
dalam kitab standar adalah Musnad Ahmad susunan Ahmad ibn
Hambal.

KUTUBUS SITTAH

Yaitu kitab standar yang ditetapkan oleh ulama hadits
dalam urutan keenam. Karenanya kitab standar ini ada enam
buah, yaitu: Kitab standar yang lima - Kutubul lQramsah, darr
ditambah dengan satu kitab menjadi Kutubus Sittah.

Adapun ulama yang tidak sependapat tentang nama kitab
standar yang menernpati urutan keenam adalah:

1. Menurutpendapat IbnuThahir al Maqdisi adalahkitab Sunan
lbnu Majah.
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) Menurut pendapat Ibnu Atsir adalah kitab a/ Mwoatha, karyu
Imam Malik.

Menurut lbnu Hajar al Asqalani adalah Sunan adDarimi.

Menurut Ahmad Muhammad Syakir adalah al Muntaqa,kutyu
IbnuJarud.

KI,JNIAH

Adalah sebuah n:una panggilan yang di permulaannya
ada: Ab (Aba, Abi, Abu) ibn, atau bint dan um, seperti:

Aba Bakar.

Abi Bakar.

Abu Bakar.

Ummu Salamah.

Ibnu Abi Habibah.

Kuniah ini kebanyakan jadi sebagai narna panggilan bukan
nama asli.

3.

4.

I



LAFDHU LAHU

Artinya lafadh itu baginya.

Maksudnya lafadh seperti yang disebut, diriwayatkan
olehnya (salah seorang rawi atau ahli hadits). Contohnya:

(.r&,urJjrrlirdr.,.+Jr!bJ) ,t* At ;i.rilt;;;riil 3i J u? ,U6 +ii V
"Dari Ummu 'Athiyah, ia berkata, " Adalah knmi tidak menganggsp apa-

opa akan kotoran dan lcekuning-kuningan (yangl<eluar) sesudahbersih (dari

haidh)". (HR. Bukhari dan Abu Daud dan lafadh itu baginya)

Keterangan:

Kalimat "nya" ifu selamanya mesti dikembalikan kepada
yang akhir. Dalamriwayat tersebutyang akhir adaldhAbu Daud.

Jadi artinya lafadz itu bagi Abu Daud, yakni lafadh (susunan)
seperti di atas, diriwayatkan oleh Abu Daud.

Dikatakan begitu, karena yang diriwayatkan oleh imam
Bukhari, susunan lafadhnya berlainan, seperti:

(.r,6.rD rili i/)ry;r'St 1i 
-'J 

t:s t'-:A ZF;ii V

Dalam riwayat ini tidak ada kata ( Atn ), sedang dalam
riwayat di atas ada kata tersebut.

Maka maksud kata ( ';i t;;ilj ), adalah ingin menun-
jukkan bahwa dalam riwayat yang disebutkan ada tamb ahannya,
seperti riwayat Abu Daud di atas, atau ada kekurangannya, atau
ada perubahan tentang susunannya.

LAHU MITSLT'HU

Hadits tersebut memPunyai syahid bil lafdhi (sesuai makna

dan redaksinya).

103



LAHU MUTAABA(AH

Hadits yang nemPunYai rnut;ibi''

LAHU NAHWUHU

Hadits tersebut mempunyai syahid bil makna.

LAHU SYAWAAHIDU

Hadits tersebut mempunyai beberapa syahid.

TAITS

Nama lengkapnya Abul Flarits al Inits ibn Sa'ad ibn Abdur-
rahman al Falnni. Seorang imam mujtahid yang terkenal di Mesir
dalam bidang fiqh dan hadits.

Beliau meriwayatkan hadits dari Nafie, Yahya ibn Sa'id al
Anshan, Said al Muqri, Atha' ibn Abi Rabah, Qatadah, Az Zuhn,
Shafwan ibn Sulaim dan lainlain.

Beliau dilahirkan pada tahun 94 H dan wafat di Mesir tahun
775H.

LAM YARWIHI 'AN zuLAANIN ILLA FULAANUN

Hadits gharib yang dinisbatkan kepada rawi tertentu,
sedang rawi lain tidak ada yang meriwayatkannya.

TAQAB

Laqab artinya gelaran, yakni satu nama yang diberikan
kepada seseorang, seperti:

Abdurrahman ibn Hurmuz, gelarnya al A'raj.

Asma binti Abu Bakar, gelamya L)zatun ni thaqain.

Muhammad bin ja'far, gelarnya Chundar.

Al Aswad rbn Amif, gelarnya Syadzan.

Jaor laqab iru, bukan nama asal dan bukan pula kunyah.
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tA YARWIIHI TSIQATUN IttA zuLAANUN

Hadits gharib yang dinisbatkan kepada rawi di mana yang
tsiqah hanya seorang yang meriwayatkannya. Sedangkan jika
dinisbatkan kepada rawi-rawi selainnya, adalah dla'if.
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MAA tAA ASTULAHU

Ada hadits yang disandarkan kepada Nabi Saw, tetapi
hadits tersebut sama sekali tidak terdapat (mempunyai) sanad.
Seperti hadits yang berbunyi:

.i3r;;,cri .ry

"Meninggalknn adat adalah satu permusuhan".

Penjelasan:

Ucapan di atas dikatakan sebagai sabda Nabi Muhammad
Saw, makanya disebut hadits.

Hadits di atas tidak mempunyai sanad.

Mayoritas hadits yang tidak bersanad atau yang
tidak terdapat sanadnya, dalam kitab-kitab hadits disebut
( 'i ,bi t ) : La aslalahu artinya tidak ada asal baginya.

Hadits yang tidakbersanad seperti di atas, dianggap lemah.
Hadits demikian [dakboleh dipakai atau dikatakan sebagai sabda
Nabi Saw, karena tidak dapat diperiksa sanadnya, sedangkan
untuk menetapkan sabda Nabi Saw atau bukan, perlu adanya
sanad.

MAHzuDZ

Mahfudz artinya yang terpelihara, yang dihafadh.

Satu hadits shahih dan hasan yang diriwayatkan orang
kepercayaan, tetapi menyalahi riwayat rawi kepercayaan lain
yang kurang kuat.
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Penjelasan:

Hadits mahfudz merupakan lawan hadits syadz.

Mahfudz ini terbagi menjadi dua yaitu pada matan dan sanad.

MAIHUL

Maihul secara lughah adalahghairuma'ruf Ntinya yang tidak
diketahui, tidak dikenal.

Riwayat orang yang tidak dikenal. atau hadits yang
diriwayatkan orang yang tidak dikenal. Riwayat ini tertolak
hukumnya.

Contohny a seperb H ammam dan Humaid ibn AMirrahman
al Kufi, keduanya tidak dikenal.

Sedangkan dalam ilmu hadits istilah maihul menunjukkan
kepada majhul'ain dan majhulhal.

MAJHUL'AIN

Maihul artinya yang tidak diketahui, yang hdak dikenal.

'Ain arhnya diri atau orang.

Maihul' ain adaTahyang tidak dikenal dirinya atau orangnya.

Majhul'ain yang dikehendaki dalam ilmu hadits:

+rr: rrrll b:;_ t; ^tu::;.ti &rt, ej- s s

"Hadits yang pada sanadnya ada seorang permoi yang disebut nmnanyq
tetapi tidak dikenal orungnya, dan yang meriwayatkan darinya hanya
seorang".

Satuhaditsyang dalamsanadnya ada seorang rawi di mana
hanya seorang dari rawi lain meriwayatkan darinya, serta tidak
ada seorang ulama mencacat dta. (Taudihul Aftar I :174)

Satu hadits yang dalam sanadnya ada rawi yang tidak
dikenal oleh ulama serta haditsnya tidak diketahui, melainkan
dari jalan seorang rawi saja.

107



Contohnya:

tt;rtt * \dr i;rLfi ta ;ir Uttlt ,f 'b;',J-J,t '>et A'"1^ t::;141.,31iy

<A-'t $tt n'e,.tr.l ,.tu )Q i b rt t*i b" ,:.*q J;iuL qi 'u ,F,
(Y;.vJjrrrb tV;*

"(Berkata Abu Daud), "Telah menceritaknn kepadakoni, Muhanmad ibn
'Ala Muhammad ibn Makki al Maruzi, maknanya : Dua orang ini
berkata, "Telah menceritakaa lctpada l,am| Ibnul Mubmak, dari Sulaiman
at Toimi, dmi Abi Utman (buknn Abu Utnran on Nahdi), dmi bapaknya,
dari Ma'qit ibn Yasar, ia berkata, " Nabi Smu pernah bersabda, " Bacakanlah
"Yasin" bagi orang-orang yang hampir mati di antma knnu'! (HR. Abu
Daud)

Dua orang rawi yang ada dalam sanad hadits tersebut, yakni
Abu Utsmandanbapaknya, tidak dikenal oleh Ulama hadits.

Tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Utsman, kecuali
Sulaiman atTaimi. Dari jalan Sulaimanini sajalahyang terkenal.

MAJHUL HAL

Maihul artinya yang tidak diketahui, yang tidak dikenal.

HaI arfinyakeadaan, keadaan diri, sifat diri seseorang.

Maihul hal ar[nya yang tidak diketahui keadaan dirinya
atau sifat dirinya.

Satu hadits yang dalam sanadnya ada rawi yang dhahirnya
adil, tetapi tidak diketahui keadaan yang sebenarnya dan
batinnya.

MAKHRAI

Makhraj artinya tempat keluar.

Rawi-rawi yang membawa kabar (Qawa'id).
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MALUL (MU'ALLAL)

Ma'lul artinya yang sakit.

Mu'allal artinya yang ditimpa penyakit.

Suatu hadits yang dhahirnya sah, tetapi setelah ditelih,
terdapat cacatnya (Asy Suyuthi).'Illat (cacat atau penyakit) hadits
ma'lul itu ada dua, yaifu pada isnad dan matan.

Contoh hadits ma'lul pada sanad:

ir- CU 
'J- *'U.titttx*ts *t*,'J.i,rr+o w; /:'; t 3t^:,1 wL 13r,;tll

p *l'r:t: i--lt *q. f? ,,sts nttr Jt rli +-#t nr4i * i" e'i r, ,tt
, I . .'

(y\c:v.s!pr) i*jt) .Li, ,ti ,;t

" (Berkata Turmudzi), "Telah menceritakan kepadakami,Ishaq ibn Mashur,
telah menceritaknn kepada kmni, Abdullah ibn Numoir, telah menceritakan

kepadakami Llbaidillahibn Llmar, dariNafi, dari Sa'id ibn Abi Hindin dari
Abi Musa al Asy'ari,bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Telah diharamknn

memakai sutra dan onas atas orrng laki-laki dari umatku, dan dihalalkan

b agi p e r emp uan-p e r e mp u an me rek a" . ( HR. Turmu dzi)

Ishaq, Abdullah, Ubaidillah, Nafi, Sa'id, danAbu Musa yang
menjadi sanad hadits di atas, merupakan orang-orang keper-
cayaan. Sanad antara yang satu dengan yang lain bersambung
secara syahid, karena rawi-rawinya kePercayaan dan sanadnya
bersambung sampai kepada Nabi, sanad hadits itu drkatakan sah.

Tetapi setelah diteliti oleh ahli hadits ditemukan bahw a S a'i d
ibn Abi Hindin tidak pemah mendengar hadits dan Abi Musa'
jadi dikatakan antara Sa'id dan Abi Musa terputus, yakni ada

rawi yang tidak disebut. Inilah penyakit sanad hadits tersebut.

Kesimpulannya karena sanad itu pada dhahimya sah, tetapi

setetah diadakan penelitian terdapat'illatnya, maka sanad hadits

tersebut disebut Ma' lul.
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MANAWI

lengkapnya Abdurrauf ibn Tajul Arifn Ali ibn Zainul
Abidin, yang digelari dengan Zainuddin al Hawari asy Syafi,i al
Manawi. Dlahirkan tahun 9SZH.

Beliau besar dalam asuhan ayahnya dan sanggup menghafal
al-Qur'an pada umur belia. Kemudian menghafal kit ab al Eahjah

{a]am 
rt_mu hqh, llfy ah ib n M alik dalam ilmu nahwu, Alfy ah ii aqi

dalam ilmu musbthalah. Bahkan ilmu tasauf prn arpetiiannya
dari asy Sya'rani. D antara kitab-kitabnya antara lain:

Tafsir surah al Fatihah (sebuah koleksi hadits yang dinamakan
al lami'ul Azhar - di dalamnya terkumput g0.OO0 hadits, dan
setiap hadits dij elaskan martabatnya).

Haqa-qul Akhbar (di dalamnya dikumpulkan 16.600 hadits).

Takhrika Hadits al Baidlmoi (dalam bidang takhrij).

Syarah lami'ush Shaghir - yang dinamakan Fathul eadir.
Beliau wafat pada hari Kamis, tanggal 23 bulan Safar tahun

1031H.

MAQDISI

Nama lengkapnya Abu Muhammad Abdul Ghani al Maqdisi,
seorang hafidh yang amat d alam pengetahuannya unfuk masalah
perawi hadits.

Beliau dilahirkan di Jama'il tahun 541 H (1146 M), dan
meninggal tahun 600 H (1203 M) di Mesir.

MAQLUB

, , Maqlub artinya yang dipalingkan, yang dibalikkan, yang
ditukar, yang diubah, yang terbalik.

Adapun yang dikehendaki dalam ilmu hadits adalah:

.,b19t f-nu, * u(Ar *i; cri
"Hadits yang terjadi mukhatafah (menyalahi hadits tain) disebabkan
men d ahuluknn d on me n gakhirknn " .
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Satu hadits yang pada sanadnya atau matannya ada
tukarary perubahan atau palingan dari yang semestinya.

Menurut ahli ilmu hadits, maqlub itu ada pada sanad dan
ada pada matan.

Adapun berbagai penyebab yang mendorong untuk
melakukan pemutarbalikan hadits antara lain:

1. Dengan tujuan ighrab (membuat hadits menjadi gharib)
sehingga banyak orang yang suka dan tertarik untuk
meriwayatkan haditsnya dan mau mengambil hadits darinya.

2. Mempunyai tujuan menguji dan memperkukuh hafalan
muhadits dan kesemPurnaan kecerdasannya.

3. Timbulnya kekeliruan dan kesalahan tanpa disengaja.

Sedangkan hukumnya adalah:

1. Jika pemutarbalikan hadits ini dengan tuju anighrab,maka tidak
diragukan lagi bahwa hal itu jelas tidak boleh, sebab di situ
terkandung unsur kesengajaan mengubah hadits dan ini
merupakan sebagian tindakan orang-orang yang melakukan
pemalsuan hadits.

2. Apabila dengan maksud menguji, boleh demi memperkuat
hafalan muhadits dan ahlinya. Yang demikian ini dengan syarat
harus menjelaskan keshahihan hadits sebelum majlis selesai.

3. Jika pemutarbalikan hadits teryadi karena kekeliruan atau lupa,
maka tidak diragukan lagi bahwa pelakunya memang
mendapatkan maaf dalam kekeliruannya. Namun jika sering
dilakukan, maka merusak kedlabithannya dan menjadikan
haditsnya sebagai hadits dla'if.

MAQLUB MATAN

Satu hadits yang matannya terbalik dari semestinya atau
kebiasaannya.
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Contohnya hadits yang berbunyi:

',fr ;-;-'g'r;i,',!'; ts 't;x !;i rii t'i! o,c ,nt :l' .i Jl.
,.:'.'-t i.,

:rjli 6go;l .'c
J-J O' v

' 
t rt ,;r,;i ;.9i,,5j(1

' D ari Ab i Hur air ah, i a b erkat a, " Tel ah b e r sab d a Rasulull ah S mn, " Ap abil a
salah seorang dari kamu sujud, maka janganlah ia bersujud seperti unta,
tetapi hendaklah ia letakkan kedua tangannya sebelum lcedua lututnya".
(HR. Abu Daud)

Penjelasan:

Perkataan "kedua tangannya sebelum kedua lufutnya" itu
terbalik. Seharusnya "kedua lututnya sebelum kedua tangannya".

Dikatakan terbalik, karena menurut kebiasaan unta jika
hendak meletakkan badannya di bumi, ia mendahulukan kedua
kakinya yang di muka lalu baru yang belakang.

Menurut hadits itu, cara unta inilah yang dilarang oleh Nabi
Muhammad Saw. Jadi perintahnya itu seharusnya (bukan terbalik)
mendahulukan lutut (seolah-olah kaki belakang bagi unta)
kemudian baru tangannya.

MAQTUB SANAD

1) Satu hadits yang rawi sanadnya ditukar dengan rawi lain.

2) Satu hadits yang nama rawi sanadnya terbalik dari
semestinya.

3) Sanad bagi zuahr matan, difukar dengan sanad lain, atau
matan bagi suatu sanad diganti dengan matan yang lain. (Lihat
Muqadimah Ibnu Shalah)

Contohnya:
,n'-o.'...t . i.. . . a.. ..1. t. .. t.,i','

:L.c9i;r 6.g-t ,il e * 6tl bt d:'.t)l V 6++"il1 lh- ,;"q5trr*t fLi I tf V

t>r!! fi+ts i..* A 6seir'ial:'1

"Dari Amr ibn Kralid al Hanani, dmi Hnnmad an Nashibi, dmi A'masi,



dari Abi Shalih, dari Abi Hurairal,, I'labi Sru bersabda, " Apabila kmnu
bertemu orang-orang musyrik di satu jalan, maka janganlah kmtu mulai
memberi salnn lcepada merekn ...".

Penjelasan:

,{masi yang ada dalam sanad di atas seharusnya Suhail,
tetapi oleh Hammad, Suhail ditukar dengan A'masi, karena
hendak mengadakan perbuatan yang ganiil, supaya ia terkenal.

Dkatakan,{masy itu tukaran dari Suhail, karena menurut
sanad Muslim, yang sah adalah sebagai berikut:

a. Muslim.
b. Qutaibah.
c. Abdul Aziz.
d. Suhail.

e. Abi Shalih.
f. Abu Hurairah.
g. Rasulullah Saw.

MAQTHU'

Maqthu'secara lughah adalah isim ma'ful dari kata kerja
qatha'a lawan dari kata washala (menghubungkan) sehingga
maqthu artinya yang diputuskan atau yang terputus, yang
dipotong atau yang terpotong.

Para ahli hadits mendefinisikan hadits maqthu' dengan:

'',+r-i ji :t:t ti lir'n iq u &hr LL+ri'b 
L;; ;: ,;r.6, ,jt :*is

"Yangdbandarkankzpadatabi'i ilan tabi'it tabi'in,boikperkatann,pelcerjaan
maupun seumpafianya".

Perkataan, perbuatan atau taqrir yang disandarkan kepada
tabi'i atau orang yang di bawahnya.

Atau sebuah hadits yang disampaikan oleh jumhur
muhaditsin adalah:

.i ii i:t-1-4:t, ,;ttv$; )t;j ji !.9 b'g! u;qt
"Perkataan atau perbuatan yang berasal dari seorang tabi'i serta
dimauqufkan kepadanya, baik sanadnya bersmnbung moupun tidak".
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Contoh yang berbenfuk perkataan:

;jiiu-:'f '&i tr r!1 ,,;lJr r, *J.Lii ,rs *'ti 0., *; otpt;t, v
.t"'ji>$ i;,rr-r iil il;

" Dari Abdullah ibn Sa'id ibn Abi Hindin, iaberkata, " Aku pernahbertanya
kepada Sa'id ibn Musaiyib balntasannya si polan bersin, Stadahal imam
sedan g berkhutb ah, lalu orang lain men gucapkm "y arhwnukni, ah" (b olel*ah
yang demikian)? lmaab Sa'id Musaiyib : "Peintahlah kepadunya, supsya
jangan sekali-kali ia ulangi".

Said ibn Musaiyib adalah seorang Tabi'i. Penjelasan di atas berisi
ucaPannya.

Contoh lain adalah perkataan Haram ibn Jubaiq, seorang
tabi'i besar yang berkata:

" Aan g mulonin itu bila telah nun genal Tuhonny a Azza wa I alla, niscay a
ia mencintainya, dan bila ia mencintainya, Allah menerimanya', .

Maqthu' tidak boleh dijadikan hujah atau dalil agam4 sebab
bukan sabda atau fi'il atau taqrir dari Nabi Muhammad Saw.
Karena maqthu' bukan hadits, maka tidak pula dibicarakan dalam
Ilmu hadits. Akan tetapi ada sebagian ahli hadits yang
membicarakannya, sehingga sebagai orang Islam perlu
mengetahuinya.

MARFU'

- -Mrrfu'artinya yang diangkat, yang dimajukan, yang
diambil, yang dirangkaikan, yang disampaikan.

- Perfcataan, perbuatan atau iqrar yang disandarkan kepada
Nabi Muhammad Saw, apakah sanad hadits tersebut samLurig
atau terputus, dan baik yang menyandarkan hadits ifu sahabat,
maupunlainnya.

Sedangkan para urf hadits mendefinisikan:
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tltti ;i #,l)C ,i,, ,-pji J4 ji Jg'btLt l-: *;16:- ,inqs)l'.ib\ u

t+:i;i
"Hadits yang disandarkan kepada Rasul Saw sendiri baik perkataan

atau perbuatan, demikian pula taqrir, baik sanadnya itu muttashil
(bersambung) maupun munqathi' atau mu'dIaI".

Ada pula yang mendefinisikan:

f! *:; r+.9 *-l ^4'^ntJ- dt w 4riir .*,-.r'

"Hadits yang dinukilkan dari Nabi Saw dengan mengisnadkan dan
mer afa' kanny a lcep ad a N abi S ru " .

Sedangkan Al Ktrattib al Baghdadi menulis:

.u-ytl *t nl'Atr;.- e,* u 6t-:.tt +,*iC

"Haditsyang diknbarkan oleh sahabat tmtangperbuatan Nabi Smt, ataupun
sabdanya".

Sabda atau perbuatan atau taqrir atau sifat yang orang
sandarkan kepada Nabi Saw.

Marfu'ada beberapa macam, yaitu:

1. Tashrihan ( dengan terang ) yaitu isinya terang-terangan
menunjukkan kepada marfu'. Contohnya:

, s', nt,.i* It U u, SAr 'iL , e 4t J;, JG :lQ G

"Dari labir, telah bersabda Nabi Smo, "Baik pekerti itu bertuah dan buruk
lcclakuan itu sial". (HR.Ibnu Asakir)

Keterangan:

Dkatakan marf itu tashritu karena hadits di atas dengan jelas

menyebut: "Nabi Saw bersabda ...".

2. Hukman (pada hukum).

Yakni isinya tidak jelas/terang menunjukkan kepada matfu'
tetapr dihukumkan marfu', karena bersandar kepada beberapa

115



tanda. Seperti hadits yang berbunyi:

<,;i;: ,e,1 g, *e-, e l;1"+: ;rtlrj :ilt u, ,:9;:VJ 
'du ;'6

"Dari Llmar', ia berkata, "Do'a itu terlrcnti antffia lmgit dan bumi, tidak

bisa naik sedikit pun daripadanya sebelum dishalmoatkan atas Nabi".
(HR.Turmudzi)

Keterangan:

Perkataan di atas adalahucaPan Umal, seorang sahabat Nabi Saw.

MARzu'FIL HUKMI

Perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Rasulullah.
atau dikerjakan di zarnan Rasulullah, atau di waktu Rasulullah
masih hidup.

Jika perbuatan sahabat itu tidak disertai penjelasan atau
tidak dijumpai qarinah yang menunjukkan bahwa perbuatan itu
dilaksanakan di zaman Rasulullah, bukan dihukumkan hadits
marfu', melainkan hadits mauquf. Sebab mungkin adanya per-
sangkaan y ang kuat bahwa tind akan sahabat di luar pengetahuan
Rasulullah Saw.

Contohnya:

- rlrj cr1_ ,,t"4rt Jr-j )+ 
"J" 

J;rJj ,* i" rii ,1+ ;u

"labir Raberkata, "Konon kmi maksn drgtnghrda di waktu Rasulullah
Smo masihhidup".

MARzu'FIt HAQIQI

Suatu pemberitaan sahabat yang dengan tegas menjelaskan
perbuatan Rasulullah Saw.

Contohnya:

"r)ttr 7 ,l'At ,lr;V*i ,rLs &r ,l"lr.;*. ,ttt &) Li Q*ht ',-*j uG *
u.1ri.,,Jror1 , r;jti iis,u 4i;i;t
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"Berita dmi 'Aisyah Rabalrua Rasulullah Smo mendo'a di waktu shalat,
ujanrya, "Yn, AIIah, aku berlindung kqada-Mu dari doss dan hutang".
(HR. Bukhari).

MARFU'QAULI HAQIQI

Apa-apa yang disandarkan oleh sahabat kepada Nabi
tentang sabdanya bukan perbuatan atau iqrarnya, yang dikatakan
dengan tegas bahwa Nabi bersabda.

-Contohnya seperti pemberitaan sahabat yang meng-
gunakan lafadh:

.. ,Jk *i,)t J;r|",&
" Aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda :...".

Cara periwayatan sahabat yang menggunakan kata-kata di
atas, menunjukkan adanya kepastian dan keyakinan bahwa
perkataan ifu benar-benar dari Rasulullah.

Contoh hadits marfu'qauli haqiqi, seperti:

b-'["ii i;u.1l i>r;y :Ju p, +J";rl.rl 4)t J;;"61 ,lo'Lht ,ir-* i, y
d-r,Jrrirrr _ (L..rJ *"*: fr _r;.ll !>l.-

" Dari ibnu Umar Ra, bahwa Rasulullah Saw pernah berssbcla, ,,Shalat

jama'ah itu lebih afdhal dua puluh tujuh tingkatnrt daripada shalat
sendirian " . ( HR. Bukhari-Muslim)

MARFU'QAULI HUKMI

Hadits marfu' yang tidak tegas penyandaran sahabat
terhadap sabda Nabi, melainkan dengan perantaraan qarinah
yang lain. Apa yang disandarkan sahabat itu berasal dari sabda
Nabi.

Biasanya menggunakan kalimat yang berbunyi:
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"Aku diperintahbegini ... aku dicegahbegitu ...".

Contoh hadits marfu' qauli hukmi adalah sebagaimana hadits
Anas Ra yang berbunyi:

- .:t ,jir. - Uu_.li ;", i;ri\i fi- Li J>-oi

"Bilal Ra diperintah menggenapkan adzan danmengganjilkan qamat".
(HR. Bukhari Muslim)

MARzu'TAQRIRI HAQIQI

Tindakan sahabat di hadapan Rasulullah dengan tiada
memperoleh reaksi, baik reaksi itu positif maupun negatif dari
Nabi Muhammad Saw.

Contohmarfu'taqriri haqiqr, seperti pengakuan Ibnu Abbas
Ra yang berbunyi:

*- tt v& ft eG *, ^4';utG- ti)t'$j ;.tsj 
".|Ar -i* ,rtttdrrk

" Konon kami shalat dua rakaat setelah matahari terbenam. Rasulullah
Saw mengetahui perbuatan kami, namun beliau tidak memerintahkan
dan pula tidak mencegah".

MARzu'TAQRIRI HUKMI

Pemberitaan sahabat diikuti dengan kalimat Sunnatu Abi
Qasim, Sunnafu Nabiyina atau Minas Sunnati.

Contohnya adalah perkataan Amru ibn Ash Ra kepada
Ummul Walad yang berbunyi:

,.;r,eri- rilrj zl t:tr;6:$l

"langan kmnu carnpur adul*an pada knni sunah Nabi l@ni". (HR. Abu
Daud)

MARIUH

Sebuah hadits maqbul yang ditenggang oleh hadits maqbul
lain yang lebih kuat. Kalau yang ditenggang itu bukan hadits
maqbul, maka tidak disebut hadits marjuh.
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M.ryRUF

Ma'ruf secara bahasa merupakan isim maf'ul dari h'tl 'arafa

artinya yang dikenal atau yang terkenal.

Sedangkan yang dikehendaki dalam ilmu hadits adalah
hadits yang diriwayatkan oleh perawi kepercayaan, bertentangan
dengan hadits yang diriwayatkan oleh perawi dla'if.

MASRUQ

Masruq artinya yang dicuri.

Satu hadits yang ditukar rawinya dengan rawi lain supaya
menladi ganjil, sehingga diterima olehahli hadits danmereka suka
akan haditsnya itu.

MASYHI,JR

Masyhur secara bahasa adalah isim maf'ul dari fi'il syahara

yang artinya disiarkan, yang diterangkan, yang diunjukkan, yang
masyhur.

Sebuah definisi yang dikemukakan oleh jumhur Muha-
ditsin adalah:

;rgr ;;r:'U p;Sa x'lJr irrJs

"Hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang ataulebih, sertabelummencapai

derajat mutawatir".

Adapun para urf hadits menulis:

" ;1 ,'sg i;:tx;'ii" Iu
"Hditsyangmempunyai jalan takterhingga, tetapi lebih dari dua ialan".

Ada pula yang mendefinisikan: . ,. . ,.i , . ,

;-Jts ,U i'*i;!, .os]'/ +tit ;*\':\l:ti as; nilr 6a1-,i*t'

"Yang telatr masyhur di antara manusia, padahat asalnya aori aur'ffi
saja. Maka jikn kabm yang telah tersiar itu tiilakberasal, tidaklfu dinmnai
masylur".
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Contohnya:

, .si; t,l.b t:t:tirrt-,' *:t'
"Nabi bersabda, "(Yang dikataknn sebenar-benarnya) orang lslmn itu iatah
merekn, yang orang muslim lainnya selmnat aaii tganglguan) lidah dan
tangannya".

Penjelasan:

Hadits di atas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam
Muslim, dan Imam Turmudzi dengan berlainan sanadnya.

Gambaran sanadnya adalah:

Abu Hurairah

+
Abu Shalih

*
Al Lu'qaa'a

*
IbnuAflan

*
Qagabah

*
Turmudzi

Ahl MusaAsy'ari

I

Y
Ahl Barddr

I

Y
Ahr BadahibnAbdullah

ibn Ati Bardah

I

Y
Yahp

I

V
Sa'id

I

Y
Muslim

Abdullah ibn Umar

+
Asya'tii

I

Y
Ahllahibn

Abi Sahr

.l
Syu'bah

*
Adam

+
Bukhari

Nabi MuhanmadSaw



- Jika diperhatikan, sanad yang dari jalan Abdullah ibn Amr
sampai Bukhari, yang dari jalanAbu Musa sampai kepada Imam
Muslim dan yang dari jalan Abu Hurairah sampai kepada [mam
Turmudzi. Akan dijumpai, tidak seorang pun dari rawi-rawi itu
yang sama orangnya. Oleh sebab itu, hadits ini disebut
mempunyai tiga sanad dan dinamakan hadits masyhur.

Contoh hadits di atas shahih, sebab rawinya kepercayaan
semua. Hadits masyhur tidak harus shahitU bahkan ada yang
hasan dan ada pula yang dla'if.

Contoh hadits masyhur lain yang ditakhrijkan oleh Imam
Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar Ra yang berbunyi:

@iu islt hift *6q.Jr31rir1y :*i *A6- lu J*i dv

"Rasulullah Saw bersabda,"Bahwasanya sahnya amal-amal itu dengan
niat dan bagi tiopaiap orang itu memperoleh apa yang ia niatkan ...".
(HR. Bukhmi Muslim)

Keterangan:

Hadits di atas, pada thabaqah pertama hanya diriwayatkan
oleh sahabat Umar Ra. Pada thabaqah kedua diriwayatkan oleh
Alqamah sendiri, dan pada thabaqah ketiga hanya diriwayatkan
oleh Ibnu Ibrahim at Taimy, dan pada thabaqah keempat hanya
diriwayatkan oleh Yahya ibn Sa'id. Dari Yahya ibn Sa'id inilah
hadits di atas diriwayatkan oleh banyak orang.

Ditinjau dari kualifikasi hadits ahad yang lairu maka hadits
Umar di atas dapat juga dikatakan sebagai hadits gharib pada
awalnya dan masyhur pada akhirnya.

Hadits masyhur disebut pula hadits Mustafdl. Lafadh
"mustafidl" ini sama artinya dengan mas)rhur, yaitu yang tersiar.

MATAN (MAT'NUL HADITS)

Matan atau al matn menwut bahasa berarti mairtaf a min al
ardi (tanahyang meninggi) ada pula yang mengartikan kekerasan,
kekuatan, kesangatan.
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Sedangkan menurut istilah ilmu
hammad at Tahhan adalah:

" Suatu kalimat tempat berakhirnya sanad" .

hadits, menurut Mu-

l>{51l ;,r rj-Jl {J! J-{$;L;

Atau dengan redaksi lain menurut Ajjaj al Ktratibb:

-t; ? rpat *^j;Jriuji
"Lofodh hadits yang di dalarnnya mengandung makna-makna tertentu".

Sedangkan menurut ta'rif Ath Thibbi adalah:

ea A, r;l;.;jt *,:;jrluji
'Lafadh hadits yang dengan lafadh itu terbentuk makna".

Adapun menurut Ibnu Jamaah:

.1-':-l ,.iuy i;u A ,j*-r.
"Sesuatu yang kepadanyaberakhir sanad (perkataan yang disebut untuk
mengaWriri smtad)".

Pembicaraan (kalam) atau materi berita yang dengannya
diperoleh sanad terakhir. Baik pembicaraan itu sabda Rasulullah
SaW sahabat ataupun tabi'in. Baik isi pembicaraan ifu tentang
perbuatan Nabi Saw, maupun perbuitan sahabat yang tidak
disanggah oleh Nabi Muhammad Saw.

Misalnya sahabat Anas ibn Malik Ra berkata:

L4 ,i:ti U ^ti+ usi Li tbi & f fi$ ,;st el,,s lu+t l*; e,t;:tk
i;'r; Lj

" Kmni shalat berscona-smna Rasulullah Smo pada waktu udara sangat p anas.
Apabila salah senang dmi kmni taksanggup meneknnkan dahinya di atas
tanah, maka ia bentangkan pakaiannya, lantas sujud di atasnya".

Perkataan sahabat yang menjelaskan perbuatan salah
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seorang dari merdeka yang tak disanggah oleh Nabi Muhammad
Saw yaitu: mulai kata kunna sampai dengan kata fasajada alaihi
disebut matan hadits.

MATRUK

Matruk secara lughah merupakan isim maf'ul dari kata
dasar tarku artrnya yang ditinggalkan,yn1 tidak dipedulikan.

Sedangkan yang dikehendaki dalam ilmu hadits menurut
urf ulama adalah:

t;"i;i s* ,-Sji *-rr-l' d :tt i,isjLi v+. Jq qtjt ,.3;:tV

.gjt';s ji l]'.;ts

" Hadits yang hany a diriway atkan oleh seornng perfrrni, sedang dia tertuduh
berdusta (baik kedustaannya itu terhadap hadits, atau lainnya), atau
tertuduh mengerjakan maksiat atru mempuny ai kelalaian atau b any ak benm
wahmnny a (p ersan gknanny a) " .

Definisi yang dikemukakan oleh jumhur hadits adalah:

dgr e r:isr.r e ; *b4 
"g;-,sir'c,r;aV"Hadits yang menyendiri dalam periwayatan, yang diriwayatkan oleh

orang yang tertudtrh dusta dalam perhaditsan".

Satu hadits yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh
berdusta, serta tidak diketahui hadits itu melainkan dan jurusan
dia saja (Minhatul Mughits).

Seorang rawi tertuduh dusta jika ia terkenal dalam
pembicaraan sebagai pendusta, tetapi belum dapat dibuktikan
bahwa ia benar-benar berdusta dalam membuat hadits.

Contoh hadits matruk, seperti hadits yang diriwayatkan
oleh Ibnu .Adyi yang berkata:

"L .:u; il;+t$'- ,sryq,l";X w; .pu i o6 a i-.jar:l'?

"tr-Atj-ttr li, art,:tjjir a.y"'b; ,*blt ot:*'bt t.; h,; i g. )t+*
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(lL ri,t rnJ larrujiy , ie
"Telah bercerita lcepadaku, Ya'kub ibn Sufyan ibn Ashim katmtya, "Telah

bercerita kepadaku Muhammad ibn lmran", ujarnya, "Telah bercerita
kepodoht ln ibn Ziyad", kntonya," Telah bercnita kepadaku Abdurrahman
ibn Ziad" dmi ayahnya, dari Sa'id lbn Musayyab, dari Umar lbn Khathabb
Ra. katmya, "Rasulullah Srasbersabda, "Andaikata (di duniaini) tak ada

wanita, tentu Allah itu disembah dengan sungguh-sungguh".

Ibnu Adyi menjelaskan bahwa 2 orang rawi yaitu
"Abdurrahim" dan ayahnya (Zaid) adalah orang yang mema-
trukkan hadits. Sebab hadits yang diriwayatkan meldui sanad
mereka disebut hadits matmk.

Contoh lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh ad
Daruquthni dari Muhammad ibn Ismail ibn al Farisi, katanya,
"Diceritakan kepada kami oleh Waqid ibn Musa, diceritakan
kepada kami oleh Abdah ibn Sulaiman, diceritakan kepada kami
oleh Nuh ibn Marjam, dari Yahya ibn Sa'id al Anshari, dari Sa'id
ibn al Musaiyab, dari Abi Hurairah katanya:

L'Ft's ar"6p,ii,r4 :JGt isrt:'Jh\ &Li s:-e ^*nrS- i,t ryi"4
"Rnulullah Sm: telah melmang kita mtmotong roti dengm pisau, Nabi
busabda, " Muliakmt roti, karena Allah telah memuliaknnny a".

Ad Daruquthni menandaskan bahwa sesungguhnya hadits
ini cuma Nuh yang meriwayatkannya. Nuh itu matruk,
ditinggalkan haditsnya, tidak boleh diambil.

Nama-nama rawi matruk, atau hadits yang diriwayatkan
dianggap matmk di antaranya:

Amr ibn Syammar al jufi asy Sy'i
Amr ibn Tsabit Abul Miqdam
Bisyr ibn al Husain al Ishbihani
Ibrahim ibn Ya'qub
Ibrahim ibn Bakr asy Syibani
Musa ibn Ibrahim al Masruzi
Nafi'ibn Hurmuz
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Ar Rabi' ibn BadrAbdu,'Ala
- Siwar ibn Mushab al Hamdani

Abu Hudbah al Farisi.

MAUDHU'(HADITS)

Maudhu' secara bahasa artinya:

1. Yang diletakkan, dibiarkan.

2. Menggugurkan.

3. Meninggalkan, seperti ibilun maudlu'atun. Maksudnya yang
ditinggalkan atau dibiarkan tinggal di tempat penggembalaan.

4. Berita bohong yang dibuat-buat.

Sedang yang dikehendaki dalam ilmu hadits:

1. Menuruturf ulama Hadits:

s2t'st *g *e'a'at L*-u ,:i'rj:-;j,t'6iiir n-u

" Haditsyang dibuat-buat, yaknihadits yang cacatnya disebabknn l<edustaan

peraui".

2. Sebagian ulama menta'rifl<an dengan:

ri '.; gl: t6 !s- i;+;;:: *r +u;r.,; at tij,lt L. -i:rj' 'p*,"u'g:'itr,
'"t 

ii

" Hadi t s y an g d ic ip t a se r ta dib u at oleh se s e or an g (p e n d u st a) y an g cip t aan ny a

itu dibangsakan kepada Rasulullah Smn secarapalsu dan dusta,baikhal itu
disengaj a ataupun tidak'.

Adapun sebab orang mengada-adakan atau timbulnya
hadits maudhu' antara lain:

a. Karena hendak menyesatkan manusia dari jalan yang lurus.

b. Karena hendakmengacau agama.

c. Karena hendak digunakan untuk mencari penghidupan.

d. Karena hendak menurutkan hawa nafzu sebagian pemimpin.
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e. Karena ada segolongan yang berpendirian boleh mengada-
adakan sanad bagi ucapan yang 6aik-baik.

f. Karena hendak membela madzhab atau pendirian masing-
masing.

g. Karena ta'ashshub (fanatik) kepada sesuafu.

h. Karena hendak mengerahk:rn orang supaya mengamalkan
sesuatu perbuatan yang baik.

i. Karena malu kepada kebenaran, sesudah meriwayatkan
hadits dengan salah yang tidak disengaja.

j. Karena kelalaian,si rawi daripada kekeliruan.
k. Karena Tl*g"yu kitab-kitab si rawi, lalu ia meriwayatkan

dari. hafal-un.ya-, sedang dalam hafalannya ini teidapat
kesalahan-kesalahan dan kekeliruan.

l. Karena berubah akal rawi kepercayaan sebab fuanya, sedang

-dd* perubahan itu merekl maiih meriwayatk'an haaits--
hadits.

m. Karena hendak menggembirakan atau mendukakan orang
dengan mendengar suafu cerita.

Sedangkan tanda-tanda hadits maudhu, antara lain:
a. Haditsnya mengandung susunan yang kacau, dan tidak

mungkin disabdakan Nabi seperti itu.
b. Haditsnya mengandung ucapan yang patut mendapat ejekan/

celaan.

c. Isinya bertentangan dengan ketetapan agama yang kuat.
d. Ada beberapa penyaksian

atas kepalzuannya.
yang sah yang menunjukkan

e. Haditsnya bertentangan dengan hal iman.

f. Haditsnya bertentangan dengan al-eur'an.
g. Ada hubungan yang menunjukkan akan kepalsuannya.



h. Isinya bertentangan dengan akal.

i. Lafadh haditsnya lemah, tidak baik dan ditolak oleh tabi'at
serta tidak sedap didengar.

j. Pengakuan dari pemalsu bahwa dialah yang mengada-adakan
itu.

Hukum meriwayatkan hadits maudlu bagr orang yang telah
mengetahui, bahwa sesuatu hadits itu maudlu' (palsu), tidak
dibolehkan sekali-kali ia meriwayatkannya dengan menyan-
darkan kepada Rasulullah Saw, kecuali jika ia terangkan
kepalsuan hadits tersebut. Nabi bersabda:

,tu 3* i,;,i.T:;ia r'Lii S' js ;
"Barangsiapa berbuat dusta terhadap diriku (mengataknn apa yang aku

tidakmengatakannya), maka ia menempati tempat duduknya di dalam

nerakn jahanam". (HR. Bukhari Muslim dan lain-lain).

Contoh hadits maudhu' sebagai berikut:

*:lri;p :-.-r.i 'ai;1r +;; r:t

" Apabila r apat p ercintam (antara se or ang dengan y ang lain), maka 8u Surlah
syarat-symat adab".

Penjelasan:

1. Perkataan di atas, orang katakan hadits Nabi Saw, padahal
yang benar adalah ucaPan seorang yang bernama Junaid.

2. Karena ucapan tersebut bukan sabda Nabi Saw, maka yang
demikian disebut hadits maudhu'.

Sedangkanbeberapa nama pemalsu hadits antara lain:

Ahmad ibn Abdillah al Juwaibari.
Abbas ibn Dlahhak.
Ali ibn Urwah ad Dimasyqi.
Abu Daud an Nakh'i, namanya Sulaiman ibn Amr.
Al Mughirah ibn Syu'bah al Kufi.
Al Waqidi, namanya Muhammad ibn Umar ibn Waqid.
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Ghiats ibn Ibrahim an Nakha'i.
Hammad bin Amr an Nashibi.
Ibnu Jah dlam.
Ishaq ibn Najih.
Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya.

Maisarah ibn Saib al Kalbi.
Muhammad bin Ahmad asy Syami al Mashlub.
Ma'mun ibn Ahmad al Harawi.
Muhammad ibn Ukasyah al Karmani.
Muhammad bin Qasim ath Thaikani.
Muhamma d ibn Ziad al Lasykuri.
Muqatil ibn Sulaiman al Bulkhi.
Muhammad binTamim al Fariyabi.
Umar ibn Rasyid al Madani.
Umar ibn Shabih al Khurasani.
Umar ibnZud.
Wahb ibn Wahb al Qadli Abul Bukhtari.
Zakr lbn Rifa' al Hasyimi.

MAULA

Maula artinya penghulu, raja, orang yang memerdekakan,
hamba, orang yang dimerdekakan, orang yang bersumpah atau
berlanji setia. Kalau banyak disebut al Mawali (Mawali).

Maula yang dibicarakan dalam ilmu hadits ada tiga macarn,
yaitu:

a. Orang tawanan dalam peperangan, hamba yang seorang beli
dari orang lain, hamba yang seorang dapat dari hadiah dan
dari warisan, seperti:

l) Zaid ibn Baula, disebut maula Nabi Saw, karena Nabi
menawannya dalam peperangan Bani Tsa'labah,lalu Nabi
memerdekakan dia.

2) Barirah, dikatakan hamba perempuan Aisyah, karena
Aisyah beli lalu memerdekakan dia.
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3) Zatd ibn Haritsah, dikatakan hamba Nabi karena, Nabi
Saw dapat hadiah dari Khadijah, tetapi Nabi yang me-
merdekakannya.

4) Ummu Aiman, dikatakan maula perempuan bagi
Rasulullah Saw, lalu ia merdekakan, tetapi ia syaratkan
Safinah jadi khadam Nabi Saw.

b. Orang yang berjanji dan bersumpah setia, lalu bertolong-
tolongan kepada suatu golongan. Maula yang demikian
disebutHalif.

Contohnya:

1) Jundab ibnAmr ad Dausi, dikatakan halif Bani Umayyal;
artinya Jundab mengikat perlanjian setia dan bertolong-
tolongan dengan Bani Umayyah.

2) Ktrariiah ibn Amf, dikatakan halif keluarga Abi Sufyan.

3) Sa'id ibn Qisyb al Azl| dikatakan halif Bani Abdul Manaf.

4) Ziadibn al Akhras, dikatakan halif kaum Anshar.

5) tmam MalikibnAna+ dikatakan jadi maulabagi golongan
Taim dari bangsa Quraisi sebab perjanjian setia.

c. Seorang yang bukan muslim diajak masuk Islam oleh
seseorang Muslim, lalu ia masuk Islam dengan perantaraan
orang yang mengajak.

Contohnya adalah:

lmam Bukhari, datukny a y ang bemama Mughirah, asal ny a

Majusi lalu masuk Islam dengan perantaraan al Yaman ibn
Akhnas al Jufi. Karena ini, maka anak cucu Mughirah
dinisbatkan kepada al IuIi dan lmam Bukhari juga disebut
Bukhari al Jufi.

Hasanibn Isa al Masarkhasi, asalnya seorang Nashrani,lalu
masuk Islam, dengan perantaraan Abdillah ibn Mubarak,
maka disebut "Maula Abdillah ibn Mubarak".

1)

2\
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MAUQUF

Mauquf secara lughah adalah isim maf'ul dari kata waqafa,
seolah-olahperawi memandekkanhadits di sisi sahabat dan tidak
mau menyempurnakan silsilah isnad yang lain.

Sedangkan yang dikehendaki dalam ilmu hadits:

(8'ri'tt ,); *;i'tF ,r;2r *r* u;
"Berita yang hanya disandarkan sampai kepada sahabat, baik yang
disandarknn itu perkataan atau perbuatan, baik sanadnya bersambung
ataupun terpufus".

Adapun definisi yang disampaikan oleh Ibnu Atsir dalam
al lami'adalah:

4; lip nt;2r St,'*i u;t +";j,, d-'.ri* ui+;) .,.rr;rrt 6)uilr'c,islr
&}u-ii k 1aii s Je+ti ,,sv ,"1;2r

'Hadits yong dimauquftan kepada senang sahabat dan tidak tersembunyi
dari seseorang ahli, yaitu suatu hadits yang diriwryatkan secara musnad
kepada sahabat. Apabila telah satnpai kepada sahabat, ia pun berkata
bahwasanya salabat ifu berkatabe gini, atauberbuatbe gini, atau menyuruh
begini'.

Contohnya:

'ls'ls 
Llt ,o.i Ui Lp ,>+j +: 3;i L:,:t)'t

,..- .r' , ..
rlls ;3u rrirJl i.'t if

O,tr., , r+ Jl;r>

"Dari Abdullah (ibn Mas'ud), ia berkata, "langanlah hendaknya salah
seorang dari kami taqlid agamanya dari orang, karena kalau irang ini
!tri*?,",.j!Jugq turyt beriman, tetopi katau orang itu kufur, ia pun it ut
kufur ". (HR. Abu Nu' aim)

Penjelasan

1. Abdullah ibn Mas'ud adalah sahabat Nabi Saw.

2. Ucapan di atas jelas ucapan Abdullah ibn Mas,ud.



3. RiwayatMauquf, sanadnya adayangshahih, hasan, dan ada
pula yang dla'if.

4. Riwayat mauquf tidak dapat dijadikan hujah dalam agarna,
terutama yang bersangkutan dengan ibadat.

5. Dalam kitab-kitab hadits sering terdapat kata-kata
( 6!i ii; U G; ) yang artinya mauquf pada lafadh, tetapi
hukuninya marfu.

Contoh lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh al
Bukhari dan Ibnu Hibban, katanya:

;al;qi

"Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbani, dapat menahan
marah, faqih lagi alim".

Sebagian ularna memasukkan hadits tersebut dalam hadits
mauquf. Menurut Hasbi Ash Shidiqi, hadits mauquf sama dengan
hadits yang marfu', yakni ada yang shahih, hasan dan ada yang
dla'if, walaupun tidak dapat dijadikan hujah, kecuali jika hadits
mauquf tersebut dihukumkan marfu'.

MAWATI

Para rawi dan ulama yang semula asalnya budak.

Orang yang memerdekakan budak disebut dengan maula
dan hak perwaliannya disebut wala.Hakwala ini kadang-kadang
diperoleh karena:

a. Memerdekakanbudak.
b. Janji prasetia untuk tolong menolong.
c. Mengislamkannya.

MAZARI (AL IMAM)

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad ibn Ali Umar al
Mazari. Seorang ahli hadits dari fuqaha Malikiyah. Beliau
dibangsakan ke negeri Mazar (sebuah kampung di Sicilia).
Sebagian dari karyanya adalah Al Mu'lim (Syarah Muslim).

',- t , ot t, .l.J

'tr5> bi.\ IijS
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Beliau dilahirkan tahun 4S3 H (1061 M), dan meninggal
tahun536 H (114 M).

MAZID FIL ASANID

Mazid artinya yang ditambah, yang lebih.
Fl artinya di, pada, dalam.

lsnad adalah sanad.

suatu hadits yang bersanad satu, setelah diselidiki di-t:T.*T 
"d-*ya 

kelebihanpada sanadnya. penyeridikan tersebut
dilakukan dengan memeriksa periwayaian putu ahli hadits yang
lain.

MAZID FIL MUTTASIL ISNAD

Mazid artinya yang ditambah, yang lebih.

Fd artinya di, pada, dalam.

Muttashil artinya yang bersamb*g.
Isnad artinya sanad.

. M-azidfl muttashil isnad artny ayang lebih dalam sanad yang
bersambung.

suatu hadits yang diriwayatkan dari dua jalan (atau rebih),
ITg :"j".iawinyalebi-t Uunyut dari yang hd dantang lebih
ini, Udak dianggap.

MIFTAH KUZUNIS SUNNAH

sebuah buku karya Dr. Minsinc, rmg berisi hadits-hadits
{Ts t.-dlpat dalam 14 macam kitab hadie.-Kitab tersebut disalin
dalam bahasa Arab oleh Ustadz Muhammad Fuad Abdul Baqi
dan dicetak di Mesir tahun 1934 M.

MIZZI

Nama lengkapnya Abur Hajaj yusuf ibn Abdurrahman ibn
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Yusuf ibn Abdul Malik al Kalbi al Mizzi, salah seorang penghafal
hadits terkenal.

Beliau menerima hadits dari Abu Abbas Ahmad ibn Abi
Khair al Haddad, Abu Raja Muammal ibn Muhammad ibn Ali al
Baisy al Kamal Abdurrahim ibn Abdul Malik al Maqdusi, Abu
Hamid Muhammad ibnAli ibn Muhammad ashShabuni.

Beliau dikenal ahti dalam ma'anil hadits,lughahhadits, Fiqh
al hadits, ilalil hadits dan rijalul hadits. D antara karyanya ialah
Tahdzibul Ytamal al Athrafdan beliau menjadi guru besar pada Darul
Hadits al Asyrafiyah.

Beliaudilahirkandi Halab pada tahun654 H danwafatpada
tahun 742H.

MU'ALLAI (HADITS)

Mu'allal merupakan isim maf'ul dari fi'il a'alla - mu'allun
dan ini merupakan qiyas sharaf yang masyhur dan bahasa yang
fasih. Tetapi ucapan denganmu'allalyang dipakai oleh sementara
ahli hadits merupakan kata yang tidak masyhur dalam bahasa
(sebab mu' allal merupakan isim maf'ul dari fi'il allala dengan arti
menelantarkan dan dari kata itu muncullah ucapan seorang ibu
yang menelantarkanputranya), dan bahkan sebagian ahli hadits
mengucapkan dengan ma' lul.

Sebagian ahli hadits menyatakan bahwa mu'allal artinya
orang yang berpenyakit, orang yang kena bencana atau orang
yang dihiburkan hatinya.

Hadits Mu'allal (Ma'lul, Mu'all) adalah:

,..tc-j; .lglr ',i ,iri, bt u p.trj.'e, .1j& eriti.:,;jl ,i t4'C,bt t"rL. :, 9. : , c. J 
.Ei:,;:il*,

" Suafu ludits, setelah diadakm penelitian dan penyelillilun, tampak adanya
sal ah san gka d ari r awiny a ilen gan mantashalkan (men gan ggop, b e rsnmb un g
suatu sanad) hadits yangmunqdhi' (tnputus), atau memasulclun sebuah
hadits pada suatu hadits ymg lain, atau smrisal ilengan itu".
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Sedang al Hafidh ibn Hajar al Asqalani menulis:

4 -|iG * Li* tibt'?t;i ,.ttL,

" Hadib y ang ter dapat seb ab+eb ab y an g tidak nyata, y an g datan g kepadanya
lalu menjadi cacat".

MU'ALLAQ

Mu'allaq adalah isim maf'ul dari ff il allaqa yang artinya
menghubungkan, menguatkan dan menjadikannyasebagai suafu
yang teqgantung atau yang digantungkar. Sanad ini (suatuhadits)
dikatakan sebagai mu'allaq karena dia hanya ittishal lsambung)
denganbagian dan arah atas, namun terputus dari bagianbawah.
Sehingga seolah-olah dia merupakan sesuatu yang tergantung
pada atas dan lain-lainnya.

Mu'allaq yang dimaksudkan dalam ilmu hadits adalah:

,so:t; g* J":i'u & ,tir S
'Hadits yang gugur rmoinya, seorang atau lebih dari ausal sanad".

Atau sebuah definisi yang dikemukakan oleh Hasbi Ash
Shidiqi adalah:

tii ,jlrt H ri ',-.r, 'r:-'ti ": 
;jl^u is irt- g*tJ:ri ;rtLs

"Yang dibuang permulaan sanadnya, baik yang dibuang itu seorang atau
banyak, walaupun hingga kesudahannya " .

Contohnya, sebuah hadits yang berbunyi:

"Berkata Abu Isa (ImomTurmudzi) dan sesungguhnyatelah diriwoyatkan
dari Aisyiah, dari Nabi Saw beliau bersabda, "Barangsiapa shalat sesudah
magfufu, duapuluh ruknat, Allah akan mendirikan baginya sebuah rumah
di surga".

';s., r-t' =1sijJ l-;: J;.r 4t,f 4G t qsl, u :: ; 4-fi lu

y+i ei; i+,,-*.

1U
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Keterangan:

Kalau diurai gambaran sanadnya adalah

a. Abu Isa (lmamTtrrmudzi).
b. Aisyah.
c. Rasulullah Saw.

Imam Turmudzi sebenarnya tidak pernah bertemu dan
tidak sezaman dengan Aisyah. Jadi antara kedua itu ada beberapa
orang rawi lagi. Karena tidak disebut rawi-rawinya, maka dia

gugur, seolah-olah hadits itu tergantung. Untuk itulah disebut
dengan hadits Mu' allaq.

MU'AN'AN

Mu'an'An adalah isim maf'ul dari kata dasar an atn dengan
arti berkata dengan menggunakan kata an.

An arinya dari atau daripada.

Menurut istilah, maksudnya : Satu hadits yang jalannya
diisnadkan dengan kata-kata an.

gJr 2i {tyiti *i+lr N. lq f 
'n 

i* * L>,; g*e ,isriu

'Hailits yang diriwoya*m dengan memakai perkataan an fulanin dari si

polan, dengan tidak disebut perkataan "ia menceritakan" atau
" mengaharkan" atau din " menden gor ".

Contohnya adalah:

'e'Jk -H'a, o;!:u',ri; au na bt r--$ a? ;stt r"';l *:; (t'rl+Jll

/6; i,, rs ti:rx:t;, ,* t+Ij';; |;|; A.Jv-l , J*- ,etrr aij

"(Berkata Bukhari): Telah menceritakan kepada knmi, Abu Nu'aim, ia
berkata: Telah menceritaksn kepada knmi, Zakariya, dari Amir, ia berkata:

Aku telah mmdengar Nu'tnst bin Basyir berlata : Aku pernah mendengar

Rasulullah Saw,bersabda: "Barang yang halal itu sudah teranS, dan yang
harampunsuilah nyata, tetapi antara lcedua-duanya ada beberapa barang

yailg ioflar-smflffi yang tidak diletahui lccbanyakan orang ...".
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Keterangan:

Dalam sanad hadits tersebut, Zakanaberkata .dari Amir-.
Karena Zakaiamudallis, maka sanadnya ifu disebut Mu,an,an.

MU'ANNAN

secara bahasa mu'annqn adalah isim maf'ur dari kata dasar
annana dengan arti ,,berkata anna (sesunggut yu) dan anna
(sesungguhnya)."

Dalam ilmu hadits, bermakna satu hadits yang dalam
sanadnya ada huruf anna atau inna. Atau urf haditshende-
finisikan dengan:

,Li ,g*e Jds

"Hadits yang diriwayatian dengan memakai perkataan anna :
bahwasanrtra".

Umpamanya perawi mengatakan, "Telah diceritakan
kepadaku oleh si polan, "bahwasanya" si anu berkata :,, ...".

Contoh hadits muannan:

Ui tt ? $;4,;su *s *.ittS- "ot :r,61, r., irr aa

"Abdullah ibn Umar berkata, "bahwasanya Nabi Saw bersabda,
"Sampaiknnlah olehmu daripadaku (apa yang knmu dengar daripadaku)
*1kyp.y!_V1nq l<ryu dengan itu hanya-sati ayat (sepitong pritotoorl
saja". (HR. Bukhari)

Hukum hadits mu,annan, menurut Imam Ahmad dan
sekglgmpok ulama adalah hadits munqathi, sampai jelas
ittishalnya.

MUBHAM

Mubham secara lughawi adalah ghairu mubaiyun artinya
yang disembunyikan atau yang tersem6unyi atau sJsuatu yang
tidak terang.

Dalam ilmu hadits, mubham artinya satu hadits yang pada



\

matannya atau sanadny a ada seorang yang tidak dis ebut namanya
(Minhatul mughits : 26).

Pengertian hadits mubham yang lain adalah:

ii;1;i t ; t6 ity 7" I ,u g* ji 6 ,j 6S

'Hadits yang di dalam matan atau sanadnya terdapat seorang rmoi yang
tidak ilijelaskan, apakah ia laki-laki atau perempuan".

Jika seorang rawi mengatakary "Saya mendengar dari si anu
(si polan)" atau dari "seorang lelaki')seperti yang banyakditemui
dalam sanad hadits yang diriwayatkan ot-etr a1y Syah'i, maka
hadits itu tidak dapat diterima, karena kita tidak mengetahui
siapakah pribadi orang yang dikatakan si "anu" itu.

Contoh hadits mubham yang terdapat pada matary ialah
hadits Abdullah ibn Amr ibn Ash Ra yang menceritakan:

;>+-tr i',;;; 1t-u, 'rra| I , aG :'e; t>d,-'J; !i , j-: ,rs,a6- 6.!r)t dL >Lj Ll

-.* b" - (*!)^r I Ur ir U *
"Bahwa seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah Saw katanya,
" (perbuat an) lslmny ang man akahy an g p alingb aik ? N abi menj aw ab, " Ialalr
kwnu memberkon maknnan dan menyampoiknn salmn kepada orang ymlg
telah kmnu kenal dan yang belum ksmu lenal". (HR. Bukhari-Muslim)

Keterangan:

Menurut penyelidikan As Suyuthi bahwa orang laki-laki
yang bertanya kepada Rasulullah adalahAbu Dzar Ra.

Contohnya yang lain adalah:

'ogj nt-u J;j',,:+ ')4tt :Jr;; :jk qc Li ,q }i Jt 'ei.;: ,a6 :Zl U
<.:.t,,1, .g. "t')1 ,s.r-iitt

" Dmi Muhammad, ia b erkata, " Telah mencer itakan kep adaku, salah se or an g
lecluarga Abi Balsr, bahwa Aisyah pernah berkata, "Tidak hilang tubuh
Rasulullah Soat tetapi Allah bra'knn ruhnya". (HR. Thabmil
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Keterangan:

1. Pada sanad ini ada perkataan "salah seorang keluarga,,
Siapa dia "salah seorang" itu, hdak disebut namanya oleh
Muhammad. Jadi tersembunyi dan yang begini dikatakarr
Mubham.

2. Hadits ytubham pada sanadnya sebagaimana di atag dianggap
I emah dan tidak boleh dipakai, kmena diketahui hal orang y ang
disembunyikan i tu. Bol eh j adi ia se orang y ang tidak dipercay a.

3. Kelemahan hadits riwayat Thabari ini selain karena mubham,
juga karena tercelanya Muhammad ibn Ishaq.

MUBHAMMAT

Kata mubhammat adalah bentuk jamak (plural) dan
merupakan isim maf'ul dari kata ibhaam lawan katiidhaahyang
artinya memberi penjelasan.

Sedangkan yang dikehendaki dalam ilmu hadits adalah
seorang perawi yang tidak dijelaskan namanya di datam matan
atau isnad, ltug yang tidak dijelaskan adalah seseorang yang
mempunyai hubungan riwayat.

- Sedangkan kalau yang dikehendaki ilmu, maka maknanya
ilmu yang membahas nama-ntunarawi yang tidak disebut dengan
jelas.

D antara faedahnya adalah:

1. Jika ibham itu terdapat dalam isna4 maka mengetahui rawi
itu perlu, baik ia terpercaya ataupun dla,if. Hal itu untuk
menentukan hukum atas keshahihan hadi ts atau kedla,ifannya

2. llka terdapat dalam matan, itu mempunyai faedah yang

9*y "k. 
Yang paling menonj ol adalah mengetahui yang punya

kisah atau penanya, hingga apabila di dalam hadits tbidapat
sifat-sifat baik yang dimilikinya, maka kita akan tahu
keutamaannya. Bila terjadi yang sebaliknya, maka dengan
mengetahuinya kita akan selamat dari persangkaan terhadap
orang lain yang terdiri dari sahabat.
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MUDABBAI

Mudabbajartinya yang dihiasi, yang digubah atau yang
dibaguskan.

Mudabbajyang dibahas dalam ilmu hadits bermakna: "Satu
hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi dari rawi lain yang
setara dengannya, sedang yang setara ini pernah meriwayatkan
dari rawi yang pertama itu".

Sedangkan urf hadits mendefinisikan:
.*rr, 

in,'ri-*rrr. f\i ,/ :...fi .r i s i;.;
'Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang yang bersahabat, yang satu

meriwayatkan dari yang lain, dengan perantaraan atau tidak memakai

perantart".

Contohny a sebuah hadits y ang diriwayatkan Abu Nu' aim :

jilt":t1.t u" 9tJ';') Ju : :Ju '*r.ule;,'"t'+)t), t O,t;"t\i "f g.it

( r:. : 1 i+ ,r , j,) ls ;\i c. i'), "=i_

"Dari Malik, dari Al Auza'i, dari Zuhri, dari Unoah, dari Aisyah, iaber-
kata, "Telahbersabda Rasulullah Saw, "Sesungguhnya Allah ntka kepada

lemah lembut dalam semua urusan" . ( HR. Ab u N u' aim)

Keterangan:

Malik setara dengan al Auzdi. Dalam sanad tersebut, Imam
Malik meriwayatkan dari Auza'i sedang di sanad lain Auza'i
ada meriwayatkan dari Imam\4alik.

Riwayat M udabb aj inkadang-kadang te4adi antara sahabat

seperti Aisyah Ra dengan Abu Hurairah yang keduanya siuna-
sama meriwayatkan dari pihak yang lain. Dapat pula terladi
antara tabi'in.

MUDALTAS HADITS)

Mudallas, merupakan i sim ma f 'ul dari masd a r t adlis.Tadli s
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menurut pengertian bahasa adalah menyimpan cela/cacatnya
harta dagangan dari si pembeli. Asli kata tadlis adalah pecahan
dari masdar tsulatsi dalsu yaitu kegelapan atau campurnya
kegelapan seperti keterangan yang tercanfum dalam al eaamus.
Seolah-olah hadits mudallas dalam menutupi orang yang
mengetahui hadits itu lebih menambah gelapnya urusan" sehinggi
hadits ini menjadi mudallas (menyimpan cela).

Hadits mudallas yang dikehendaki dalam ilmu hadits:

i._:.,t ii p,; i., ,* q,:,,
" Hadits yang diriwoyakan menurut carayang diperkirakon, bahwahadits
itu tidakbernoda".

Atau:

r $ l=il 'Ji n'; *': * +:i, i ' ,si ) l:L ,*i;
"Yang disembunyikan aibnya (yakni : diriwayatkan dengan cara
men ghilangkan aib y ang menittbulknn p er sangkmn b ahwa ia tidak b e r aib )'.

Hadits mudallas ini ada dua macam yaitu: mudallas isnad
danmudallas syuyukh.

Rawi yang berbuat dengan cara demikian disebut mudallis.
Hadits yang diriwayatkan oleh mudallis, disebut hadits mudallas,
dan perbuatannya disebut dengan tadlis.

MUDAIIAS ISNAD

Mudallas artinya yang ditufup, atau yang disamarkan.

lsnad aftrnya menyandarkan sesuafu kepada yang lain.

Mudallas isnad arfrnya satu hadits yang diriwayatkan oleh
seorang rawi dari seorang yang ia bertemu atau semasa
dengannya, tetapi ia tidak mendengar hadits yang diriwayatkan
itu darinya. Si rawi ia meragunya, dan seolah-olah iamendengar
hadits itu darinya.

Contohnya hadits yang berbunyi:
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(\. : rrr +r J.) )nt rV J +\;--l'1 r.:r; I ,
"Diriwayatkan oleh An Nu'mon ibn Rasyid, dari Zuhri dari Unnah dari
Aisyah, bahwasanya Rasulullah Saw tidak pernah sekali-kali memukul
seorung perempuan, dan tidak juga seorang pelayan, melainkan jika ia
berjihad di jalan Allah".

Keterangan:

Kalau diuraikan secara sederhana, maka sanadnya adalah:

a, An Nu'man.
b. Zuhri.
c. Urwah.
d. Aisyah.

Dengan kajian sederhana, maka sepintas lalu dan melihat
susunan sanad di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Zuhri
mendengar riwayat di atas dari Urwah, karena memang telah
biasa Zuhri meriwayatkan darinya.

Padahal anggapan ini salah, sebab lmam Abu Hatim ber-
kata,"Zuhri tidak pernah mendengar hadits di atas dari
Urwah ...". Hal ini dapat disimpulkan bahwa antara Zuhri dan
Urwah ada seorang yang tidak disebut oleh Zuhri.

Karenanya riwayat di atas disebut mudallas, tetapi karena
samarannya terjadi pada sandaran hadits (lsnad), maka disebut
dengan mudallas lsnad. Orung yang menyamarkar! yakni seperti
Zl;-hrr disebut mudallis. Perbuatan menyamarkan disebut tadlis.
Hadits atau riwayat mudallas teranggap lemah dan tidak boleh
dipakai sebagai sandaran/ alasan.

Macam-macam mudallas Isnad antara lain:

1. Seorang rawi meriwayatkan satu hadits dari seorang rawi lain
yang semasa dan bertemu dengannya, tetapi ia tidak
mendengar hadits itu darinya.

2. Si mudallis membuang lafadh riwayat sertamenyebutnama
syaikhnya. Misalnya : Si polan dari si polan, seharusnya ia
berkata:"dari si fulan, dari si fulan".
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3.

4.

Seorang rawi menyebut seorang syaikh di mana ia mendengar
darinya, tetapi ia menyebut seorang syaikh lain yang ia tidak
mendengar darinya.

Seorang rawi menggunakan lafadh yang menetapkanbahwa
ia mendengar hadits yang diriwayatkan seperti:

( t;:L ) artinya telah menceritakan kepada kami,

( 
"ii ) artinya telah mengabarkan kepada karni,

( [''tri ) artinya telah memberitahu kepada kami.

Satu hadits, yang sanadnya diriwayatkan dari seorang yang
lemah. Dari rawi yang lemah ini dalam susunan sanldnya
terletak dua rawi kepercayaan. Dua orang kepercayaan ini
semasa dan bertemu satu sama lairy lalu rawi yang membawa

fe11ta itu menggugurkan rawi yang lemah tersebut supaya
kelihatan sanadnya satr" dengan menggunakan lafadh jrang
meragukan, seperti " dar7" .

MUDALLAS SYUYUKH

Mudallas artinya yang ditutup, atau yang disamarkan.

Sy uy ukh merupakan jama' dari syaikh.

Syaikh artinya guru atau rawi.

Mudallas syuyukh artinya tadlis tentang rawi-rawi.

Dalam ilmu hadits diberi batasan dengan : 
,,Satu hadib yang

9d* sanadnya, si rawi menyebut syaikh yang ia mendengar
daripadanya dengan sifatnya yang tidak terkenal".

Macam-macam mudallas svuvukh antara lain:

1. Seglang rawi menamakan syaikhnya dengan sebutan yang
tidak termasyhur baginya, seperti : Abu nakr bin Vqarid a
Y"gri pernah berkata, "Telah menceritakan kepadarkami,
Abdullah ibn Abi Ubaidilah".
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2. Seorang rawi menamakansyaikhnyadengan namayang orang
lain masyhur dengannya, seperti : Ibnu Subakhi pernah
berkata, -Telah menceritakan kepada kami, Abu Abdillah al

hafidh".

3. Seorang rawi menyebut satu sifat yang membayangkanbahwa
ia pemah bepergian (merantau).

MU'DLAL

Mu'dlal merupakan isim maf'ul dari h'11 a'dhala yang
artinya memayahkan atau memberatkan atau tempat me-
lemahkan.

Mu'dlal menurut istilahilmu hadits adalah hadits yang di
tengah sanadnya gugur dua rawi atau lebih secara berfurut-turut.

Pengertian lain tentang mu'dlal adalah:

gryi &.G', oxt:t2i q,u6 tr;Ztt & iV a-rgt*-,si ii ;'t;;:t .a'ry.,,i iiu
6il3

"Hadits yang gugur rmni-rawinya, dua orang atau lebih. Secara berturut-

turut,bsik sahabatbersama tabi 'in, tabi'inbersafia tabi'it tabi'in' mauPun

dua orang sebelum sahahat dan tabi'i".

Atau definisi dari urf ulama hadits:

i?$ ey C d,t$t'et!t*J ot::r *el;-s

" H ailib y an g d alam sanadny a t el ah gu gur du a or an g r awi at au leb ih se c ar a

beriring-iring di tempat yang satu".

Contohnya adalah hadits yang berbunyi:

it'ei;-i)t ttL tlil 6s nattt Jv'r"bi g; it u ls'i- it u;ti (,5"r1:Jl1

" (lmnn Sy afi' i berkata), " Telah menceritakan kep ada kami, Said ibn Salim,

dari lbnu Juraij, bahwa Nabi Saw apabila melihat Baitullqh,beliau
men gan gkat lce dua t an gannY a"'

Keterangan:

1. Secara terurai sanadnya dapat digambarkan:
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Imam Syafi'i.
Said ibn Satim.
Ibnu Juraij.
Rasulullah Saw.

2. Ibnu Juraij dalam sanad di atas tidak sezaman dengan Nabi,
bahkan masanya itu di bawah tabi'in, sehinggaia disebut tabi'it
tabi'in , yakni pengikut tabi'in. Jadi antara dia dengan
Rasulullah ada dua perantara yaifu tabi'in dan sahabat. Karena
kedua orang ini yaitu sahabat dan tabi'in tidak disebut di
tengahsanad ifu, makariwayat hadits di atas disebut mu'dlal.

3. Muhaditsin menyatakan bahwa hadits mu'dlal hukumnya
lematU yaitu tidak boleh dipakai untuk menetapkan hukum
atau peristiwa.

MUDLTHARIB

Mudlthaib merupakan isim fa'il dari kata dasar idlthirab
artinya rusaknya sesuatu atau rusaknyaketerafuran sesuatu, yang
goyang atau yang goncang.

Mudlthaibdalam istilah ilmu hadits adalah satu hadits yang
matan atau sanadnya diperselisihkan, serta tidak dapat iico--
cokkan atau dipufuskan mana yang kuat.

Ulama hadits mendefi nisikan:

o-!i,rt t""t'-1 6 ;r't 1* rrXi-li4 gt*)t dt a;i i;iLJ * :r,ru,: irs
i6;i L-ituJ +irbo'j6 *" S"i; li;rL\ *b sr: t+l,'lii$;i o5llj l;

;;i,t 9t:-)tj *'=;b:4 Lt".rsi

"Hadits yang diriutryatkan atas beberapa cara yang berlainan. yang satu
menglak yang lain, sedang dia sederajat dalam perbedaannya, dalam arti
tidak kuat salah satunya atas yang lain. Tidak mungkin dikumpulkan antara
perouti yang satu ilengan pnnni yang lain, karena sekali ia meriwayatkan
b e gini dan sekali ia meriway atkan be gitu y ang b erlainan dai y ang pir tmna.
Atau diriwaya*an oleh lebih dari se ormrg dan terj adi perbettsm-perbedaan
antara dua orang pereti itu atau bbih'.
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I

I

I t.bagran Ulama mengatakan:
I

I n*r iilF ;r;i',i r:.-9re i'j-.'jr gts ssts 6r-s i6-'t+-$.]'t*'e':-i*tC

| " **w
I

I

| "Hadits mudltharib adalah hadits yang berlawanan cara-cata

I pnrroyatannya,baikpermaicaraitu seorangataupunlebihbanyak,dengan

I syarat sebagiannya tidak lebih kuat dari yang lain".

I ttarat had.its mudltharib jika memenuhi dua syarat, yaitu
I

| 1. Berbedanya beberapa riwayat hadits yang tidak mungkin
I mengkompromikanantarariwayat-riwayattersebut.
I

| 2. Persiunaan kuabrya riwayat yang tidak mungkin mentarjih

I 
satu riwayat atas riwayat lain.

Contohnya adalah hadits y ang diriway atkan oleh Abu Daud
dan Ibnu Majah, masing-masing dalam kJtab Sunannya, dari
riwayat Ismail ibn Umayyah, dari Abu Amir ibn Muhammad ibn
Harits, dari kakeknya dari Abu Hurairah Ra, dari Rasulullah Saw
bersabda:

ttiitr,i q,d,t2tU f itt
'Jika ia tidak mendapat tongkat yang dipergunakan untuk ditancopkan
di hndapannya, mnka hendaklah ia membuat garis dihadapannya itu" .

Pada hadits tersebut telah terjadi perselisihan yang banyak
terhadap penerimaan Ismail ibn Umayyah.

Hadits mudltharib hakikatnya ada tiga, yaitu:

a. Mudltharib pada matan.

b. Mudltharib pada sanad.

c. Mudltharib pada matan serta sanad.

MUDRAI

Mudr aj merupakan isim maf 'ul dari fi'il adr ai a y ang artinya
yang termasuk, yang tercampur, yang dicampurkan.
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Mudrajadalah:

|4 di'i";_ ij ,j"'& ; e e*ie,jr; 
":i 

u

'-\aa*s yang disadur dengan sesuatu yang buknn hadits atas perkiraan
bahwa saduran itu termasuk hadits".

,Mudrajdalam ilmu hadits adalah, "Satu hadits yang asal
sanad atau matannya tercampur dengan sesuatu yang dukan
bagiannya".

Keterangan:

Perkataan yang disadur oleh rawi itu, mungkin perka_
taannya sendiri atauperkataan orang lain, baik sahaLat atiupun
tabi'in. Hal ini diharapkan dapat menjelaskan makna kalimat-
kalimat yang sukar atau mentaqyidkanmakna yang mutlak.

Contohnya hadits yang berbunyi:

{+t',p: &.,&q ir.-ij) ,r[ t
"siapa yang mati tidak menyehttukan Allah irengan sesuatu, ia masuk
surga,, dan barangsiypl yang mati dengan *enyriutuknn AIIah dengan
se suatu, masu k neraka".

Keterangan:

Hadits di atas, setelah diadakan penelitian dengan
membandingkan riwayat yang lairy diketahui bahwa kalimat
terakhir (manmaata yusrikubihi syaian, dakhalan nam) adalahkata-
kata Ibnu Mas'ud sendiri.

Mudraj dapat terjadi pada matan ataupun sanad.

MUDRAI ISNAD

Ada beberapa pengertian, antara lain:

1. satu hadits yang diriwayatkan oleh beberapa orang dengan

-r*-1d yang berlainan, lalu seorang rawi lain meriiayatfan
hadits tersebut dari mereka dengin mengumpulk* ,.*rru
9an-1dnya 

jadi satu, serta ia tidak menerangkan-macam sanad
hadits tersebut.
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2. Seorang rawi meriwayatkan dua matan dengan dua macam
sanad, lalu ia meriwayatkan dua-dua matan ifu bercampur
memakai salah safu dari dua sanad yang asal itu.

3. Seorang rawi sedang menyebut satu sanad, tiba-tiba ada yang
menghalanginya, lalu ia mengeluarkan satu pembicaraan dari
dirinya sendiri. Sehingga bagi pendengar akan menyangka,
bahwa ucapannya itu merupakan matan bagi sanad yang
disebutkan tadi. Kemudian si pendengar yang meriwayatkan
pembicaraan rawi ifu memakai sanad tersebut.

Contohnya hadits yang berbunyi:

''t Jtt n, f, I a.'l:* Li ,,stz rijlJ'li *:11t1',tii)t a';Q i'is ,;s';,*t * bJ

(9j'):jr'r'c)

" Dmi Abdullah, ia berkata, " Aku pernah bertanya, "Ya Rasulullah ! Dosa
apaknh yang paling besarT Beliau menjawab, "Yaitu enrgkau adaknn bagi
AIIah sehttu, pailahal la ( Allah)-Iah yang menj adikmmu". (HR. Turmudzi)

Keterangan:

1. Secara sederhana sanadnya dapat digambarkan:

Sanad pertama: Sanad kedua:

a. Muhammad ibn Basyar a. Muhammad ibn Basyar
b. AbdurrahmanibnMahdi b. AbdurrahmanibnMahdi
c. Sufyan ats Tsauri c. Sufyan ats Tsauri
d. Washil al Ahdab d. Manshur dan al,{masi
e. Abi Wail e. Abi Wail
f. Amr ibn Syurahbil t. Amr ibn Syurahbil
g. Abdullah ibn Mas'ud g. Abdullah ibn Mas'ud
h. Rasulullah Saw h. Rasulullah Saw

2. Sanad yang pertama, yaitu Washil (nomor d) tercampur dengan
sanad kedua, yaitu dari jalan Manshur dan al A'masi (nomor
d) juga. Dikatakan sanad yang pertama itu tercampur dengan
yang kedua, karena sebenarnya Washil meriwayatkan dari Abi
Wail dan Abi Wail ini menerima dari Abdullah ibn Mas'ud
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dengan tidak memakai perantara amr ibn Syurahbil. Hal
demikian sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari Jalan
SufyarU danyang diriwayatkanjuga oleh ImamTurmudzi dari
jalan Syu'bah.

Adapan susunan sanad Imam Bukhari adalah:

a. Bukhari.
b. Amr ibn Ali.
c. Yahya.
d. Sufyan.
e. Washil.
f. Abi Wail.
g. Abdullah ibn Mas'ud.
h. Nabi Saw.

Adapun susunan sanad Imam Turmudzi dari jalan Syu'bah
adalah:

a. Turmudzi.
b. Muhammad ibn Mutsanna.
c. Muhammad ibn Ja'far.
d. Syu'bah.
e. Washil.
f. Abi Wail.
g. Abdullah.
h. Rasulullah.

3. Kesimpularnya : Hadits di atas mempunyaibermacarn-macarn
sanad, sehingga terjadi percampuran sanad yang satu dengan
lainnya, seperti pada sanad pertama yang tercampur adalah
Amr ibn Syurahbil.

MI,JDRAJ MATAN

Satu hadits yang dimasukkan sesuafu dari ucapan rawi,
sehingga siunar apakah yang dicampurkan itu sabda Nabi Saw.
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Contoh sebuah hadits mudrajdi awal matan:

:.-itr 3'3-; Jt--s :Jti ;;J;i b' )$ ; )L.: "v 7i u.{r+j oh! ,-,,i t t:, i
(:.airrc) ,till ;, ,:tii>u $;, ,;r;jt t'r,*i

"Dari riwayat Abi Qathn dan Syababah, dari Syubah dari Muhmnmd
ibn Ziyad, dari Abi Hurairah, ia berkata, "Telah bersabda Rasulullah
Saw, "sempurnakanlah uudlu, kecelakaan api nerakalah (akan menimpa

lrang yang tidak menyempurnakan wudlu) di tumit-tumit mereka".

(HR. Bukhari)

Keterangan:

Menurut hasil penelitian, Perkataan "sempurnakanlah
wudlu" yang masuk dalam sabda Nabi Saw di atas, hakikatnya
ucapan Abu Hurairah dan bukan hadits Nabi.

MUGHAFFAL

MughffiI artinyabodoh atau dungu.

Mughffil artinya suatu hadits yang diriwayatkan oleh
orang yang dungu. Hadits riwayat ini tidak daPat diterim4 kmena
kedunguannya membuat ragu akan kebenaran riwayatnya.

Contohnya:

a. Rukain ibn Abdil A la. Jarir ibn Abdil Hamid menyatakan
bahwa ia bukanlah seorang yang boleh diambil haditsnya,
sebab ia seorang dungu.

b. Ziad Abu Umar Bashri. Yahya berkata, "la adalah seorang yang
dungu".

MUHADDITS

Muhaddits artinya yang menceritakan, yang me-
ngabarkan.

Yang dikehendaki dalam ilmu hadits adalah:

1. Orang yang mengetahui sanad,'illat hadits,,nama-namarawi,
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Hadits Ali, Nazil, dan sebagainya. Ia hafadh (hafal) pula
banyak matan, dan mendengar kitab hadits yang enam,
Musnad Ahmad, Sunan Baihaqi, Mu'jam Thabarani, dan
tambahan puia 1.000 juz.

2. Orang yang bekerja dalam urusan hadits yang berhubung
dengan riwayat dan dirayat, mengumpulkan rawi-rawi,
mengetahui banyak dari rawi dan riwayat di masanya, juga
perbedaan tentang itu, sehingga bisa diketahui bagiannya dan
termasyhur dlabithinya.

3. Orang yang hafadh banyak hadits, serta mengetahui pujian
dan celaan bagi rawi-rawi.

4. Muhaddits boleh juga disebut Atsari.

5. Muhaddits pada pandangan Salaf, sama denganhafidh.

MUHAMMAD AL MATIKI

Nama lengkapnya Miltammad ibn Khalifah al Abiyi al Maliki,
seorang ahli ilmu. Salah satu dari karyany a adalahlkmalul Mu' lim
yang isinya telpetik dari Syarah aI Mazai, Syarah lyadzl, Syarah al

Qurthubi darr Syarah al Nmtauti. Beliau meninggal tahun 828 H.

MUHAMMAD IBN AS SAIB At KALBI

Nama lengkapny a Abu an Nashri Muhammad ibn as Saib ibn
Basyar ibn amr al Kalbi. Beliau meriwayatkan hadits dari Sofyan,
Salamah Amir asy Sya'bi. Beliau wafat di Kufah tahun 1,46H.

MUHAMMAD IBN HUSAIN

Nama lengkapnya Muhammad ibn Husain ibn Musa Abul
Hasan asy Syaif Ar Radli al Musmai, seorang ahli kesusastraan yang
terkemuka dari golongan Bani Alawi. Beliau diangkat menjadi
kehra dari orang-orang Jarif di Baghdad danbanyakmempunyai
karya.

Beliau lahir pada tahun 459 H (970 M), dan meninggal pada
tahun 406"H (1015 M).
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MI,JHAMMAD IBN ISHAQ

Nama lengkapny a Abu B akar ( Abu Abdullah) Muhammad ibn
lshaq ibn Yasar al Mathlabi al Madani. Seorang pengarang sejarah
peperangan Rasul yang terkenal. Beliau meriwayatkan hadits dari
ayahnya, dari dua orang pamannya Abdurrahman dan Musa,
Atha' ibn Abi Rabah, Ikrimah ibn Ktralid al Makhzumi dan az
Zuhri.

Beliau wafat pada tahun 151 H di Baghdad dan dike-
bumikan di pekuburan Babul Khaiz\rarr, di mana Harun al Rasyid
dimakamkan.

MI,'HAMMAD IBN MUSLIM AZ ZUHRI

Nama lengkapnya Abu Bakr Muhammad ibn Muslim ibn
Ubaidillah ibn Abdullah ibn Syfuab al Quraisy az Zuhri. Beliau adalah
ulama besar yang mula-mula mentakwilkan hadits dan salah
seorang hafidhbesar dari penduduk Madinah.

Beliau lahir pada hari wafatnya al Husainpada tahun 61 H
di Kufah danmeninggal pada tahun 148 H dalamusia 80 tahun.

MUHAMMAD IBN SAAD

Nama lengkapnya Muhammad ibn Sa'ad ibn Mani az Zuhri,
seorang budak yang dimerdekakan Abu Abdillah. Beliau
telpandang dan ahli tarikh kepercayaan serta masuk golongan
penghafal hadits.

Beliau dilahirkan di Basrah tahun 168 H (7UM), dan mukim
di Baghdad sampai wafabrya pada tahun230 H (845 M).

MI,JTIARRAF

Muharraf arinya yang dipalingkan atau yang diubah.

Yang dikehendaki dalam pembahasan ilmu hadits adalah
satu hadits yang harakat dan zukun dari huruf yang ada pada
matan atau sanadny+ berubah dari asalnya.
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Para urf ulama hadits mendefinisikan:

Lj!;,sLsVi isi .;iir k * ic
".Hadih 

.yang 
mengalami perubahan rupa haraf, yaitu berubah bais hidu.g:

dan baris mati".

Atau sebuah definisi:

a;;l;.'r- ,4 i *lt; ,ya1;*1 e :llio;lt .;i uy

'.' \(its y yg m,ukhalafahnya (bersalahannya dengm hadits riwry at orang
lain), teriadi disebfukan perubahan syakil kata, namun masih-tetapnyi
benfuk tulisannya".

Contohnya:

(r :yor d{) .nAt&jirrs *<i;; *'F'!, f.t ii e3 :Jti iu;b i:q b
" Artinya ,Dmi Jabir fun Abdillah, ia berkata, "uboi pernah dipanah datam
perang Ahzab, dan kena urat tangannya, Ialu Rasulullah Saw kni(diobati
den gan besi b akaran) dia".

Keterangan:

1. Perkataan ( ,lr ) yur,g"qda pada matan itu, dapat
dibaca dua macam yaitu ( Ai ) atau ( .;i j. Ubui,
jadi nama seorang sahabat Nabisaw, yaitu uf,ui iu" Ka'ab.

!, ,;i. .) 
Abi urti.ryu bapakku, bapak bagi Jabia namanya

Abdullah.

2. Yang sebenarnya ialah Ubai, bukan Jabir.
3. salah seorang rawi yang namanya Chundra, membaca lafadh

itudengan( ;i ):Abi.
4. Karena yang sebenarnya Ubai, tetapi dibaca Abi, maka

dinamakan diaMuharraf,karena perubahan dari ubai menjadi
Abi-itu, hanya tentang harakat saja, sedang huruf-hurufrrya
tidak ada yang berubah sedikit pun.

MUHKAM

Muhknm artinya yang dikukuhkan, atau yang diteguhkan.
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Dalam ilmu hadits diartikan dengan satu hadits sah yang
maknanya dan tidak bertentangan dengan keterangan lain yang
juga sah.

Hadits yang tidak mempunyai saingan dengan hadits lairy
yang dapat aempengaruhi artinya. [idak ada hadits yang
mglawqnya). Dikatakan muhkam (dapat dijadikan dasar huicumJ
sebab dapat dipastikan dan tidak sedikit pun ada faktor subhat.

Misalnya:

,*-* iy- hr S;.ll ,4* r-.t- ,itt $')',",,t,Jr! .gr =t;jt n; u
- iLd orrr - a'ly g Ut-'t,

"Berita dari Llmar ibn Khattab Ra akan, ia berkata, "Aku mendengar
Rnsulullah s aw bersab da, Allah itu tidak akan mene rima shatat tanp b erJuci
dy tldak pula (menerima) sedekah dari hasil pengkhianatan',,
(HR. Mnslim)

MUHMAL

Muhmal artinya yang dibiarkan atau yang ditinggalkan.

Para urf ulama hadits mendefinisikan:

e;iJft =lirj g e* >i;9ri ,;urri ilir 
)1 ;11' e ,i'& *t );i'bt Q;;

lfi''jlL;J";i 6kr;,2:s #e;i 6j'1-'

"Hadits yang diriwayatkan dari salah seorang yang serupa nammtya atau
htnyahnya atau laqabnya atau salah satu dari hal tersebut, serta nanra
oyalmy a atau nmna datuknya atau se galay ang di atas, sedong salah seorang
dai dua arang y ang stup a itu, fiilak kepercay aan" .

Yang dikehendaki dalam ilmu hadits adalah satu hadits
yang diriwayatkan oleh salah seorang dari dua rawi yang sama
namanya atau gelarannya, atau sama bersama yang lain, serta
tidak ada pembedanya. Perkataan "atau sama bersama yang lain"
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artinya selain sarna n;una dan gelaran, sama pula niuna bapak
atau nama datuk atau nama bangsanya.

Contohnya:

;^t ;* F f ;,,-lc;t v'"'- ;air &}t +w A*l " 
Lia ao ('+t cxll

.-;'6ti ,tit ar]3ii,Js 'vijt 
-u'6*tit n',/' 6s aa ,ts a *:i o'airsi

(\ :\ri 1+rr 
"u 

.;6t!1 .sitli

" (lbnu Majahberknta ) "Telahmenceritukankepadakami, Harun ibn lshaq,

telah menceritakan kepada koni, Abdurrahman al Muharbi, dari Isma'il
ibn Muslim, dai Hasan ibn Qatadah, dari Anas ibn Malik, iaberkata, " N abi
Saw apabila keluar dari tempat buang air, beliau berkata, "alhamdu-
lilkhiladzi ailzhaba annil adza wa'afa-ni" (Sekalian puji bagt Allah yang
telah mmghilangkan bahaya dmiku, dan yong telah nvffielihnrahr)" .

Keterangan:

1. Secara sederhana gambaran sanadnya adalah:

a. Ibnu Majah (ahli hadits, seorang kepercayaan).

b. Harun ibn Ishaq (seorang kepercayaan).

c. Abdurrahman al Muharibi (anak Muhammad ibn Zad,
seorang kepercayaan).

d. Ismail ibn Muslim.

e. Hasan dan Qatadah (keduanya kepercayaan).

f. Anas ibn Malik (seorang sahabat Nabi yang sangat
kepercayaan).

2. Rawi-rawi yang ada dalam sanad di atas semuanya orang-
orang kepercayaan, kecuali Ismail ibn Muslim (nomor d).
Sebab ada dua orang yang bernama Ismail ibn Muslim dan
kedua menerima hadits dari Hasan (nomor e). Namun
keduanya berlainan bangsa. Yang pertama, Ismail ibn Muslim
alAbdi. Kedua Ismail ibn Muslim al Bashri.

3. Kalau yang ditujukan oleh sanad itu Al Abdi, ia seorang
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kepercayaary tetapi jika yang dikehendaki itu al Bashri, ia
seorang yang lemah. Dan di sini tidak diketahui mana di antara
keduanya yang dikehendaki olehsanad di atas, karena tidak
ada hal (tanda) yang membedakannya.

4. Oleh karena hadits di atas diriwayatkan dari seorang rawi yang
namanya dan nama bapaknya sama dengan rawi lain, serta
tidak dapat ditentukan mana yang harus diambil, maka hadits
di atas ditinggalkan atau dibiarkary d an yang dernikian disebut
hadits muhmal. Sehingga dalam kajian ilmu hadits, hadits
muhmal masuk dalam hadits lemah.

MUfAMT,JL MUFAr{RAS

Nama lengkapnyaAl M u' jamul Mufahr as lil AlfadhilHaditt sin

Nabmoi, sebuahbukukarya Dr.A.J. Winsinc dan Dr. J. F. Mensing,
keduanya adalah dosenbahasa Arab di Universitas Leiden Kitab
Kamus hadits yang mengandung hadits-hadits kitab enam/
Musnad ad Darimi, al Muwatha' Imam Malik dan Musnad
Ahmad ini dicetak di Leiden tahun 1936.

MI,JKA^TABAH

Mukatabah artinya bertulis-tulisan surat.

Seorang guru yang menulis sendiri, atau menyuruh orang
lain menulis beberapa hadits kepada orang di tempat lain atau
yang ada di hadapannya (korespondensi).

Contohnya:

Dari Mukatabah al maqrunahbil ijazah:

o!1 e Lil3u Lli ,&l'itsr.tiL*\
"Kuizinkan apa-opa yang telah fufulis padamu" .

Hukum mukatabahbersama ijazah ini sah, dan mempunyai
kualitas yang kuat.

Adapun mukatabah yang tidak disertai liazah, seperti jika
seorang guru mengirim tulisan/surat kepada muridnya:
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iyi uj;;ls
" Telah memberitakan seorang padaku".

Kekuatan hukumnya diperselisihkan ulama, baik ulama
mutaqadimin ataupun ulama mukhtaakhirin. Menurut Imam al
Mawardi, al Amidi dan Ibnu Qathan, bahwa ghairu maqrunah bil
ijazah adalah tidak sah hukumnya. Sedang ahli hadits yang
masyhur dari mutaqadimin dan mutakhirin berpendapat
mukhatabah ghairu maqrunah bil ijazah hukumnya sah.

MUKHADLARAMUN

Al Mukhadlaramun (AI Mukhadlaramin) artinya orang-orang
yang hidup separo umurnya di masa jahiliyah, dan separo
sesudah timbul atau munculnya agama Islam.

Menurut ilmu hadits adalah orang-orang yang hidup di
zaman jahiliyah dan di zaman Nabi Saw, dan mazuk Islam, tetapi
tidakpemahmelihat Nabi atau melihat Nabi sebelum ada Islam.

Keterangan:

1. Mukhadlaramin ada dua golongan, yaitu:

Ada yang masuk Islam ketika Nabi Saw masih hidup.
Ada yang masuk Islam setelah Nabi Saw wafat.

2. Mukhadlaramin tidak masuk dalam kelompok Sahabat, tetapi
masuk dalam thabaqah tabi'in, karena:

a. Mereka tidak pernah melihat Nabi.

b. Ada yang pernahmelihat Nabi tetapibelum Islam. Setelah
masuk Islam mereka tidak pernah melihat Rasulullah,
sementma ifu sahab at adalah mereka yang masuk Islam dan
melihat Rasulullah.

3. Karena mereka tabi'in, maka riwayat mereka yang langsung
dari Nabi Saw dianggap mursal (tidakbersambung).

4. Menurut Imam Muslim bahwa jumlah mukhadlaramin itu
sebanyak 10 orang. Sedang al Iraqi mencatabrya sebanyak 4
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orang dan al Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya AI lshabah
menghitung lebih dari jumlah di atas.

MT.JKHALAFAH

Mukhal afah artiny a meny alahi.

Yaitu sebuah riwayat seorang rawi yang menyalahi riwayat
orang kepercayaar; atau yang lebih kuat daripadanya. Riwayat
demikian tidak bisa diterima, walaupun ia seorang kepercayaan.
Contohnya,Yazid ibn Hayyan an Nabthi, berkata Ibnu Hibban,
"la berbuat salah dan menyalahi".

MUKHARII

MuWarij artinya yang mengeluarkan.

Tiap-tiap orang yang mengeluarkan atau mencacat hadits.

MUKHARRAI

Mukharraj artinya yang dikeluarkan. Maknanya sama
dengan mustakhraj.

MUKHARRII

M*harij artinya yang mengeluarkan.

Orang yang mengeluarkan (meriwaya&an) hadits, seperti
Imam: Bukhari, Muslim, Sa'id ibn Manshur dan sebagainya.

MUKHTALIF

Mukhtalif artnya yang berselisih atau yang bertentangan.

Mukhtaliful hadits artinya yang bertentangan dari hadits.

/ang dikehendaki dalam ilmu hadits adalah:

,t
.q.n;i * i';-1l 

ji'*ii *:.+it ii qlrS"i* s*

'Hadits yang rawinya buruk hafilannya, disebabkan sudah lanjut usia,

tutimpa bahaya, terbakm atau hilang kitab*itabnya" .
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Yang dikehendaki dengan su'ul hifdzi ialah kalau salahnya
lebih banyak dari betulnya, dan hafalannya tidak lebih banyak
dari lupanya.

MUKHTALIFUL HADITS OIMU)

Salah satu definisi menyebutkan:

r+ii,J +& Jt 6 pi yd!"e+ i" i,Nat t;eu;gr +i,;!i .u',:'at p,q

.u.t't4ii 'i'u :!i&eLiiw6 &ii
" llmu yang membahas hadits y ang menurut lahirny a saling bertentangan,
karena adanya kemungkinan dryat dikotttpromikan. Baik dengan cara
mentaqyid hadits yang muflak, atau rnentakhsis yong umum, atau ilengmt
cara membmpanya kepada beberopa lcejailian yang relanan ilengan hadits
dan lain-Iain".

Adapun definisi Ajjaj al l1ratib d alam ushul alhadits,adalah:

,t 'i,"tt 'eJ';;i ,t;;'ruu ,tjJ'46i u;iG;l *je;li;. 'o;;i 6etr 'ra\L

q;*;'i;i:r, t' 
11 

<"'.i g'rt, 6""2t'ti,i:i3'Jst;" j r gi;;tli;'.+ us

" llmu y ang membahas hadits y ang menurut lahirny a saling bertentangan,

kemudian untuk menghilangkan pertentangannya itu atau mengkom-
promikan lcedumya, sebagaimana halnya membahas hailits-hadits yang
suknr dipahnmi atau diambil isinya. luga untuk menghilangknn kesukaran
dan menjelaslun hakikatny a" .

Beberapa ahli hadits menamakan ilmu ini dengan ilmu
musykilul hadits, ilmu ta'wilul hadits dan ilmu talfqul hadits.

Beberapa kitab yang membahas ilmu ini antara lain:

L. Ta'wilu Mukhtaliful hadits

Kitab ini ditulis oleh Al Hafidh Abdullah ibn Muslim ibn
Qutaibah al Dainuri (13-76 H). Kitab ini disusun oleh
penulisnya untuk memberikan jawaban bagi orang yang
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mengadakan tantangan terhadap hadits, dan menuduh gara

ahli"hadits sengaji mengumpulkan hadits y?nF lull"g
berlawanan dai meriwayatkan hadits musykil' Beliau
mengumpulkan hadits-hadits yang seciua lahirnya saling

berlaivanan, kemudial beliau uraikan, sehingga hadits tersebut

tidak saling berlawanan.

Musykilul Atsar

Kitab ini dikarang oleh Imam Abu Ja'far Ahmad ibn
Muhammad at Thihawi (239-321 H). Beliau di samping
seorang ahli haditsiuga dikenal sebagai ahli fiqh.

Musykilul hadits to a B aY anuhu

Kitab karya al Muhadits Abu Bakar Muhamad ibn Al Hasan

(lbnu Fur-ak) al Anshari al Ashihani (wafat tahun 406 H)'

Mukhtaliful hadits,karya Imam Syafi'i

MUNAWATAH

Munmt alah artinya memberi, menyerahkan.

Seorang guru memberikan sebuah naskah asli kepada
muridnya, atau salinan yang sudah dikoreksinya untuk
diriwayatkan

Munmaalah ada dua mac.un, yaitu:

l. Munautahh dibarengi dengan ljazah

Misalnya seorang guru menyerahkan kitab asli atau salinan-
nya, lalu mengatakan, "Riwayatkanlah dari saya ini". Atau
naskah yang dibacakan seorang murid di hadapan gurunya,
lalu guru itu manyatakan, "Itu adalah periwayatan saya,

karenany a riw ay atkanl ah" . P eriw ay at ini diperbolehkan,
bahkan ada yang berpendapat berdasarkan ijma' . Lafadhy ang
biasa digunakan:

r.rrr3,a>r3 v,gbr! gt-r"'
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"Ini adalah hasil pendetgaranku atau periwayatanku dari seotang,

riwryafleanlnh".

sedang seorang rawi yang meriwayatkan hadits berdasarkan

munawalah biasanya dengan kata-kata:

ui;i :iwi

" S e u mr g tel ah me mb e r it ahukan lcep ad afu I knmi "'

2. Munmualah tanPa liazah

yaitu naskah asli atau turunannya diberikankepada muridnya

dengan dikatakan bahwa itu adalah aPa yang didengar dari si

pol;, tanpa diikuti dengan perintah untuk meriwayatkan'

Kata-kata yang digunakan:

utu ,;tv

" Seseorang telah memberikan lcepadakulknni"'

Atau:

'PV,Uti "*ri- 
r:'i

"lni adalahhasil pendengaranku atau berasal dari periwayatanku" '

MUNDZIRI (At IMAM)

Nama lengkapny a Abdut Azhim ibn Abdil Qmuai ibn Abdillah

al Mundziri, seorang ulama hadits dan hafidh yang menjadi hujah

buah tuhrmya. Se6agian dari kitab adalah At Targhib, seindah-

indah kitab hadits dalam masalah nasihat dan pengaiaran'

MUNKAR

Munkarmerupakanisim maf'ul dari kata dasar inkarlawan

kataikrar,artinya yang diingkari, YmB ditolak atau yang tertolak

atau ghairu *i'ri1 arftnya y*g tidak dikenali, yang tidak di-
ketahui.

Hadits munkar menurut ilmu hadits ada tiga, yaitu:

L. satu hadits, diriwayatkan oleh rawi lemah serta bertentangan

dengan riwayat yang lebih ringan lemahnya.
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Satu hadits tunggal yang tidak diketahui matannya selain dari
yang meriwayatkannya, sedang rawi ini jauh daripadanya
derajat dlabittr"

Satu hadits yang dalam sanadnya ada rawi yang banyak
salahnya, atau lalainya atau fasiknya.

Sedang definisi lain tentang hadits munkar adalalu

.y$Jt fi * c; ;i 'iit; -;s;i 'o;,l 'GLJ '*, A_U1,:,;:,- ,sit a;Jr$
" Hadits y ang meny endiri dalam periwoy atan dan diriwoy atkan oleh orang
y ang bany ak kesalahonny a, bany ak kelengahanny a, atau jelas kefasikanny a
y an g bukan knren a dusta" .

Atau definisi yang dikemukakan oleh Abil Fadlil Muhammad
ibn Ali ibn Hajar al Asqalani dalam kitabnya Nuhbatul Fikar:

ry.6.bJ ti::f; ;r;, ,5ir;

" Hadits yang diriwrya*an oleh rawi yang tidak tsiqah (dla'ifl berlawanan

den gan riwoy at y an g biqah'.

Contohnya:

, ...'. 7. . 't'. .a....t a.t-
iy,lj;-Jl g'r ;ttu! ,^/.1 t* is..;e.Jl eL-.rJl :r+*- O,r 6j-flf1 *F ,:* :,F ie

6-r,)i;t;-arL4';C1,,rr,;;o*t, irti S ,d,t n ,ft b; nG orr v *.r
(yt-.1i a!.,1 .ziAl'S>i : ,iat

" Artinya dari Hubaib ibn Habib-ia saudara Hamzah ibn Habib az Ziyad al
Muqri- dari Abi lshaq, dari Aizm ibn Huraits, dai lbnu Abbas, dari Nabi
S aw. Belinub ersab fu , " B m m gsiap mendiriknn shalat, men ge lu arkan zakat,

naikhaji lce B aifullah, shaum d an memb eri m akan t anru, niscaya alan mreuk
surga". (HR. hna Abi Hatim)

Keterangan:

1. Secara sederhana susunan sanadnya adalah:

a. Hubaib ibn Habib.
b. Abi Ishaq.
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c. Aizar ibn Huraits.
d. Ibnu Abbad.
e. Nabi Saw.

2. Sanad hadits di atas tidak kuat, karena Hubaib ibn Habib
(nomor a) dilemahkan olehAbu Zw'ah, dan ditinggalkan oleh
Ibnu Mubarak

3. Rawi lain lebih kuat dari Hubaib, yang meriwayatkan hadits
tersebut dari pembicaraan Ibnu Abbas, maka hadits yang
dijadikan contoh di atas adalah munkar.

Contoh lain adalah:

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari
jalan Hubaib ibn Habib, saudara ibn Habib Az Zaryat al Muqri,
dan Abu Ishaq dari al Nzaar ibn Huraits, dari Ibnu Abbas, dari
Nabi Saw ujarnya:

.u4t'Jt r .li'fii'it2\ : tl"' tt g'ti it;; 4t - : etllt Ct : ;t-tt lui 6
" Barangsiapa mendiriknn shalat, mengeluarknn zakat, mengerj akan haji,

berpuasa dan menjamu tamu masuk I<c surga".

Abu Hatim berkata, " Hadi ts ini munkar". Menurut riwayat
orang lain dari Hubaib perkataan ini bukan perkataaan Nabi,
hanya perkataan lbnu Abbas. Hubaib menyandarkan perkataan
ini kepada Nabi Saw. Karenanya, jadilah riw ay atr'ty ahndits marfu',
padahal hakikatnya atsar mauquf.

MUNQALIB

Al Munqalib artnya yang berbalik, yang berpaling dari
tujuan semul4 atau yang berputar ke belakang, yang berbalik ke
belakang.

Al Munqalib adalah satu hadits yang sebagian dari lafadh
matannya terbalik karena si rawi, sehingga berubah maknanya.

Sedangkan para urf ulama hadits mendefinisikan:
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"Hadits yang bertukar salah satu lafadhnya, karena si perawi, lalu
berubahlah malma".

Pada dasarnya al munqalib sama dengan maqlub (lihat
maqlub), tetapi ulama hadits membedakan bahwa munqalib
kepada matan yang maqlub, bukan kepada sanadnya.

Contohnya:

i!*'r ar Lyi$r C'tl, . q:J ,]t'rh6i'dr '-;Iil 'u.at|se-.,dsr';:;',s;'e
(,J,,,.ilD .at:; U ,*.'U4-'i;t t;i #'u

"Dmi Abi Huroirah, telah bersabila Rasulullah Saw, "Surga dan neraka
berbantahan di hadapan Tuhan mereka ..... Adapun surga, maka
xsungguhnya Allah tidak akan menganioya seormg pun dari malltluk-
Nya, dan sesungguhnya la adakan bagi mereka siapa-siapa yang la
lehendaki'. (HR. Bukhmi)

Keterangan:

Perkataan "mereka" yang ada di akhir hadits ini keliru.
Seharusnya "snrga", karena selain menurut susunan sabda
Rasulullah Saw mesti begitu, juga menurut hadits lain
seharusnya /mesti " sJrga" .

Hadits yang menunjukkan bahwa meshnya memakai lafadh
"surga" itu, diriwayatkan juga dari jalanAbi Hurairah, terdapat
dalam Shahih Bukhai, bab Manqib, dengan lafadh sebagai
berikut:

,,r,,-,,,, .iii ,ii'#J {'at tii ...

" ...dan adapun surga, rnakn Allah adakan baginya makhlik" . (HR.Bukhnri)

Kekeliruan di atas rupanya dari rawi, yang maksudnya ingin
menyebut " s1)rga", lalu terbalik menyebut dengan " ner aka",
sehingga dengan sebab kekeliruan itu, berubahlah makna
hadits yang pertama di atas. Hadits yang demikian disebut
munqalib.
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MUNQATHI'

Munqathi' merupakan isim fail dari kata inqitha, lawan dari
kata ittishal, yang artinya hadits yang terputus.

Menurut ketetapan aNi hadits, adalah satu hadits yang di
tengah sanadnya gugur seorang rawi atau beberapa rawi, tetapi
tidak berturut-turut.

Definisi lain dapat dikemukakan di sini, yaitu:

bA.W r.+.ts;st-t ottt &iCJ'-,ji g"te *.t;-u J;lib gri, av;seL
"Hadits yang gugur rawinya sebelum sahabat, di satu tempat atau gugur
dua orang pada dua tempat dalmn ktadaan tidak berturut-turut" .

Lain lagi definisi yang dikemukakan oleh para urf ulama
hadits, yaitu:

rltt* tiEr;i bA gitL'au;i oir3r J$;b:ti pUr;r"Lr;

" Hadits yang telah gugur dari per aainya x or an gpu mai dari sanad sebelum
sahabat, atau telah gugur dua orangperouti dai sanad dengan syarat tidak
beriring-iring (yahri tidak satu tempat)".

Contoh hadits yang gugur seor;rng rawinya:

ii u.,;tlt ; z+Lt *i;;'; it:9 tr :i;t'*';i t :'-';';'U;i (ti /,'t:3 l;a"Li JE

6t-sj tlt:lult;u:tri6:lu'r1 Lalt+'i-ll: * arJirJt! ,UE ;A'lrii:[J.-
,t' ',' ,-,,.1[il ;.!

"Berkata Ahmad ibn Syu'aib, telah menceritakan kepada knni, Qutaibah
ibn Sa' iil, telah menceritakan kep ada kani Hisy att ibn Urusah, dari F atimah
binti Mundzir, dmi Ummi Salnmah, Ummil Mu'minin, iaberkata, "Telah

bersabda Rasulullah Saw, "Tidak menjadikan opa-apa yang sampai di
pencerruan dari susu, dan adalah (terongap lul ini) wbelum (anak) berlwnti
(dariminum susu)".

Keterangan:

1. Secara sederhana kalau kita gambarkan maka sanadnya
adalah:

a. Ahmad ibn Syu'aib.
b. QultaibahibnSaid.
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c. Abu Awanah.
d. Hisyam ibn Urwah.
e. Fatimah binti Mundzir.
f. Ummu Salamah.
g. Rasulullah Saw.

2. Fatimah (nomor e) tidak mendengar hadits tersebut dari
Ummu Salamah (nomor f). Sebab waktu Ummu Salamah
meninggal, Fatimah ketika itu masih kecil dan tidak pernah
bertemu dengannya. Jadi jelas bahwa di antara Fatimah dan
Ummu Salamah, ada seorang rawi yang gugur. Oleh karena itu,
hadits ini disebut munqathi'.

3. Hadits munqathi'hukumnya lemah, yaitu tidak dapat dijadi-
kan hujah dalam agama Islam.

Contoh lain adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh
Ibnu Majah dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah dari Ismail ibn
Ibrahim dari Laits dari Abdillahibn al Hasanibn Ali dari ibunya
Fatimah binti Husain ibn Ali dari Fatimah az Zahra, puteri Rasul,
katanya:

4;tt r.:ti vnt Jt-) *i>aOr')t *. iG.air.p; 14, u",itttX*: os
'!r;j'?r;i 

d e,;,t

"Adalah Rasulullah Saw apabila masuk ke dalam masjid, membaca,
" Bismillah wa salanu 'ala Rasulillah, Allahummnghfrli dzunubi waftah li
abwaha rahmatika: dengm menyebut asma Allah dan lesejahteraan itu
dilimphkan atas Rasulullah Ya Allah, ampunilah se gala dosaku dan buknlah
untukku se gah pintu rahmat-Mu " .

Menurut Ibnu Majah, Hadits ini munqathi', telah gugur
seorang perawi dari sanadnya. Diketahui dari Fatimah binti al
Husain (Ibu Abdulah ibn al Hasan) itu, tiada bertemu dengan
Fatimah binti ar Rasul (Fatimah al Kubra). Dengan demikian,
dla'iflah hadits ini.
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MUQATIT IBN SULAIMAN

Nama lengkapnya Abu al Husain Muqatil ibn Sulaiman ibn
Basyir al Azbi al Khurasani al Manoazi.

Beliau meriwayatkan hadits dari Nafi', Mujahid ibn Jaba1,
Atha'ibn Abi Rabah, Abu Ishaq as Suba'i, Ad Dhalhhak ibn
Muzahim, Muhammad ibn Muslim az Zts,hn.

Ulama berbeda pendapat tentang al Muqatil. Di antara
mereka ada yang menerima dan ada yang menolak riwayatnya.
Beliau sangat terkenal keahliannya dalam menafsirkan alQur'an.
Al Muqatil wafatpada tahun 150 H di Basrah.

MI,'RSAL

Mursalmerupakanisim maf'ul dari fi'il arsalaartinya yang
dilepaskan. Seolah-olah orang yang melepaskanitu melafadhkan
isnad, tetapi dia tidak mau mengikabrya dengan perawi yang
terkenal.

Mursal dalam ilmu hadits artinya suatu hadits yang
diriwayatkan oleh seorang tabi'i langsung dari Nabi Sawdengan
tidak menyebut nama orang yang menceritakan kepadanya.

Atau definisi lain:
.e,ht ''; o. gt- Ui ; i;:;- 'tit i

"Haditsyang gugur dari akhir sanadnya, seseorang setelah tabi'i'.

Atau definisi yang lain menurut fuqaha dan ahli ushul:

*,u*l i;ittt
"Yang diriwayatkan oleh bukan sahabat".

Contohnya:

,tf ort$.n.at ILj +s ,ti, *qu A Ll n i* u,i u ,ttr* w {.u't,
.;v.t!ifiri;t Li

"Dmi lt(alik, dai Abilillahibn Abi Balur ibn Hmm,balnoa dalom surat,
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Rasulullah Sau, menuks kepada Anrr ibn Hazm (tersebut), "Balrua tidak
menyentuh al-Qur'an melainkan orang ynng bersih".

Keterangan:

1. Secara sederhana susunan sanad rawinya adalah:

Malik
Abdullah ibn Abi Bakar.
Rasulullah Saw.

2. Abdullahibn Abi Bakar ini seorang tabi'i, sedang seorang tabi'i
tidak semasa dan tidak bertemu dengan N abi Muhammad Saw.

Jadi seharusnya Abdullah menerima riwayat itu dari orang
lain atau sahabat. Karena ia tidak menyebut seorang sahabat
atau yang mengabarkan kepadanya itu, tetapi ia langsung
kepada Rasulullah Saw, maka yang demikian dinamakan
mursal.

Banyak pendapat tentang boleh tidaknya hadits mursal
untukberhujah:

1. Mayori tas muhaditsin menyatakan bahwa hadits mursal tidak
dapat dijadikan hujah, karena telah gugur dari sanad, perawi
yang tidak dikenal. Orarg yang gugur itu boleh jadi tidak
kepercayaan.

2. Sebagian ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan Ahmad
berhujah dengan hadits mursal.

3. Ulama Hanafiah menerima hadits mursal, apabila yang
mengirsalkannya orang ahli (ulama) dari abad-abad ketiga.

4. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadits mursal boleh
dijadikan hujah dengan syarat dibantu hadits lain yang
musnad, atau dibantu oleh hadits mursal yang lain atau dengan
qias.

MURSALUT IALI
Mursal artinya yang terputus.

fuli aftny a iang terang, y mB nyata.

a.

b.
c.
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Mursal jali artinyayang putus dengan nyata-nyata.

Mursal jali dalam ilmu hadits adalah satu hadits yang
diriwayatkan seorang rawi dari seorang syaikh (gunt), tetapi guru
ini tidak semasa dengannya.

Contohnya:

"r:rr ,r*i u- i$,li ,:i *rl *',e :* u r'jtr v';i ti,at, 1i-j [iL1r3tr31i1

",- .:,., .,t.,- ^-!*i r"-*t, $ir.l ,.\)l't;(.u::L i;r;.r r pe+ ;,*i fl ,n i)t 3h JG :Jt!

" Ab u D au d b e rkat a, " telahmenceitakan kepada kmni, Musaddad, i ab e rkat a,

"Telah menceritakan kepada kami, Husyaim, dari Daud ibn Amr dari
Abdullah ibn Abi Zakaria, dari Abid Darda, ia berkata, "Telah bersabda

Rasulullah Saw, "Sesungguhnyakamu akan dipenggal padahari Kamat
dengan nama-nama kafiu dan dengan nama-namab apak kmnu. Oleh kmen a

i tu, p e rb aguslah n ama-n am a kmnu " .

Keterangan:

1. Secara sederhana susunan sanadnya adalah:

a. Abu Daud.
b. Musaddad.
c. Husyaim.
d. Daud ibn Amr.
e. Abdullah ibn Abi Zakaria.
t. Abu Darda'.
g. Rasulullah Saw.

2. Sanad ini dikatakanputus karena Abdullah (nomor e) dan Abu
Darda' (nomor 0 tidak semasa. SebabAbu Darda'meninggal
tahun 32 H, yaitu pada masa pemerintahan Utsman ibn Affan.
Sedang Abdullah ibn Abi Zakaria wafat pada tahun 117 H.
Kalau ditakdirkan urnur Abdullah 117 tahun, rnasih juga
belunr bertemu.

Contoh lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Malik
dari Abdunahman dari Harmalah dari Sa'id ibn al Musaiyab,
bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:
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,#;|it) ,ob9 ,r:rtt'Jt&'*;tii 6i Lr"

" Antar a ksmi dan antat a ot an84r ang fiunafiqin' ialah.men ghadiri i nna' ah

;tyi;ir" subuh. Mercka tak sanggup runghadirinya" '

Ul ama Madinah yang banyak meriwayatkan ha dits.mursal

adalahSa'id ibn fufusaiyuUlstO*g ulama Mekah yaitu Athaa ibn

Abi Rabah.

MURSATUL KHAFI

Mursal artinYa Yang terPutus'

Khaf atnnya yang tersembunyi' yang tidak terang'yang

gelap.

Mursal khaf arttnya putus yang tersembunyi atau putus

yang tidak jelas.

Mursal khafi adalah:

+ 4o Y / 4t ror ,et r'b b;4t:; $

"Hadits (yangdiriwryatkan oleh tahi'i)'.ili,manatabi'i,yangmeriwayatkon

hidup sezamm ae'gh sahabat' tetapi ia tidak pernah mendengm sebualr

hadiis Pun darinYa" '

Ada beberaPa Pengertian dalam ilmu hadits yang laio

yaitu:

1. Hadib y ang diriway atkan oleh se orang-rawi lii.t: **q g*
^ 

;*g #tefi,, aan sLmasa dengannya tetapi ia tidak menerima

hadits itu darinYa'

Hadits yang diriwayatkanoleh seorang rawi dari seorang guru

;*g;mata dengannya, tetapi ia belum pernah bertemu

dengannYa.

Hadits y ang diriway atkan oleh seorang rawi dari se orang guru

;""g;il;" dan uertemu dengannyi' tetapi ia tidak pernah

merierima satu pun hadits darinya'

Contohnya hadits yang diriwayatkan dari Abdurrazaq dari

2.
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Ats Tsauri dari Abi Ishaq dari Zaid ibn Yasyu'a dari Hudzaifah
dari Nabi Saw, ujarnya:

'rLi|:F S.,tJi ",fit il t i

" Ketahuilah, jikaknnu angkat Abu Bakar unhrk mengendalikan urusanmur
maka adillah ia, seorang kuat dan kepercayaan".

Sanad hadits ini ada dua tempat putusnya. Menurut yang
sebenarnya, Abdurrazaq menerima dari Nu'man ibn Abi Syaib ah
dari ats Tsauri dan ats Tsauri menerimanya dari Syarih yang
menerima dari Abu Ishaq.

MURSALUS SHAHABI

Mursal artinya yang terputus.

Shahabi artinya seorang sahabat.

Mursal shahabiyang dikehendaki dalam ilmu hadits adalah
satu hadits atau riwayat yang diceritakan oleh seorang sahabat,
tetapi ia sendiri tidak mendengar ucapan itu, atau menyaksikan
kejadian yang ia ceritakan.

Atau pemberitaan sahabat yang disandarkan kepada Nabi
Muhamad Saw, tetapi ia tidak mendengar atau menyaksikan
sendiri apa yang ia beritakan, karena di saat Rasulullah hidup ia
masih kecil atau terakhir masuknya ke dalam agama Islam.

Atau secara definitif:

i:;;i *p.ll;x- i ';i '& e er ii * J, '^r;i ,';3 *'4c2t ;_;r;
.[!

" Hadib mursal shahabi adalah ur aion dari seorang sahabd tentang sesuatu
yang dikerjakan Nabi Saw dan sebaginya, dengan pengetahuan bahwa ia
sendiri tidak menyal,siknnnya, karena pada waktu itu ia masilr lcccil atau
t e rb elakan g rusuk Isl mnny a " .

Contonnya:

170



y*j :-r.t : Jt-e t ['. I "t *i ,Jr-! - '#"i vi, -;tSt ]*, JL ;t--t o'i :,'

1S'Li'lt 
' 

e)

"Dari Abi lshaq (ia berkata), "seorang laki-Iaki pernah bertanya kepada

Baraa' - sedang soya mendengnrkan. Orang itubettanya, " Adakah Ali ikut
dalampeperangan Badar? lawab Baraa' , "Ya,bahkan iaberperang tanding

dan memakai dua lapis baju besi".

Keterangan:

1. Baraa' dalam riwayat tersebut adalah seorang sahabat Nabi
Saw. Ia tidak turut daiam perang Badar tetapi ia berkata kepada
orang ("ya"), bahkan Ali berperang tanding dalam Perang
Badar tersebut ...".

2. Oleh karena Baraa' tidak ikut, tentulah ia mengetahui Ali itu
berperang dari seorang sahabat yang ikut dalam perang, atau
boleh juga ia mendengar hal "Ali" tersebut dari Nabi.

3. Maka jalan riwayat seperti di atas, dinamakan mutsal shahabi.

MUSATSAL

Musalsal artinya yang terangkai atau yang berangkai'
Apabila dikatakan maun musalsalun, maka maknanya ma'un
masbubun (air yang dicurahkan), syahlud duk'huli, adzbun shafn
(mudah mazuk ke dalam kerongkongan, tawar dan bersih).

Para urf ulama hadits menulis:

t'+rtlt-rii;bfu ;; *ts: ry t e ;tt l*t.Jt rti)i J+., t+'6t";
';+tj

"Hadits yangberantai permoinya sehingga smnpai kepada Rasulullah Saw

kctiknmeriwryatkannya, dalan keadann serupa atau bersifat serupa, atau

memakai pnkataan yang *rupa".

Sedangkan definisi lain adalah:

,vt'1 J'r sl ,+t] )€'rl;t-\'* * tL$ tL\.'L1i 3e, x gv C '1

J"rtji
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"Suatu hadits yang razoi-rawi (sanad)-nya saling ikut mengikuti seorong
demi seorang mrngenai safu sifat, l<eadaan atau petkataan".

Contohnya:

,rt;j*: {;j sr* ,stg ui,f ot^r-)iir;>c .,;li ,,.r:

" Seorang tidakbisa merasakan kemanisan iman, sebelum ia percaya (betul-
betul) kepada Qadar, baiknya dan buruknya, manis serta pahitnya".

Keterangan:

Sesudah bersabda, lalu Nabi memegang jangguhya sambil
berkata, "Aku percaya kepada Qadat, baiknya dan buruknya,
manisnya dan pahitnya". Maka Anas yang mendengar hadits di
atas, wakfu menyampaikan kepada seorang rawi, berbuat seperti
Nabi, yaifu memegang j anggutnya dan berkata, "aku beriman ... ".

Rawi yang mendengar dari Anas ini pun berbuat dan
berkata seperti di atas. Demikianjuga dengan rawi-rawi lain yang
sama tercatat dalam kitab.

Manfaat dari musalsal adalah untuk menunjukkan
kelebihan dlabith rawi-rawi yang menceritakannya, bila di antara
mereka ada yang tercela.

Contoh lain adalah musalsal qauli, seperti sabda Nabi Saw
kepada Mu'adz:

"...ui |r"tky-ar ;s '.i, ,-#'o4'it 9t;t1., tt* A'!;r; ,ati .'!:?\'ir':C ii
.:Jf"tit #j !#s !-f) J" ?i

" Hai Mu' adz,sebenarrrya aku mencintaimu ". Kemudion N abiberkata, " Aku
wasiatkan padamu hai Mu'adz, beberapa kalimat, yaitu janganlnh engkou
tinggalkan sekali-kali di belakang shalatmu, yakni engkau bacakan :
" Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika : Ya Allah,
tolonglah aku untuk menyebut-Mu dan mensyukuri-Mu serta kebagusmr
ibadatkepada-Mu" . (HR. Abu Daud dan An Nawaui - dengan sanadyang
shahih)

Hadits ini oleh perawi-perawinya or kala hendars mel
wayatkannya mengatakan kepada orang vang hendak diberikan
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hadits itu, "Aku mencintaimu", sebagaimana Rasulullah Saw
mengatakan yang demikian kepada Mu'adz. Ini contoh bersatu
sifat dalam perkataan. Musalsal periwayatannya dari segi
perkataan.

MUSAWAT

Musmoat artinya menyamai, atau menyerupai.

Musawat dalam ilmu hadits adalah bilangan rawi-rawi
sanad dari seseorang, sama banyaknya dengan bilangan rawi-
rawi sanad dari salah seorang pengarang kitab hadits.

Misalnya:

Imam Nasa'i meriwayatkan satu hadits. Antara Nasa'i dengan
Nabi Saw ada 11 rawi. Orang lain yang juga meriwayatkan hadits
itu dengan sanad lain, antara dia dengan Nabi Saw ada 11 rawi.

MUSHAFAHAH

Mu sh afahah artinya berjabat tangan.

Mushafahah dalam ilmu hadits artinya bilangan rawi-rawi
sanad dari seseorang, sama banyaknya dengan bilangan rawi bagi
sanad dari murid pengarang kitab hadits.

MUSHAHHAF (HADITS)

Mushahhaf adalah isim maf'ul dari kata dasar tashif yaltu
kekeliruan yang terdapat dalam kertas yang bertulis (shahifah).

Dari kata ini muncullah kata shahaf yaitu orang yang keliru dalam
membaca kertas yangbertulis, sehingga bisa mengubah sementara
kata-katanya.

Mushahhaf menurut ilmu hadits adalah satu hadits yang
huruf sanadnya atau matannya berubah kare na titik, dengan tetap
adanya bentuk hrlisan asal.

Hadi t s mush ahh af adalah :

a;ttirr. "4'6, t;t5st e Wt ;r+ * ut;ti ";i r- ;
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"Lladits yang mukhallfth.ytya karena peruba]tan titik kata, sedang bentuktu I i sanny a tidak b e rub-ah ". 
-

Contoh hadits mushahhaf (fiI matan) sebagaimana yangdiriwayatkan Abu Ayyub al Anshari yu"g U.rt"r,fi,- 
-..-

6i-';r1ri,-s ;,s )ty. Ui- ,-ei; rL;ij lr;!l ,Jrg {-i l;htS-.u;u oi
"Nabi sm) bersabda, "s.iapa.yang berpuasa Rmnadran kemudian diikuti

X:t p u as a 6 h ari p ad a b 

" 
t o n €y *[i, ) rr i t i *p *i;i' r'* r' ii * i * s

Perkataan Sittan yang artinya enam, oleh Abu Bakar ashShauli diubah dengan- ,yii'ur,, yang berarti seAikit. O"r,gu.demikian, rusaklah maknanya. M"rrrlrrnaf dalam hadits di atasterjadi pada matan.

Contoh lain adalah hadits yang berbunyi:

C ,"it:"1 :lti uo itt'li,"oi

;W 
Rasulullah Saw bersabda, ,,pakailah 

minyak (rnnbut) jarang_

Tetapi ada yang membaca hadits di atas sebagai berikut:

b t"h\! ,n 4tt i:i; au
"Rasulullah Smt pernahbersabda, .pergilah dni kmni,.

Keterangan:

1' Perhatikan secara saksama dua hadits di atas. Karau dibuang
ltlik yll8 ada pada huruf-hurufnya, maka akan berubahsebagai berikut:

Lr lj.-o.rl

ff"Tf;lJnffi,m;il,orans-oransdahuru'sebelumhurur

2. Perkataan ( L,c t9*r.rl
mempunyai dua arti.
hendaklah dibubuhi
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( - ) itu, maka bentuknya menjadi ( tr:,,1 ). Bacaannya
( W:'t ) : iddahinu. Tetapi jika artinya "pergilah", maka

hendaknya di atas ( ' ) itu diberi satu titik, dan di bawah
huruf sesudah ( - ) diberi satu titik pula. Bentuknya
menjadi ( tru'it ) sehingga bacaannya ( (;' ):
idzhabu.

3. Tulisan ( r- )juga boleh dibaca dua macam: Pada arti
"jarang-jarang" hendaknya di atas ( C ) diberi sahtnuqthah,
dan di bawah huruf sesudah ( | ) ditambah dengan satu
titik pula. Jadi ( rp ) bacaannya ( tt ): ghibban. Tetapi
jika yang dikehendaki artinya "dari kami", hendaklah di atas

huruf sesudah ( I ) itu, ditambah satu titik, sehingga
( t- ). Dan bacaannya ( u; ) : anna.

4. Asal hadits itu adalah: q" rri.,l

tetapi dengan bacaan yang salah sehingga menjadi: t; lr*'i! .

Karena susunan yang kedua berubah titik, maka kesalahan itu
diistilahkan dengan lafadh mushahhaf.

5. Bacaan yang salah itu dalam bahasa Arab disebut tashhif.
Sedang hadits demikian teranggap lemah.

Kitab yang terkenal mengenai hadits ini:

1,. At Tashhif, olehDaruquthni.
2. lslahu Khatha'il Muhaditsin, oleh Khaththabi.
3. Tashhifaatul Muhaditsin, olehAbu Ahmad al Askari.

MUSLIM OMAM)

Nama lengkapny a Abul Husain Muslim al Haiiai ibn Muslim
al Qusyairi an Naisabui.

Salah seorang imam hadits yang terkemuka. Dalam
biografinya, beliau pemah melawat ke Hijaz,hak,Syam, dan Mesir
untuk mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits. Beliau
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meriwayatkan hadits dari Yahya ibnYahya an Naisabun, Ahmad
ibn Hambal, Ishaq ibn Rahawaih dan Abdullah ibn Maslamah al

Qa'nabi, Al Bukhari dan lainlain.

Beliau lahir pada bulan Rajab 204H dan wafat pada bulan
Rajab tahun 26I H kemudian dimakamkan di Naisaburi. Kitab
karyanya yang masyhur adalah Shahih Muslim.

MUSTIM (SHAHIH)

Penyusun kitab tersebut adalah Al Imam Abul Husain Mus-
lim bin al Hajjaj al Qusyairi an Naisaburi, yang lebih dikenal
dengan sebutan Muslim (wafat 267H: 875 M).

Judul kitabnya secara lengkap rnenurut Abu amr Ibnu
Shalahadalah: "ASH SHAHIH ALMUIJARADU AL MUSNADU
ILA RASULILLAHI SAW". Menurut sebagian ulama, sebagai-
mana dikutip Dr. Muhammad Mustafa al Azami, judul
lengkapnya adalah : "AL MUSNADU SHAHIH AL
MUKHSHARU MIN SUNANI BIL NAQLI AL ADLI AN
RASULULLAH SAW". Akan tetapi di masyarakat lebih dikenal
dengan "SHAHIH MUSLIM".

Jumhur ulama menempatkan kitab ini sebagai kitab hadits
yang berstatus standar pada peringkat kedua. Sedangkan isinya
dapat dilihat:

ISI KITAB SHAHIH MUSLIM

NOMOR NAMA KITAB IUMLAH

1

2

3
4
5
6
7
I

Al Iman
Ath Thaharah
Al Haidlu (menstruasi)
Ash Shalatu
Al Masajidu
Shalatu Musafirina
Al Jum'ah
Shalatu'Idaini

380
101
"1%

28s
31.6

312
13
22
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Shalatu Isti'qa
Al Kuzuf
Al |anaizu
Al Zakatu
Ash Shiyamu
Al I'tikafu
Al Hafiu
An Nikah
Ath Thalaqu
Ar Radla'u (penyusuan)
Al Lianu (bersumpah karena menu-
duh zina)
Al itqu (memerdekakan budak)
Al Buyu'u
Al Musaqtu wal Muzara'atu
Al Faraidlu
Al Hibatu
Al Washiyyatu
An Nadzru
AlAimanu
Al Qasamatu (bersumpah 50 orang
dari penduduk kampung bahwa mereka
tidak membunuh seseorang dari pihak
penuduh)
Al Hudud
Al Aqdliyatu (perkataan yang diha-
dapkan kepada hakim)
Al Luqathatu
Al Jihad
Al Imarah (pemerintahan)
Ash Shaidu (pemburu)
Al Adlahi (penyembelihan kurban)
Al Asyribah (masalah minuman)
Al Libasu (masalah pakaian)
Al Adabu (tata susila)
As Salamu
Al Alfadh minal adab (lafadh tata susila)
Asy Syi'ru (syair)
ArRu'va (mimpi)

17
29

108
177
222

10
s22
110
32
ly
20
26

123

143
21,

32
22
13
59

39
46

2'L

79
150
185
30
45

188
127
45
55
21,

10
23

NAMA KITAB IUMLAH

9
10
11

12
13
1,4

15

1.6

17
18
19

20
21,

22
23
24
25
26
27
28

29
30

31
32
33
u
3s
x
37
38
39
40
47
42
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NOMOR NAMA KITAB IUMLAH
43
M
45

46
47
48
49
50
51
52
s3
54

Al Fadlailu
Fadlailu Sahaban
Al Birru wash Silatu (berbuat keba-
jikan dan hubungan keluarga)
Al Qadaru
Al Ilmu
Adz Dzikru wad du'atu
AtTaubah
ShifatuI Munafiqina (sifat munafiq)
Al fanatu
Al Fitanu
AzZuhud
AtTafsir

174
232

16
v
76

101

60
83
84

142
75v

lmam Muslim tidak pernah memberikan nama judul
kitabnya, sedang judul bab menumt materi-materi, diberikan oleh
pensyarahnya. Maka jika dikatakan HR. Muslim 10 : 15
maksudnya adalah hadits itu diriwayatkan oleh Muslim dalam
kitab kesepuluh bab kelima belas.

MUSNAD

Musnad artinya yang disandarkan.

Musnad dalam ilmu hadits ada beberapa pengertian yaitu:

1. Hadits yang bersambung sanadnya dari yang menceritakan
sampai akhir sanad, terus sampai kepada Nabi Saw.

2. Segala hadits yang marfu' (berita yang disandarkan kepada
Nabi) serta sanadnya bersambung.

3. Hadits yang disebut dengan diterangkan sanadnya.

4. Nama bagi kitab tempat berkumpul segala hadits yang
diriwayatkan oleh seseorang sahabat. Penyusun kitab itu
menempatkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abu
Bakar Ra denganjudul Musnad Abu Bakar. Seperti al Musnad
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I
I U*u Imam Ahmad.

I U. tp*aidenganmaknamasdar(isnad) sepertipadaperkataan

I musnad asy Syihab, atau musnad al Firdaus. Maka penger-

I tiuntrya adalah sanad-sanad ya.g dibawakan oleh asy Syihab

I d* sanad-sanad yang dibawakan oleh Abu Nu'man dalam

I 
titab al Firdaus.

I

I MUSNADUSY SYAFI'I

Artinya di dalam kitab ini, Imam Syafi'i mencantumkan
seluruh hadits yang ada dalam kitab beliau yang bernam a al Umm.

MUSNID

Musnid artinya yang menyandarkan, yaitu rawi atau
penuntut hadits, atau orang yang baru mulai. Karenanya musnid
derajatnya di bawah Muhaddits.

Gelaran keahlian bagi orang yang meriwayatkan hadits
beserta sanadnya. Baik ia menguasai ilmunya atau tidak. Al
Musnid juga disebut ath Thalib, al Mubtadi'. dan ar Rauti.

Atau orang yang menerangkan hadits dengan menyebut
sanadnya.

MUSTAKHRAI

Mustakhraj artinya yang dikeluarkan.

Seorang mengeluarkan (meriwayatkan) hadits dari satu
kitab, dan sanadnya dari dia sendiri. Lalu sanadnya bertemu
dengan syaikh pengarang kitab itu, selanjubrya bertemu dengan
rawi yang lebih atas dari syaikh tersebut.

Contohnya, Abu Nu'aim hendak meriwayatkan hadits yang
berbunyi:

ilc"Yi:e

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
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k rt , 
S*ud Bukhari kalau disederhanakan adalah sebagai beri_

Bukhad.
Utsman al Mu,adzdzin.
Auf.
Muhammad.
Abi Hurairah.
Nabi Muhammad Saw.

Abu Nu,aim meriwayatkan juga hadits itu dengansanadnya sendiri, lalu sanadnya iru Jaml,ai- kepada syaikhnyaBukh.an, yaitu Utsman al Mu',a dzdzin. SeAangtan g,ambaran
sanad Abu Nu,aim adalah sebagai berikut:
a. Abu Nu'aim.
b. Abu Ishaq bin Hamzah.
c. Abu Thalib ibn Abi Awanah.
d. Sulaiman ibn Saif.
e. Utsmanbin Haitsam.

Dari Utsm* 
T$gu yang tetakhil, siuna dengan sanadBukhari. utsman ibn Hailsam inladalah utsman al uil,aazazin,

syaikh bagi Imam Bukhari.

Maka Abu Nu,aim yang mengadakan sanad ifu, dinamakan
\uslakhlj atau Mustad'r. peruuat"an mengabarkan sanad di atasdisebut Istil&rai atrau lstidrak. Ktab y*g U".iri tentang hadits_
$dlr.yrq u".rur,ua r;p.* a]'"Li, atr ebut Mustaktrai atauMus t adr ak dan seringkali'diseb u t i"gu' i"iiol)o 

1 .' 
* "' *^ "' *,

MUSTAKHRII

Mustal&rij artinya o1T.g yang mengeluarkan. Maksudnya
orang yang membuat mustaklryai.

MUSHTHALAH

lvlusht hal ah p adalughah:

a.

b.
c.

d.
e.

f.
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" Apa yang disepakati memakoinya pada suatu makna".

Sehingga mushthalah hadits adalah:

* ,*,epi a ry;;tr,-

"Apa yang disepakati oleh ulmna hadits dan telah dijadikan urf di antara
mereka".

Kebiasaan tertenfu, yaitu persetujuan suatu golongan dalam
mengadakan sesuatu, atau menetapkan makna suatu kalimat.

Mushthalah disebut juga dengan Ishthilah. Misalnya kita
mengucapkan lafadh sunnah menurut ahli bahasa, berarti
"perjalanan", menurut istilah ahli ushul, artinya "hukum" bagi
satu amal, yang kalau dikerjakan dapat pahala tetapi kalau
ditinggalkan tidakberdosa. Seperti : shalat malam, shaum senin-
kamis. Lain I agi sunnah menurut istil ah (mushthalah) atrli hadits
bermakna hadits. Sehingga setiap cabang ilmu pengetahuan akan
mempunyai istilah tersendiri dan tentu artinya berbeda pula.

Contohnya lafadh sh ahihmenurut ulama lughah bermakna
dzu shihhah (yang sehat, lawan dan s aqim : yang sakit). Sedangkan
menurut fuqaha lain lagi, shahih adalah:

L:);ikii tii?ru

" Sesuatu yang semputna rukun-rukun don syarat-syaratnya, lautan bathil" . '

Lain lagi kata ulama hadits, shahih adalah:

''rt3:r't ,p;: ;i';rX'& #t iG |:; ];t
"Sesuatu yang dinukilkan oleh orangyang adil lagi sempurna dlabithnya,
yangbersambung-sambung sanadnya dm disandarkan kepada Nabi, serta
tidak mempuny ai ilht (tidak mempunyai cacat) dan tidak pula syadz (tidak
gmjil)".

MUSHTHALAH HADITS OIMU)

Mushthalah artinya kebiasaan yang terpakai dalam satu
ilmu.
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Maksud yang dikehendaki dalam ilmu hadits yaitu ilmu
yang menerangkan kebiasaan-kebiasaan yang terpakai dalam
ilmu hadits. Atau ilmu yang membicarakan kebiasaan-kebiasaan
yang dipakai aili hadits.

Atau definisi yang dikemukakan Hasbi Ash Shidiqi:

rl'{ t{i ,}t*, oi:-it $; C-;tt; e'4-'P
" Ilmu y an g mener an gkan pen gertian -pen ger tian ( istilah-istil ah) y an g
dipalui oleh ahli hadits" .

Pada awalnya ilmu ini ditelurkan oleh Abu Muhammad ar
Ramhurmuzi (360 H). Kitab yang boleh dikatakan hampir lengkap
isinya. Kemudian dilanjutkan oleh Al Hakim Muhammad ibn
Abdillah an Naisaburi, dilanjutkan Abu Nu'aim al Ashbahani,
diteruskan Ahmad yang terkenal dengan sebutan al Khatib
(463 H), sedang ulama selanjutnya kebanyakan telah berpegang
pada kitab karya ulama-ulama di atas.

MUSTAMLI

Mustamli artinya yang merencanakan.

Yang dikehendaki dalam ilmu hadits adalah orang yang
menyampaikan rencana seorang ahli hadits kepada pendengar-
pendengar.

Penggambaran secara mudah adalah satu majlis yang
dihadfui oleh rafusan atau ribuan murid. Kalau seorang ahli hadits
itu membaca hadits-hadits tetapi tidak bisa merata didengar
semua murid, maka ia menyuruh orang lain untuk menyam-
paikan kepada yang tidak bisa mendengamya. Seorang ahli hadits
yang merencanakan hadits itu disebut Mumli, rencananya
dikatakan imla ormrg yang menyampaikan disebut mustamli.

MUSYTABIHUL MAQTUB

Musytnbih artinya menyerupai atau yang samar.

Maqlub artinya yang terbalik

Yang dikehendaki dalam ilmu hadits adalah satu hadits di
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mana dalam sanadnya ada rawi yang namanya sama dengan
nama bapak rawi lain, sedang nama bapaknya sama dengan nama
rawi itu.

Contohnya:

Seorang rawi bernama Al Aswad ibn Yazid. Karena samar/

ia diucapkan atau terhrlis dalam sanad dengan nama Yazidibn al
Aswad.

MUTAAKHIRIN

Gelar yang diberikan kepada Ulama-ulama hadits pada
abad keempat dan seterusnya. Kebanyakan hadits yang mereka
kumpulkan adalah petikan (kutipan) atau nukilan dari kitab-kitab
mutaqadimin, sedikit dari mereka yang mengumpulkan sendiri.

MUTABI'

Mutabi'artinya yang mengiringi atau yang mericocoki'

Yang dikehendaki dalam ilmu hadits adalah satu hadits
yang sanadnya menguatkan sanad lain dari hadits itu juga.

Dapat pula bermakna:

* e ii * v g* Ab 'gu.:'$ 
'l,r'';t'ri;

"Hadits yang mengikuti periwoyatan rawi lain seiak gurunya (yang

terdelut), atau gurunya guru (yang terdeknt ttu)".

Lebih lanjut dikatakan bahwa orang yang mengikuti
periwayatan seorang guru atau gurunya guru dari rawi lain,
disebut mutabi, orang yang diikuti disebut mutaba' dan
perbuatannya mengikuti disebut mutaba'ah. Sedang hadits yang

mengikuti periwayatan hadits lain disebut dengan hadits mutabi'"

Mutabi' yang dikehendaki dalam ilmu hadits ada dua
macam, yaitu:

L. Tamm(sempurna)

Yang dikehendaki dengan tamm adalah jika sanad itu
mengua.tkan rawi yang pertanna.
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Contohnya:

'.n:ti :da.n At JhLi # o,t'v re ot +t# ei!,6X';ri Ju l,purry
;-ur"i:rla'fl;'i Lp * ,* t'r;;:t, J>Vt t;'i G- $yaj ,.r";;r",i'.;-

(n. ,v. 1lr1.j3i6

" Dari lbnu umar bahuta Rasuluilah str, bersabda, "bulan itu bilangannya
29 h.ari, jangan kmnu shaum sebelum lumu melilnt bulon, dan jangin kaiu
berbuka sebelum kamu melihat dia, maka jika gelap udari aias kamu,
sempurnaknnlah bilangannya mnjadi 30 hari,. -

Gambaran sanadnya adalah:

1. Syah'i.
2. Malik.
3. Abdullah ibn Dnar.
4. Ibnu Umar.
5. Rasulullah Saw.

Hadits yang diriwayatkan Imam syafi'i ini setelah diadakan
pemeriksaan, terdapat \udtlr lain yang menguatkannya, yaitu
Abdullah ibn Maslamah, diriwayatkin ole-h Imam butnari,
dengan sanad:

1. Abdullah ibn Maslamah.
2. Malik.
3. Abdullah ibn Dnar.
4. Ibnu Umar.
5. Rasulullah Saw.

Abdullahibn Maslamah ini, karena ia menguatkan Imam sya,fi,i
maka disebut mutabi' tamm.

2. Qashir (kurang sempurna)

Jang disebut qashir yaftu iika sanad it rnenguatkan rawi-rawi
lain yang pertama tadi.
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Contohnya:

Dalam sanad lmam Syaf i, tercanfum bahwa yang menerima
dari Ibnu Umar adalah Abdullah ibn Dinar. Begitu pula sanad
dari Imam Bukhari. Tetapi sanad yang diriwayatkan Imam
Muslim, adalah Nafi'yang menerima dari Ibnu Umar. Secara
sederhana gambaran sanadnya adalah:

a. Muslim.
b. Abu Bakar ibn Abi Syaibah.
c. Abu Usamah.
d. Ubaidilah.
e. Nafi'.
f. Ibnu Umar.
g. Rasulullah Saw

Sehingga Nafi'menguatkan Abdullah ibn Dinar, maka nafi,
itu disebut Mutabi'Qashir, karena ia bukan menguatkan rawi
yang pertama.

MUTTAFAQUN ALAIH (MUTTAFAQUN ALLA SHIHHATIHI)

Hadits shahih yang telah disepakati oleh kedua imam
hadits, Bukhari dan Muslim, mengenai sanadnya.

Al Hafidh Ibnu Hajar berpendapat bahwa persepakatan
antara kedua Imam, Bukhari dan Muslim. Itu maksudnya adalah
persesuaian keduanya dalam mentakhrijkan asal hadits dari
sahabat, kendatipun terdapat perbedaan-perbedaan dalam gaya
bahasa (siy aqul kalam-ny a).

Contohnya:

Hadits Bukhari yang bersanadkan Isma'il, Malik, Tsaur ibn Ziad,
Abil Ghais dan Abu Hurairah Ra yang berbunyi:

,titLsii , r)t ,-bc r,;t's iF:4ttiL:ti,-* OL:t ,pi #:,,ifr 
rj,j;
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"Orang yang memelihara janda dan orang miskin itu, bagaikan pejuang
s ab iI i llah at au b a gaikan or an g y an g b erp u as a di si an g har i d an b e r t altaj u d
di malmn hari".

Sementara hadits Muslim yang bersanadkan Abdullah ibn
Masalamah, Malik, Taur ibn Zatd, Abl'l Ghaiz dan Abu Hurairah
ra yang berbunyi:

iij.il . .rrr Jt,-.,r +t+Jrs rx5ijU ur'li.rr" oar-liy , *s it'htp;l' .ru

&'t iAki,;L-: puls

"Aang yang memelihma janda dan orang miskin itu, bagaikan pejuang
sab ilillah d on aku men gan ggopny a b agaikan or an g y an g tiad a henti-luntiny a
bertahajud di malwn hmi dan bagaikm orang y ang berpuasa tiada berbuka-
buks".

MU'TALIF WAt MUKHTALIF

Mu'talif adalah isim fa'il dari kata i'tilaf dengan pengertian
ijtima' dan talaqi artinya berkumpul dan bertemu, lawan kata
nafrah (ari).

Mukhtalifberasal dari kata ikhtilaf yangmenjadi lawan kata
ittifaq (setuju).

Mu'talif zoa mukhtalif yang dikehendaki dalam ilmu hadits
adalah satu hadits yang dalam sanadnya ada rawi yang namanya
hrlisan, bersamaan dengan rawi lain, sedang ucapannya tidak
$ilna. Ucapan yang tidak sama ifu ada kalanya berhubung dengan
baris-baris huruf, dan ada masanya berkenaan dengan titik-titik
huruf.

Rrusi mu' t alif mukht alifdapat dibedakan menjadi dua bagiaq
yaitu:

1. Sama namanya pada tulisan dan titik, tetapi berlainan
bunyinya (barisnya).
Contoh: ( .+-t ), ini dapat dibunyikan ( ".,,t )Asid dan
boleh dibaca ( .;'.i ) Usaid. Kedua tulisan dan titiknya sama,
tetapi bunyinya berlainan, karena di antara rawi ada yang
nama kedua-duanya sama, yaitu:
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*bidrj'.1,.i ): Usaid ibn al Mutasyammis.

-6 U',li ) : Usaid ibn Ktrudlair'

2. Sama namanya pada tulisan, tetapi titiknya berlainan dan
terkadang barisnya pun berlainan.
Contoh: ( Li,AJl ), hal ini dapat dijadikan tiga macam huruf:

(

(

) al isyi (pakai sy)

) al isi (pakai s)

) al ansi (ada n)

Ketiganya ini, asal tulisannya seperti yang tertulis di atas.

Karena memang hrlisan orang Arab dahulu tidak memakai
titik.

Keterangan:

Kalau persamaan nama rawi, kuniah,laqab, dan lain
sebagainya itu pada bentuk tulisan (khat) saj a, se dang pada I a fadh
(ucapannya) tidak, maka hadits yang sanadnya demikian disebut
hadits mu'talif dansebagai lawannya disebut hadits mukhtalif"

Misalnya seorang rawi yangbemalna Sallam (denganhuruf
I rangkap) adalah nama yang paling populer. Adapun kalau
dibaca dengan takhlif (l-nya tidak rangkap) rnaka kadang-kadang
yang dimaksud ialah Salam, kakek Abi Ali |ubai, dan kadang-
kadang Salam ibn Misykam al Yahudi. Sebab Salam yang dibaca
denganadl'if(dobel) maupun dengan tahfif, bentuk tulisan dalam
bahasa Arabnya adalah sama, yaitu ( C- )

MU'TALIF WAL MUKHTALIF OLMU)

Ilmu yang membahas tentang perserupaan bentuk hrlisan
dari nama asli, nama samaran dan nama keturunan pata rawi,
namun bunyi bacaannya berbeda.

MUTAQADIMIN

Gelar yang diberikan untuk ulama hadits pada abad kedua
dan ketiga yang mengumpulkan hadits, semata-mata berpegang

a. ( 'u'lL+:t

b. ( :/1
c. ( ';1i
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kepada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri, dengan menemui
para penghafal yang tersebar di setiap pelosok negara Arab, parsi
dan lain-lain.

MUTASYABIH

Mutasyabih artinya yang serupa, atau yang bersamaan.

Dalam ilmu hadits yang dikatakan mutasyabih diarahkan
kepada satu hadits dalam sanadnya ada rawi yang namanya pada
huruf dan ucapannya sama dengan rawi lain, sedang nama-nalna
bapak mereka sama pada tulisan, tetapi lain dalam ucapan atau
sebaliknya.

Mut asy abih dapat dipilahkan :

1. Nama seorang rawi, sama dengan nama rawi lain dari huruf
dan bunyinya. Namun, nama bapak mereka sama tetapi
hurufnya berlainan (barisnya) seperti:

( .r+ cx -..ear ) Ayyub ibn Basyir.

( ,*+ cx -. r.t ) Ayyub ibn Busyair.

Keduanya bernama Ayyub, karena huruf-huruf dan barisnya
sama. Begitu pula Basyir dan Busyair asal tulisannya sarna
( r*4 ) tetapi bunyinya lain, karena beda baris-baris dalam
tulisan Arab.

2. Nama seorang rawi, salna dengan nama rawi lain pada fulisan,
tetapi lain pada hurufnya. Namun, nama bapak mereka sama
pada huruf dan ucapannya, seperti:

( ot-alr a 
-_-," 

) Syuraih ibn Nu'man.

( at-.:Jt a 
-- ) Suraij ibn Nu'man.

Syuraih sama dengan Suraij dalam fulisan, karena kedua-
duanya, asal katanya ( c-- ), tetapi ucapannya (huruf-
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a
nya lain, yang satu Pada awalnya Sy,dan a]<hirnya, sedang

y*g tutu u*inyu s, aan akhirnya j. Sedangkan nama bapak

-"t"ku sama pada tulisan dan ucapan, yaitr'r Nu'man'

MUTAWATIR

Mutawatir secara lughah adalah isim fa'il dari masdar
tmoatur artinya silih berganti. |ika ada ucapan tmttataral matharu

artinya hujan turun silih berganti, tak henti-hentinya.

Sedangkan menurut Ahmad ibn Muhammad al Fayyumi

dalam Al Misbah al Munir f Gharib asy Syarhal Kabir li ar Raf i :

321 menyebutkan bahwa mutawatir menurut bahasa berarti
mutatabi yakni yang datang berikut dengan kita, atau yang
beriring-iringan-antara satu dengan lainnya dengan tidak ada

jaraknya.

Ada pula ahli hadits lain yang mendefinisikan dengan

perkataan:

.* t,* gLW *u+1iju11rr-;rr; '*; i'";it, f'&'e rt ;

,,satu hadits hasil tanggapan dari pancaindra yang diriwryatkan oleh

sejumlah besar rawi, ying menurut adat kebiasaan mustahil mereka

berkumpul dan betsEakat untuk dusta".

Mahmud at Tahhan menulis:

.*$t* t*riii;\ t* r o+'gf itilr'

"Hadits ymg diriwayatknn oleh seiumlah besat uang, yang menurut adat

mustahii mieka bersepakat terlebih dahulu untukberdusta" '

Ajjaj al Khatib menulis:

.ir 'r,'t, ,jl fut l3l'u'r'l/t'v .:stl-* i'*riii'j,:r'J;r'i+ it;)t'

" Hadits y mg diriway atkan oleh sejumlah besar orang, y ang menurut adat

mustahii miela b n sep akat t nteb ih dahulu untuk b er dusta. S e j ak mn al san ad

smryai akhir sanad, pada xtiap tingkat (thabaqah)" '

189



Nur Ad Din Atsar mendefinisikan:

Fir 'J iLsj ,;-l :Q4t1l;,* o- *sl6l e*rr'oS;t'l-;s f iry uit
. j*it

"Hadits yang diriwryatkan oleh sejumlahbesm nangyang terhindm dari
k'sepakatan mereka untukberdusta (sejak awal sanad) smnpai akhir sanad
d engan didasarkan pada pancaindra" .

Secara sederhana kalau diuraikan adalah:

1. Harus banyak sanadnya (diriwayatkan oleh sejumlah besar
perawi).

2. Walaupun sama banyak rawinya dari permulaan sanad sampai
akhir sanad, urnp.unanya di awal sanad ada tercatat 50 orang,
maka di pertengahan sanad sedikitnya harus 50 orang, dan di
akhir sanad sahabat yang mendengar dari Nabi Saw pun
sedikitnya 50 orang. Atau dengan kata lain adanya
keseimbangan jumlah antara rawi dalam thabaqah (apisan)
pertama dengan jumlah rawi dalam thabaqah berikutnya.

3. Walaupun menurut akal atau adat tidak bisa jadi rawi itu
semua berkumpul bersama-sam4 lalu mereka berdusta dengan
mengatakan itu sabda Nabi. Apakah berkumpulnya itu
dengan disengaja ataupun kebetulan.

4. Berdasarkan tanggapan pancaindra.

Hadits mutawatir ada dua macam yaitu mutawatir lafdhi
danmutmuatir maknawi. Ada beberapa buku yang menghimpun
hadits-hadits mutawatir:

a. Qathful Azhar.

b. N adhmul Mutana sir minal Haditsil Mutazoatir kary aMuhammad
Abdullah ibn Ja'far al Kattani (1345 H).

c" Al Azhar al Mutanatsirah fl Akhbar al Mutmoatirah, oleh As
Sayuthi dan dia telah mengurutkannyaberdasarkanbab demi
bab.
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MUTAWATIR AMALI

Secara defi nitif adalah:

'Fst rt J'rrr 4!e t'-s *'*'c-;;*"*;; 
t-i'.^{,j[-r;7;rt,;,

,,sesuatu yang diketahui dengan *uoo*,, bah'ma d'ia dari aSama dan telah

mutmoatii anlara umat Islam. Nabi mengerjakannya, atau menyuruhnya,

atau selain dari itu. Dan diakui dialah yang dapat diterapknn antma ta'rif
ijma".

Misalnya berita-berita yang menerangkan waktu shalat,

rakaatnya, shalat jenazah, shalat id dan sebagainya'

MUTAWATIR LAFDHI

Mut mt at ir artinya berturut-turut.

Lafdhi artinya secara lafadh.

Mutawatir lafdhi menurut Nur Ad Din Atsar adalah:

t+bF* k-grL;iyt-

" Hadits y an g mut awatir dalmn satu lafadhi' -

Sedangkan Muhammad at Tahhan menyatakan:

it:;;'is;t irrtt
" Hadits y an g mutautatir lafadh dan maknany a" .

Hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak dan zuzunan

redaksi serta maknanya sezuai benar antara riwayat yang safu

denganyang lainnya.

Contohnya:

:Jt ,;* 
"'';+$ t:.;k ,* =3 c'

" Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia

mengambil tempat duduknya dari neraka".
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Keterangan:

Hadits ini diriwayatkan orang dari jalan seratus sahabat
Nabi Saw. Menurut Abu Bakar Al Bazzar, hadits tersebut
diriwayatkan oleh 40 sahabat, dan sebagian ulama mengatakan
bahwa hadits di atas diriwayatkan oleh 62 sahabat dengan
susunan redaksi dan makna yang sama.

Demikian pula hadits yang berbqnyi:

<+r, .,,-r. ;iii 4.p 6J',1'*i ;jni'i1
" Sunggth al-Qur' an ini diturunkan dengm tujuh macnn bacaan (qira' at) ".

Hadits ini juga diriwayatkan oleh berpuluh-puluh sahabat
dengan redaksi dan makna yang sama.

MUTAWATIR MAKNAWI

Mut mtatir artinya yang berturut-turut.

Maknrui artinya secara makna.

Mutmaatir maknmti adalah hadits mutawatir pada makna,
yaitu beberapa riwayat yang berlainan, dan mengandung satu
hal, sifat atau perbuatan. Ringkasnya adalah beberapa riwayat
yang tidak s€una, tetapi berisi satu makna atau satu tujuan.

Mutawatir maknawi menurut Nur Ad Din Atsar:

:u1'i ;rra li,rp 
:-,<ta!uii.J pa; *$t&"#Viio'l;-s-_ z;t; .l* li;

.:r:*:irj}jr

" lalah hrtipan sekion b anyak orafl I yang menurut adat lcebiasaon mustahil
bnxpakat dusta atas lccjadian yang berbeda-beda, tetopi bertemu pada titik
petsmnaan".

Mahmud at Tahhan menulis:

.dfr tr:,it; igs

" Hadits yang malonnya mutmoatir, tetapi lafadhnya tidak".
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Contohnya:

3-,."r-l;-:i;\19e','*r;,fe 6t *4 qi,P Lt *i ^l;ht1; grs

(.i1,

"KononNabi Muhantmad Saw tidakmengangkat kedua tangan dalam doa-

doa beliau, selain dalam doa shalat istisqa. Beliau mengangknt tangannya,
hingga t ampak putih -putih kedua ke tialcny a " . ( HR. Bukhari-Muslim)

Hadits yang maknanya semacam ihr tidak kurang dari 30

hadits dengan redaksi yang berbeda-beda. Seperti:

r+f:l F.-+ g!;s
" Konon Rasulullah Smt mengangkat tangan, seiaiar dengan kedua pundak

beliau".

MUTAWWAFAQ BIHI

Yaitu dua buah hadits maqbul yang saling berlawanan dan
tidak dapat dikompromikan, ditarjihkan dan dinasakhkan.

Hadits demikian hendaknya dibekukan sementara' Ada
sebagian ulama yang berpendapat bahwa hadits mutmnaafaq bihi

itu dapat diamalkan salah satunya dalam satu waktu, dan sisanya

lain di waktu yang lain.

MUTTAFIQ WAL MUFTARJQ

Muttafq merupakan isim fa'il dari kata ittrfaq.

Mufariq adalah isim fa'il dari kata iftiraq,lawan kata dari
ittifaq.

Muttafq wa mufariq yang dikehendaki dalam ilmu hadits
adalah hadits yang dalam sanadnya ada rawi yang namanya sama

dengan rawi lain, pada lafadhnya dan sebutannya. Sedangkan
yang dimakzud dengan perkataan " nama" sebagaimana tersebut
dalam definisi di atas, termasuk di dalamnya:

a. Laqab-laqab (gelaran-gelaran).
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b. kuniah-kuniah (nama-nama) yang permulaannya ada sebutan:
Abu, Aba, Abi, Umm.

c. Nasab-nasab (nama kebangsaan atau nama negeri yang
dibangsakan kepada seseorang).

Contohnya: Ada rawi yang namanya dan n€una bapaknya
sama dengan rawi lairy seperti : ( 1 6b.-l !,Dil+, ) ) Abdurrah-
man ibn Ishaq. Pada"hal ada dua orang yang sama namanya
dengan dia, dan keduanya hidup pada masa yang sama, /aitu:
a. Abdurrahman ibn Ishaq al Kufi (orang yang diperbincangkan

oleh ulama tentang hafalannya).

b. Abdurrahman ibn Ishaq al Madani (orang yang derajat atau
kualitas hafalannya lebih kuat dari orang pertama).

Begitu pula misalnya sebuah hadits yang diriwayatkan oleh
Hammad tanpa dibubuhi nalna s,unaran atau nama keluarganya
pada akhir narna asli tersebut, tenfu menimbulkan kesukaran
untuk ditenfukan siapakah yang dimaksudkan, apakah Hammad
lbnZaid atau Hammad ibn Salamah.

Buku-buku yang membahas masalah ini antara lain:

7. AI Mu'talif wal M*htalif, Abdul Ghani ibn Sa'id.
2. AI Akmal, oleh lbnu Makula.

MUTTAFIQ WAL MUFTARIQ OIMU)

Yaitu ilmu yang membahas tentang perserupaan bentuk
fulisan dan bunyi bacaannya, akan tetapi berlainan orangnya.

MUTTASHIL

Muttashil menurut bahasa adalah isim fa'il dari kata kerja
ittishala lawan lata inqatha'a arlinya yang bersambung.

Adapun yang dikehendaki dalam ilmu hadits adalah satu
hadits yang bersambung sanadnya, baik hadits itu sampai kepada
Nabi Saw, ataupun hanya sampai kepada sahabat.

Muttashil dapat disebut al maushul
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MUWAFAQAH

Muw afaq ah artinya Persetujuan.

Muwafaqah yang dikehendaki dalam ilmu hadits adalah
meriwayatkan suatu hadits sampai kepada syaikh seorang

pengarang kitab hadits, dengan sanad yang bilangan rawinya
kurang dari sanad pengarang itu.

Atau dengan kata lain seorang ahli hadits meriwayatkan
satu hadits yang ada dalam salah satu kitab hadits. Dalam
mengisnadkan hadits itu, ia sampai kepada seorang syaikh
pengarang satu kitab hadits, tetapi sampainya kepada syaikh itu
bukan dari jalan pengarang kitab tersebut.

MI,IWAT}IA

Kitab ini disusun oleh Imam Malik pada tahun 144 H, atas

anjuran KhalifahAl Mansur. Jumlah hadits yang terdapat dalam
ki[ab al muwatha kurang lebih ada 1.720 hadits' As Suyuthi
mensyarahkan kitab tersebut dengan judul Tanwiru'l Hawalik,

sedang al Khaththabi mensyarahkan dengan jud u7 Mukhtasharul
Khaththabi.
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NAFI AL ADAWI

Nama lengkapnya Abu Abdillah al Madani. Seorang imam

tabi'i di Madinatr, ulama besar dalan'r hal agama, mencapar puncak
ilmu pengetahuan dan banyak meriwayatkan hadits. Beliau
berasal dari dalam, dan tidak diketahui asal-usulnya. Beliau
dijumpai Ibnu Umar dalam sebuah peperangan, karenanya beliau
dikenal sebagai maula Ibn Umar. Beliau pernah dikirim oleh Umar
ibnAbdul Azizke Mesir untuk menjadi guru besar.

Imam Bukhariberkata, " ... sanad yang paling shahihadalah
Malik dari Nafi'dari Ibnu Umar".

Beliau wafat pada tahun 717 H.

NAHWU WAL MITSTU

Nahwu wal mitslu artinya seperti, sebagaimana, seruPa.
Adapun yang dikehendaki dalam ilmu hadits adalah:

Mitsil dipakai untuk hadits atau riwayat yang sama lafadhnya
dengan yang ditunjukkan.

Nahwudipakai untukyang maknanya s.una, sedang lafadhnya
tidak sama dengan .lang ditunjukkan.

Contohnya hadits yang terdapat dalam Muslim (2:389)
yang berbunyi:

ot;i,.;'Lib. e,:*'li;,, 6"-]r;ao il !j^! cr -& o., ttt#'d"1!" ,p?
,t,

usi.l ,1!e 415 ..s:.i! + $::t of *6 ,-l-.ts 6'r1$t n ;til e';t JL! :JL3 fi u-t

oui!,*.r1i.'r;* -:;i'ii;, 3.>jt tL; !:;! u j; ;,1l uor- -k;*1Ai,
r*--, *l , ;rr all ,j- 4t f d 

"
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Dalamhadits di atas terdapat dua sanad, yaitu Muhammad
ibn Abdullah ibn Numair'i dan Humaid ibn Abdirrahman, sedang
matannya adalah sebagai berikut:

& -sr] lir.,sr:,11, t.,r*1 + ,*tit';7tj saS ;'y,4t
" Or an g-ot atr glsl am i tu seryr ti satu or an g b il nnana sakit matany a, s akitlah
semuanya dan jika sakit kepahnya, sakitlah semuanya".

Sanad yang kedua itu, sambungandari sanad yang pertama.
Dalam sanad yang kedua itu, sesudah perkataan Nabi Saw ada
lafadh nahwuhu ( i:;u ), maksudnya: matan yang
Nabi Saw sabdakan semakna dengan matan yang dicontohkan
di atas, yaitu di haditsyang pertama. Adapunlafadhnya,sebagian
tidak sama.

Sedang kalau ada lafadh misluhu ( ',iz ) maka
maksudnya, bahwa matan yang Rasulullah Saw sabdakan,
lafadhnya sama dengan yang ditunjukkan

NASAB

Nasab atau nisab artinya mensifatkan, menyandarkan atau
membahgsakan. Kalau banyak disebut ansab.

Nasab yang dikehendaki dalam ilmu hadits adalah: narna
negeri, nama kabilah, nama peperangan, nama tempat, atau suku,
pekerjaan-pekerjaan yang disandarkan kepada seseorang.
Misalnya:

1. Abu Lababah alBadri. Badar adalah satupeperangan yang
masyhur di zaman Nabi Saw. Lantaran Abu Lubabah furut
dalam peperangan itu, maka dibangsakan kepadanya dengan
perkataanal Badri. Jadi al Badribolehdiberi makna orangyang
ikut dalam Perang Badar.

2. AminahibnatulAbbas ibn Abdil Muththalib ibn Hasyim al
Hasyimiyah. Al Hasyimiyah artinya bangsa Hasyim. Perkataan
ini disandarkan kepada Aminah, karena memang betul-betul
ia keturunan Bani Hasyim.
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NAS{I
Nama aslinya Abu Abdirrahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali

ibn Bahr ibn Sinan ibn Dinar an Nasa'i al l0rurasani.

Beliau adalah seorang imam hadits dan penghafal yang
besar. Beliau meriwayatkan hadits dan Qutaibah ibn Sa'id, Ishaq
ibn lbrahim, Humaid ibn Mas'adah, Ali ibn Thasyram,
Muhammad ibn Abdul A la, Mahmud ibn Ghailan, Abu Daud as
Sijistani dan lain-lain.

Nasa'i dilahirkantahun2ls H dan wafat di Ramlah (Mekah)
tahun 303 H, kemudian dimakamkan di Baitul Maqdis. Kitab
karyany a berjudul S unan N as a' i y ang dinamakan pula deng an A /
Mujtaba'. Sunan an Nasa'i termasuk salah satu kitab yang sedikit
sekali memuat hadits dla'if.

NASAI (SUNAN)

Penyusun kitab Sunan an Nasa'i adalah al Imam Abu
Abdirrahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an
Nasa'i, yang lebih dikenal dengan sebutan an Nasa'i. Kitab Sunan
an Nasa'i berstatus peringkat kelima dalam kitab hadits.

ISI KITAB SUNAN AN NASA'I

NOMOR NAMA KITAB IUMLAH

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Athaharah
Al Miyah (masalah air)
Al Haidl
Al Ghuslu watThyyamum
Ash Shalatu
Al Mawaqitu
AlAdzanu
Al Masafidu
Al Imamatu
Iftitashush Shalati
Al Qiblatu
AtTathbiqu

2M
13
26
30
24
55
42
M
65
89
26

106
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NOMOR NAMA KITAB ]UMLAH

13
1.4

15

76

77
18
19
20

21,

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

v

35
%
37
38
39
40
47

42

43
M

As Sahwu (kelupaan)
Taqshirush Shalati fi Safar
AlJum'atu
Al Kusufu
Shalatul Khaufi
Al Istiqa-u
Shalatu Idaini
Qiyamul Laili waThthawu'un Nuhari
(shalat malam dan shalat siang)
Al janaizu
Ash Shiyamu
AzZakatu
Manasikul Haji
Al Jihadu
An Nikah
Ath Thalaqu
Al Khailu (kuda)
Al Ahbasu
Al Washaya
An Nahlu (pemberian)
Al Hibatu
Ar Ruqba (pemberian setelah yang
punya meninggal)
Al Umra (pemberian yang diberikan
untuk selama yang menerima pemberian
itu masih hidup)
Al Aimanu wan Nadzuru wal Muzara'ah
Isyatun Nisa'i (menggauli istri)
Tahrimu ddan (mengharamkan d arah)

Qasmul Fai-i (pembagian harta rampasan)
AlBa'itu
Al Haqiqatu
Al Fara'u wal Atiratu (penyembelihan
anak unta yang lahir dan penyembelihan
bulan Raiab)
Ash Shaidu wadzDzabarhu Oerburu dan
penyembelihan)
Adl Dlahaya (binatang kuftan)
Al Buyu'ul

10s
5

45
25
27
18
36

67
127

85

100
2s1
48
u
76
17
4

12

1

4

1

5
50

4
29
16

39
5

11

38
M
09
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NAIlIKH

Hadits yang datang lebih akhrf menghapuskan ketentuan
hukum yang terkandung dalam hadits yang datang men-
dahuluinya.

NASIKH WAt MANST,JKH CILMU)

Ilrnu pengetahuan yang membahas tentang hadits yang
datang terkemudian sebagai penghapus ketentuan hukum yang
berlawanan dengan kandungan hadits yang datang lebih dahulu.

Ilmu yang membicarakan hadits nasikh (yang meng-
hapuskan hukum), dan hadits mansukh (yang hukumnya
dihapuskan).

Sedang para muhaditsin menta'rifl<an sebagai:

*i,ri'.*; b- t4; oiiirlr iSi-r,;ir rr,r.:ii cirL_;'!; r"'.-+ ;j' +'i*| - v' '-.v-.J - 9 .-Y. 
I

;;vr-et-j- ;rs L;,;*;:G . 't-; Ju,r;'ii t6:; *: ,'7,i: i:r'rrq=r^,J,

.li:iLi;L<

"Ilmu yang membahas hadits-hadits yong saling berlmuanan m*nmya
dm tidakmungkin dapat dikarnpromikan dmi segi hukum yang terdapat

2W

JUMLAH

45
46
47

48
49
50
51

Al Qasamatu
Qath'us Sariqi (mernotong tangan pencuri)
Al Imanu wa Syara'iuhu (iman dan
syariatnya)
AzZinaIu (hiasan)
Adabul Qadla'i (tata adab hakim)
Al Isti'adzatu (mohon perlindungan)
Al Asyribatu



pada sebagiannya. Karena la sebagai nasikh (penghapus) terhadap hukum
yang terdrpat pada sebagian yang lain, dan ia sebagai mansukh (yang

dihapus). Kmena itu hadits yong mendalrului adalah sebagai mansukh dan

hadits ymg terakhir adalah sebagai nasiHr".

Jalan unfuk mengetahui adanya nasakh antara lain:
1. Dengan penjelasan dari nash atau dari syan' sendin, dalam

hal yang terakhir itu ialah Rasulullah Saw.

2. Dengan penjelasan dari sahabat.

3. Dengan mengetahui tarikh keluarnya hadits.

Kitab yang membahas ilmu ini adalah:

'1. Al I' tibar f N asikh zoal Mansr*h mainl At sar karya al Hazimi.

2. Nasikhul Hadits wa Mansukhuhu kNya al Hafidh Abu Bakar
Ahmad ibn Muhammad al Atsram (267 H), rekan Imanr
Ahmad.

3. Nasikhul Hadits wa Mansukhuhu, karya muhadits lraq, Abu
Hafshim ibn Ahmad al Baghdadi, yang lebih populer dengan
kunyahnya, Ibnu Syahin (297-385).

NA-WAWI

Nama lengkapny a Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf ibn Murri
ibn Hasan ibn Hizm!,al Huzami an Nazttmoi, seorang imam fiqh dan
pensy arah hadits terkenal.

Beliau mendengar hadits dari Abdul Aziz lbn Muhammad
ibn Abdul Muhsin al Anshari, Abu Ishaq Ibrahim ibn Umar az
Zaid Khalid ibn Yusuf ibn Sa'ad, Ahmad ibn Abdul Daim danAl
Kamal Abdul Aziz ibn Abdul Mun'im.

Nawawi, dalam biografinya dijelaskan, bahwa pernah
memimpin pe(guruan Darul Hadits sesudah lbnu Abi Syamah.
Beliau dilahirkan pada bulan Muharam tahun 631 tI di Nawa,
dan wafat pada tahun 676H.
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NAZIL

Suatu hadits yang rawi-rawi sanadnya banyak dibanding
sanad lain dari hadits itu juga. Nazil kebalikan dari hadits Ali.

Nazil terdapat lima macam, )aitu:
1. Sanad yang bilangan rawinya, banyak sampai kepada Nabi

Saw, bila dibandingkan dengan sanad lain dari hadits itu juga.

2. Sanad yang bilangan rawinya, banyak sampai kepada salah
seorang imam hadits, kalau dibandingkan dengan sanad lain
dari riwayat itu juga.

3. Sanad yang bilangan rawinya, banyak sampai kepada salah
satu kitab hadits yang teranggap, bila dibandingkan dengan
sanad yang lain.

4. Sanad yang di dalamnya ada rawi yang menerima dari se-
orang syaikh yang kemudian meninggal, juga dari rawi lain
yang menerima dari syaikh itu.

5. Sanad yang di dalamnya ada rawi yang mendengar dari
seorang sy aikh, kemudian (b el akang an) rawi itu menerima dari
rawi lain yang juga mendengar dari syaikh itu.
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QAIS BIN MUSLIM

N ama lengkapnya adalah Qais ibn Muslim Jadali al Udwani
Abu Amr al Kufi (wafat 120 H).

Guru dan muridnya di bidang periwayatan hadits antara lain:
Tanq ibn Syihab, al Hasan ibn Muhammad ibn al Hanafiyah dan
Mujahid. lv{urid-muridnya antara lain : Syu'bah dan Sufyan as
Sauri.

Para krihkus menilai dirinya sebagai orang yang tsiqah,
kecuali Syu'bah yang menilainya sebagai layyin. Lafadz layyin
merupakan suatu istilah untuk menyebut sifat periweyat yang
tergolong al jarh (terdapat celaan) yang peringkatnya berada
paling dekat dengan peringkat at ta'dil yang terendah. Walaupun
Syu'bah tidak menjelaskan sebab-sebab yang melatarbelakangi
ke-ldyyin-an Qais ibn Muslim. Walaupun ahli lain membantah
bahwa kritikan Syu'bah tidak mengurangi nilai ke-tsiqahan al

Qais.

QASIM IBN MUHAMMAD

Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad al Qasim ibn
Muhammad ibn Abi Bakar Ash Shidiq, salah seorang dari fuqaha
tujuh yang terkenal di Madinah. Beliau terkenal shalih dan
kepercayaan, masuk golongan tabi'in yang terkemuka.

Beliau dilahirkan di Madinah dan wafat di suatu tempat
yang dinamai al Qadid, suatu kampung antara Mekah dan
Madinah pada tahun 107 H (725 M).
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QIn.A(AH AIA(S SYAIKH

Istilah ini disebutjugadengan 'Aradl. Dikatakan demi-
kian, karena pembaca menyuguhkan haditsnya di hadapan
sang guru, baik ia senCiri yang membacanya ataupun orang lain
yang membacanya sedang ia mendengarkannya. Karenanya cara
demikian dianggap sah, dan periwayatan yang berdasarkan
qira'ah ini dapat diamalkan.
Adapun lafadh-lafadh yang biasa digunakan untuk menyam-
paikan hadits yang berdasarkan qira'ah antara lain:

* Llg Aku telah membacakan di hadapannya.

.t'g-rUij 
i)t! "1" 

&/ Dibacakan oleh seseorang di hadaparurya.

(gurul sedang aku mendengarkannya.

, 5p i;rgs';;i ji u; telah mengabarkan / me n c e r i t a k a n
padaku secma pembacaan di hadapannya.

QTSHASH-QTSHASH

Artinya cerita-cerita, yakni hadits-hadits yang berisi
cerita-cerita.

QUDSI

Qudsi secara bahasa adalah nisbat kepada "Qds" yang
artinya s seperti keterangan yang tercantum dalam al Qamus
artinya hadits yang dihubungkan kepada Dzat Yang Suci yaitu
Allah SWT.

Hadits yang dalam matannya ada omongan yang
disandarkan kepada Allah SWT.

Atau sebuah definisi yang lain adalah:

J 6:V ;Ii t:.r'i b p- et;;o #\'ri la ,.t:'at ;;i s

" Sesuatu y ang dikhabarkrn Allah Ta' alla kepada N abi-Ny a den gon melalui

2S4
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ilhnm atau impian,yangketrudian Nabimenywnpaikan makna dai ilham
atau impian tersebut dengan ungkapan ksta beliau sendiri".

Hadits Qudsi biasanya terdapat kalimat-kalimat sebagai
cirinya antara lain:

a. Qala (yaqulu) Allahu.
b. Fima yarwihi'anillahi tabaraka wa ta'ala.

Hadits yang lafadh matannya sah dari Nabi Saw., tetapi
maknanya dari Allah kepada Nabi, dengan perantaraan ilham
atau impian. Untuk lebih jelasnya bahwa perbedaan antara hadits
Qudsi dengan al Qur'an adalah:

1. Al-Qur'an, kata-kata dan maknanya adalah dari Allah f"a'ala,
sedangkan hadits qudsi maknanya dari Allah aclapun kata-
katanya dari sisi Nabi saw sendiri.

2. Al-Qur'an, membacanya bisa clijadikan ibadah, sedangkan
hadits qudsi tidak dijaciikan sebagai ibadah.

3. Al-Qur'an diisyaratkan harus mutawatir, sedangkan hadits
qudsi tidak disyaratkan"

Contohnya hadits yang berbunyi :

( d-, dJB+rr ,rj, c;) .'iJi; 3!ji li:i ,,t-. S * ,.ttl JU ue ,At Jy., U

"Dari Rasulullah Saut : telahberfrman Allah 'Azzawa lnlla " Berdermalah,

niscaya Aku akan balas derma atasmu".

Hadits tersebut di atas, dari Nabi Saw, tetapi matannya
bersifat firman Allah, atau disandarkan kepada Allah.
Hadits Qudsi disebut juga hadits lllahi, artinya hadits yang
dibangsakankepada Ketuhanan, dan boleh pula dikatakan Hadits
Rabbani.

Menurut penelitian hadits Qudsi jumlahnya kira-kira 833
buah.
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RABI'IBN SHABIH

Nama lengkapny a Ar Rabi' Abu Bakar ibn Shabih as Sa'di al

Bashari, seorang ahli hadits yang mula-mula menyusun kitab di
Basrah. Beliau terkenal seorang alim yang banyak ibadah dan
sering berperang. Beli au mening g al ketika turut berperang ke Sind
pada tahun 160 H Q77 M).

RA]IH

Sebuah hadits yang terkuat di antara dua buah hadits yang
berlawanan.

RAWAHU AL ARB,A(AH

Hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi (rawahu

t s alnsh) ditambah dengan at Turmudzi (menumt pengertiar yang
disampaikan oleh M ansur' Ali N ashif dalam kitab ny a at Taj ul I ami'
lil Ushuljuz I: halaman 1).

RAWAHU ASHHABUS SUT{AN

Hadits yang yang diriwayatkan oleh tiga orang pemilik
kitab-kitab sunan yaitu Abu Daud, at Turmudzi dan an Nasa'i
(menurut pengertian yang disampaikan oleh Mansur'Ali Nashif
dalam kitabnya at Tajul lami'lil Ushuljuz I: halaman 1).

RAMAHURMUZI

Nama lengkapnya Abu Muhammad Hasan ibn Abdirrahman
ar Ramahurmuzi, seorang ulama hadits besar yang mula-mula
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mengarang ilmu musthalah hadits. Beliau meninggal tahun
360 H.

RAWAHUL KHAMSAH

Hadits yang diriwayatkan oleh empat imam (razoahu al
arba'ah) ditambah dengan an Nasa'i (menurut pengertian yang
disampaikan oleh M ansur' Ali N ashif dal am kitab ny a at Taj ul I ami'
Iil Ushul juz I: halaman 1).

RAWAHU SYAIKHANI

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
(menurut pengertian yang disampaikan oleh Mansur'Ali Nashif
dalam kitabnya at Tajul lami' lil Ushuljuz I: halaman 1).

RAWAHU TSALASAH

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu
Daud (menurut pengerhan yang disampaikan oleh Mansur'Ali
Nashif dalam kitabnya at Tajul Jami' lil Ushuliuz I: halaman 1).

RAWI

Rmoi artinya yang menceritakan, yang meriwayatkan.

Orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suafu
kitab, apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari
seorang (gurunya). Bentuk jamaknya ruzoAh, dan perbuatannya
meny ampaikan hadits disebut me r mui (meri wayatkan) ha dits.

Contohnya dapat disimak dalam hadits:

u r,, uji e *;icr f- itt'$rJG'tiu c* kr q.,'r;a'6iri ii'v
t .rr, i.1.3-l # L ;

"Berita dari Ummul Mu'minin, Aisyah Ra ujamya, " Rasulullah Snw telah

bersabda, "Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu yang bukan
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(

termasuk dalam urusan (agnna)ku, mafut iq tertolak". (IIR. Bukhari dan
Muslim)

Hal ini berarti bahwa rawi yang terakhir bagi kita adalah
Bukhari dan Muslim.

Pada dasarnya antara sanad dan rawi itu merupakan dua
istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad hadits tiap-tiap
thabaqahnya juga disebut rawi, jika yang dimaksud dengan rawi
adalah orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadits.
Tetapi yang membedakan antara rawi dengan sanad terletak pada
pembukuan atau pentadwinan hadits. Orang yang menerima
disebut perawi. Dengan demikian, maka perawi dapat disebut
mudaunuin (orang yang membukukan dan menghimpun hadits).

RIIALUT HADITS

Rij alul hadits artinya rawi-rawi hadits. Kalau y ang dikatakan
kitab rijalul hadits, maka artinya kitab yang menerangkan
perjalanan atau sifat dari rawi-rawi hadits.

RTIATUL HADTTS (rLMU)

Secara definisi ilmu rijalul hadits adalah:

;ul gFil ;gsuj eat3t u'r.4r;ryjt ,srr-i;; dt .r{j fil
"Ilmu yang dalam pembalrasannya, metnbicarakan hal-ihwal dan sejarah
kehidupan raui dari golongan sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in".

Sedang Subhi Salih dalam Ulumul Hadits wa Mushthalah
menulis:

e^];ir irrr"r):i *:; L *"+-r' i'rj \',t;'p
" llmu un tuk menge talwi p ar a per nnihadih, dalam kq asitas mueka seb agai
pumoihadits".

Suatu ilmu yang menyelidiki tentang diri, hal, keadaandan
sifat rawi. Ilmu rijalul hadib sangat penting kedudukarnya dalam
ilmu hadits, karena objek kajian hadits pada dasarnya dua hal,
y aiit matan dan sanad Ilmu rijal al hadits, dalam hal ini mengambil
porsi khuzus mempelajari persoalan-persoalan di sekitar sanad.
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Kitab-kitab yang menlbahas ilmu ini antara lain :

- AI Ishabalt, karya Imam Ibnu Hajar.
- Thabaqatul Mudalisin. karya Imam Ibnu Hajar.
- Lisanul Mizan, kutyu Imam Ibnu Hajar.
- KitabudlDlu'afa, karya Ibnu Hibban.
- KitabutsTsiqah, karya lbnu Hibban.
- Mizanull'tidal, karya al Khathib.
- AI Muttafq,karya al Khatib.
- Mt*htalif, kurya al Khatib.

RIJATUHU RIJALUHU SHAHIH

Perkataan ini artinya rawi-rawinya adalah rawi shahih,
yakni rawi yang dipakai Imam Bukhari.

Contohnya hadits yang berbunyi:

+.c +fur 'i:Lb e; +rr# ix 3r;; r-lL +Hr ,ri;j31^l-L r.JL2rrl

* dt r: i&t * O- 
,5i itu n i)t &rou ,.rrc t# ,Vr f ielt tt, oti

\ 1,'e- r'*t'-L *lrir pr;&i

"(Turmudzi berkata), "Telah menceritakan kepada komi, Muhamrud ibn
Musa al Bashri, telahmenceritakankepada kani, Ziyad ibn Abdillah, telah

menceitakan kepada kami, Atha' ibn Saib, dari Abdiffshmm, dari lbnu
Mas' u d, i a b e rkat a, " Tel ah b e r s ab d a Rasulull ah S aw, " M ak rn an (w alim ah)

padn hari pertama, wajib, dan makanan pada hari kedua, sunah, sedang

makanan pada hari ketiga, sum'ah (riya'). Dan barangsiapa
memperdengarkannya maka Allah akan menunjukkan aibnya".
(HR. Turmudzi)

Kalau digambarkan secara sederhana maka rawinya adalah:

1. Turmudzi.
2. Muhammad ibn Musa.
3. Ziyad ibn Abdillah.
4. Atha'ibn Saib.
5. Abi Abdirrahman.
6. Ibnu Mas'ud.
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7. Rasulullah Saw.

Rawi nomor2 hingganomor6 semua rawi yang digunakan
Imam Bukhari. Karena itu tbnu Hajarberkatu, ,,n 

1ut-,lrr.r"niialushShahih".

RIWAYAH (ILMU HADITS)

Ilmu hadits riwayah adalah:

c;r"j q:L1 :ni: * ji ,y-i ji \, ,i:F r, ,e.*i" p u_:u; *
"IImu untuk mengetahui cqra-cara penukilan, pemeriharaan dan

p e n dewanan ap a-ap a y.an g disan d arkan kep ada N abi Muhorroni S; ow, b aik
berupa perkntaan, peibuitan, maupun iqrar dan tri" irirldryr;.'

Sedangkan ajjaj al Khatib menulis:
:i f-f ;i J:i ;i J*'a, F A; h, ,j- e, ;|*it; ,1, ,p r& ,:it i:a,

'.'Ilmuyangmempeta jarihadits-hadits*;;":;;ff ;:ff ,;|";
baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tibt at fietpun iigkol, tot 

""yo-.Sedangkan ibn al Akfani menulis:

i-.-: e; qt-tiri 11'-ti, *t +U h, ,*:it ,sqti E * ,J"g,;+

wwi
'.'llmu pengetahuan yang mencakup perkataan dan perbuatan Nabi saut,

l 
rik 

f.u.i*.rV: 
t annya, pem e I ilur a an ny a, m aupun pen ulis an atao pe*b oto, anlafadhJafadhnya,'.

Objek ilmu hadits_riwayah adalah bagaimana cara me_nerima, menyampaikan kepada orang lairu dan ."-i.Juttu.,atau mendewankan dallm suatti dewan hadits oatam
menyampaikan dan mendewankan hadits, hanya dinukilkan dan
19i:kq apa adany4 baik matan ataupun sanadnya. Ilmu ini
tid ak berkompeten, m embi carakan apakah 

"rrir""i;Ou' r*Sj*gga atau tidak. Apakah sanadnyaitu uerrruuunlin ruti ,urr,u
lain atau teqputus.

Faedah mempelajari ilmu ini adalah untuk menghindari
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adanya kernungkinan salah kutip terhadap aPa yang disandarkan
kepada Nabi Muhammad Saw.

Perintis lahirnya ilmu ini adalah Muhammad ibn Syihab az

Zuhriyang wafat tahun 124H.

RIWAYAT

Rizn ay at artiny a menceritakary meng abarkan, cerita, kabar.

Kabar yang berisi ucapan, perilaku atau lain-lain yang
dikatakan dari Sahabat Nabi Saw, baik kabar itu benar ataupun
tidak.

RIWAYAT AQRAN

Riwayat Aqran artinya orang-orang yang sebanding atau
orang yang setara.

Suafu hadits yang mana seorang rawi meriwayatkan hadits
dari kawan-kawannya yang sebaya umurnya/ atau yang
seperguruan, yakni sama-s:una belajar dari seorang guru.

Safu hadits yang diterima oleh seorang rawi dari rawi lain,
sedang keduanya bersamaan (harnPir bersamaan) tentang urnur
dan syaikh-syaikh mereka.

Contohnya:

;tu u ,-,-i'bt'At-,4)'t *u u )b u't:t ";;i,:ni lt ,* 
*; ( t'rriJr I

( rlq!,, y , :,i& n tAt 
ors .;lli FJt iil y*';'Li

"(Bukhari berkata), "Telah bercerita kepada kami Ali ibn al Ja'd, telah

mengabarkan kepada kami Syu'bah dai Soyyar, dari kabit al Bannani,

dari Anas ibn Malik,bahwa ia pernahberialan dihadapan anak-anak,lalu

ia memberi salam kepada mereka sambil berkata, "Nabi Saw pernah
melakukanny a" . (HR. Bukhari)

Pada dasarnya sanad riwayat itu adalah:

Bukhari.
Ali ibn al Ja'ad.
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Syu'bah.
Sayyar.

- Tsabit.
Anas ibn Malik.

Syu'bah dengan Sayyar hampir sama umumya. Syu'bah
terima dari Tsabit. Tsabit ini dikatakan syaikh, karena Syu'bah
dan Sayyar ada meriwayatkan darinya. Dalam sanad di atas,
Syu'bah tidak langsung menerima dari Tsabit, tetapi memakai
perantaraan Sayyar. Oleh karena Syu'bah dan Sayyar hampir
bersamaan tentang umur dan menerima dari Tsabif sedang dalam
sanad tersebut Syu'bah terima dari Sayyaq, maka riwayat yang
demikian disebut rizoayat aqran.

RIWAYAT MUKHTALITH

Mukhtalith artinya yang rusak akalnya atau pikirannya
atau hafalannya.

Rawi yang hafalannya meniadi rusakkarena sesuatu sebab
atau beberapa sebab yang mendatang. Sebab-sebab yang
mendatang itu antara lain: tua runurnya, buta, terbakar kitab-
kitabnya, tenggelam kitabnya atau tercuri kitabnya.

Beberapa nama mukhtalith, antara lain:

- Jarir ibn Abdul Hamid (setahun sebelum wafatnya).
Hisyam ibn Urwah (sebelum wafatnya).
Ishaq ibn Muhammad ibn Ismail (menjadi buta).
Muhammad ibn Fadl-as Sadusi.

- Qais ibn Abi Hazim al Bajali.

- Sa'id ilrn Abi Sa'id al Maqaburi (tercampur 4 tahun sebelum
wafat).

- Sufyan ibn Uyainah (tahun 197 H).
- Sa'id ibn Abu Arubah (akhir-akhir umur).

Abdullah ibn Lajiah (hilang kitabnya).
Abu Istraq as Sabi'i.
Azim Mtrhammad ibn al Fadli Abun Nu'man.

- Abou Qilabah ar Raqasyiu.

- Abdurrazza'4tbn Hammam (buta akhir umurnya).
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Rawi-rawi tersebutpada awalnya sangat kepercayaan, rawr
yang dipakai lmam Bukhari, dan ada juga yang dipakai Imam
Muslim. Kemudian di akhir umur, hafalan mereka menjadi rusak.

RIWAYAT TAWAQQUF

Tmuaqqu.f artinya terhenti atau tertahan.

Satu hadits atau riwayat yang belum dapat diputuskan,
apakah termasuk shahih, hasan, dla'if atau salah satu cabang dari
ketiga hal tersebut. Maka dikatakan kita tertahan menghu-
kumkannya atau kita tawaqqufl<an padanya.

Riwayat tawaqquf ini seolah-olah lemah, karena belurn
dapat dipakai. Tetapi kalau ada keterangan yang menunjukkan
bahwa ia lemah, maka baru dilemahkan. Kalau ada yang
menguatkan, barulah dimazukkan dalam bagian shahih.

RIWAYATU AHII BID'AH

Bid'ah merupakan masdar dari f il badi'a yang mempunyai
arti mengadakan sesuatu yang baru.

Bid'ah dalam ilmu hadits adalah perjalanan, pendirian atau
kepercayaan yang dipegang oleh seseorang atau golongan.
Pendiriary perjalanan atau kepercayaan ini dapat pula disebut
madzhab.

Riwayat ahli bidah adalah satu hadits yang dalam sanadnya
ada rawi aNi bid'ah.

Beberapa madzhab yang dikatakan bid'ah:

1. Al Murji'ah ( b.jr )

Golongan yang menangguhkan keputusan tentang hukum
bagi orang yang mengerlakan dosa besaq dan meninggalkan
amal-amal wajib. Mereka tidak menghukumkan kufur atas
orang-orang itu dan tidak pula mereka memfasikkannya tetapi
mereka serahkan hukumnya di akhirat nanti.

2. Asy Syi'ah ( i..''Jr )
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4.

5.

Golongan yang sangat cinta kepada Khalifah Ali, dan

*"nguiggup ef-latr ying lebih bqh.ak aenladi khalifah, serta

*"tJtuilaik suka kepJda Abu Bakar, Utsman, Mu'awiyah
dan Aisyah.

Ar Rafidlah, yaitu golonganyang melebihkan Ali daripada Abu

Bakar dan Umar.

Al Qadariyah, yaitu kaum yang menganggapbahwa kejahatan

itu semata-mata perbuatan manusia'

Al Jahmiyah, yaitu kelompok yang menafikan (meniadakan)

sifit-sifal Allah yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an atau

Sunnah dan mereka 6erkata bahwa al-Qur'an itu makhluk.

An Nashibah, yaitu satu golongan yang berpendirian
membenci kePada Ali.

Al lftrawarij, yaitu orang-orang yang tidak mau menerima

keputusan Ali serta melepaskandiri darinya, dari Utsman dan

anak cucunYa.

el Waqf, golongan yang berpendirian bahwa al-Qur'an

sebagai mitn"t. Sehingga golongan ini tidak berpendapat

tentang al-Qur'an.

Hukum riwayat orang yang melakukanbid'ah:

)ika bid'ahny abid'ah mukifah, maka riwayatnya ditolak'

]ika bid'ahnya mufsiqah, maka pendapat shahih .y?"9
merupakan pendapat sebagian besar ulama mengatakan

bahwa riwayitnya futerima, tetapi harus dengan dua syarat:

1. Tidak mendorong kepada bid'ahnya'

2. Tidaklah diriwayatkan sesuatu yang melariskan bid'ahnya.

7.

1.

2.

RIWAYATUL KABIR ANISH SHAGHIR

Kabir ntrnyaymgbesaq, orang besat yang kedudukannya

tinggi.

'4n artrnya dari.
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Shaghir artinya yang kecil, orang kecil, yang rendah.

Periwayatanhadits seorang rawi yang lebih tinggl usianya
atau lebih banyak ilmunya dari rawi yang lebih rendah usianya
atau lebih sedikit ilmunya yang diperoleh dari seorang guru.

Riwayat Kabir anish shaghir artinyariwayat orang besar dari

orang kecil.

Orang besar yang dikehendaki di sini adalah:

1. Orang yang lebih tua umumya dari rawi yang satunya, dan
lebih dahulu thabaqahnya.

2. Orang yang tinggr derajabrya tentang ilmu dan hafalan.

3. Orang yang lebih tua umurnya, serta lebih tinggi derajahrya
tentang ilmu dan hafalan.

4. Orang yang lebih tua umumya serta lebih dahulu mendengar
dari seorang syaikh.

5. Guru (kalau dibandingkan dengan murid).

6. Sahabat Nabi Saw (kalau dibandingkan dengan tabfi).

7. Tabf i ftalau dibandingkan denganpengikutnya, yaituTabi'ut
Tabi'i).

8. Bapak (terbanding dengan anak-anaknya).

Faedah mengetahui riwayatul kabir anish shaghir adalah
untuk menghindari persangkaan bahwa pada sanadnya terjadi
pemutarbalikan rawi, dan untuk menjauhkan persangkaan
kebanyakan orang, bahwa sang guru itu tentu lebih pintar dari
muridnya.

RIWAYATUT SABIQ WA RIWAYATUL TAHIQ

As Sabiq artinya yang mendahului, yang terdahulu, ymg
telah lewat.

AlLahiq artinya yang mendapati, yang berhubunga& yang
menyusul.
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As Sabiq wal Lahiq artinya dua orang bersekutu dalam
meriwayatkan hadits dari salah seorang rawi, kemudian yang
seorang meninggal terlebih dahulu, dibanding yang lain, sehingga
masa wafat antara keduanya itu sangat panjang.

Hal ini teqadi apabila seorang rawi yang pemah bersama-
sama menerima hadits dari seorang gum, kemudian salah seorang
darinya meninggal dunia, maka riwayat yang disampaikan oleh
rawi yang meninggal mendahului kawannya itu disebut
Riwayatus Sabiq, sedang riwayat yang disampaikan oleh orang
yang terakhir meninggalnya disebut Riway atul l"ahiq.

Misalnya Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Abul
Abbas as Siraj, dan Bukhari meninggal pada tahun 256 H.

Kemudian rawi yang paling akhirmeriwayatkan hadits dari
Abul Abbas as Siraj ialah Ahmad ibn Muhammad an Nisaburi al
Khaffaf, yang mening gal dunia tahun 393 H. Jadi j arak mening gal
antara Imam Bukhari dengan al lGraffaf ialah 137 tahun.

Sesuai dengan ketentuan di atas, bahwa periwayatan
Bukhari, yang meninggal lebih dahulu disebut Riwayatus sabiq.

Faedahmempelajari hal ini adalah:

- Untuk menghindari persangkaan, bahwa ada rawi yang
dibuang.

- Untuk mengetahui ketinggian sanad suatu hadits.

Kitab yang mengkaji masalatr ini adalah A s Sabiq wal Lahiq,
karyu Al Hafidh Abu Bakar al Baghdadi.

RIWAYATUL HADITS BIL MAKNA

Artinya meriwayatkan hadits dengan makna. Kita
menceritakan hadits atau riwayat tidak menurut lafadh yarg asli,
tetapi diubah dengan memakai lafadh yang semakna dengan
aslinya.
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RUWATUHU TSIQAT

Sering dijumpai perkataan-perkataan dibawah ini :

'1,. Ruutatuhu tsiqat ( gry Etii ) artinya rawinya kepercayaan.

2. Rijatuhu tsiqat ( !'ttr,iq ) artinya rawi-rawinya orang
kepercayaan.

3. Rijatuhu Muwats Tsaquun ( L*t'i*t ) artinya rawi-
rawinya dianggap kepercayaan.

Ruwatuhu (rijaluhil tsiqat menunjukkan bahwa rawi-
rawinya dari awal sudah kepercayaa4 seperti:

a. HammadibnSalamah.
b. Hisyam ibn Urwah.
c. Muhammad ibn Katsir.
d. Ikrimalr.
e. Abdul,A(la.
f. Semua rawi Bukhari dan Muslim.

Sedang Rii aluhu (Ruwat uhu) Muw ats Tsaquunmenunjukkan
kepada rawi-rawi yang tidak begitu terang sifatkepercayaannya
dan diperselisihkan oleh ulama, tetapi dengan beberapa alasaru

diangfap atau dimasukkan dalam golongan rawi-rawi ke-
percayaar! seperti:

a. Abdullah ibn Wahab ibn Muslim, ulama ragu-ragu tentang
dirinya.

b. Makhramah ibn Bukair ibn Abdillah, ada yang menganggaP

lemah, tetapi ada yang memasukkan dalam rawi kepertayaan.
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SA'ID IBN ABI ARUBAH

Nama lelgkapnl a Abun Najjar sa'id Abi Arubah al Bashari,seorang pemuka 
lTdjo yang tifrak ada bandi;;;;; padamasanya. Banyak kitab yang iefiau ,u:yt_tglupi aI a*ir hayat,rusak akalnya. Beliau wifatiatrun fSO H (7rc rt).

SA?D IBN AL MUSAIYAB

,*,il#i,':;:rr"*,iI"WX:;:ffi m,:"i:;X,#;:#:f 'ffiil,i
Beliau adalah-pemuka tabi,in yang terkenal, salah seorangtuqaha tuiuh di t"lT,un ru"g tel uh j$a 

t mengumpulkan hadits,fiqh, zuhud dan wara,.

f 
eliau nja-ug dari usaha dagang miny ak zai tun. Beliau tabi,iyang terkenal dalam. qgnghad htikum "dan p"Lr*_f,it"r*yang dikeluarkan oleh umir. oleh kurunu.yu, beliau terkenardengan Rnoiyah llmar.

- leljay t.h{ pada tahun 13 H (634 M), dan wafat di masapemerintahan ar wahid ibn Abdii Maliii pJu i.tl. b+ n(713 M), dalam usia 29 tahun.

SA'ID IBN MANSHI,JR

Seorang periwayat hadits yang r"ufoJ tahun 227H, adapunkitabnya diberi judul'mushanroi Soffa ibn Manshur.
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SAMA

S ama' artinya mendengarkan.

Seorang rawi mendengarkan lafadh syaikhnya di waktu si

syaikh membaca atau menyebut hadits bersama sanadnya. Ketika
menyampaikan hadits atau riwayat yang ia dengar, si rawi
menggunak an si ghat antara lain:

( ':#i';'-*i "seseorang telah mengabarkan- 
kepada kami/kepadaku".

w? \"#7 "seseorang telah bercerita" 
kepadaku/kepada kami".

ti* {i-l* ,'Saya telah mendengar, kami
telah mendengat''.

SAMIq( MIN LAFDHI SYAIKH

Mendengar sendiri dari perkataan gurunya, baik secara

didiktekan maupun bukan, dan baik hafalannya mauPun
tulisannya.

Cara demikian merupakan cara yang tinggi nilainya,
menurut jumhur ulama. Sebab di masa Rasul, cara inilah yang
dijalankannya yakni sering para Sahabat pada mendengarkan
apa yang didiktekan Nabi Saw. Begitu pula mendengar 99ru di
belakang hijab, tetap dipandang sah menurut jumhur ulama,

dengan qyariat bahwa suara y ang didengar itu benar-benar suara

gurunya.

SANAD

Sanad menurut bahasa mtinya sandaran atau sesuatu yang
kita jadikan sandaran. Dikatakan demikian, karena hadits
bersandar kepadanya. Musnad artinya yang disandarkan atau

tempat sandaran. Isnad arlrnya menyandarkan.
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Sanad atau thariq menurut istilah ialah jalan yang dapat
menghubungkan matan hadits kepada ttabi v'uha-milal saw.

Menurut pendapat Ibnu Jama,ah, sanad ifu diambil ada-
kalanya:

a. Dari sanad yang bermaJr,na puncak bukit, mengingat bahwa
orang yang menerangkan sanad ifu, menganglat-sanadnya
kepada yang mengatakannya.

b. Dad perkataan sJ anu itu, sanad. yakni orang yang dipegangperkataannya. Karenanya, dinamai lalan pjmb"ritu* y*gmenyampaikan seorang kepada matan a",igur, rurr"IFl"tih,
il:figtriJffi ffii$'tllffi ilT,k"P"r; 

;; a a u-

.Telapi para ahli hadits berbeda pendapat tentang istilahsanad ini, antara lain:

- As Suyuthi dalam bukunya Tadib ar Rmoi,hal 41, menulis:

yty* y jr;rli
'Berita tentang jalan mntan,,.

Mahmud atThhhan, menulis tentang sanad:

t^.U';i ,s-lt tj*t*
"Silsilah orang-orung eang meriwoyatkan hadits) yang menyompaikankqodamatanhadits .

- Ajjaj al lCratib dalam buku Usul al Hadits,menulis:

9ji; t:G'o''"ti t'h iit:tirrJt urt,
menukilkan hadits dari sumbernya yang

Bukhari
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J'4 Li tk* fi e;;1i;* oi; 'i.\!A r iii :*l Lii \t;ttt+ t:., tlt
. grr+ir .rl ( tUl ,J

"Telah memberitahu kepadaku Muhammad ibn al Mutsanna, ia
b e rkata," Ab dul Wahhab ats Ts aq af telah men gab arkankep ad aht, i a b e rknta,
Telah bercerita kepadafu Ayyub atas pemberitaan Abi Qilabah ilari Anas
dai N abi Saw sabdanya, " Tiga perkara, y ang barangsinpa mengamnlkannya
niscoya memperoleh kelezatan iffian", Yaitu : (1) Allah dan Rasulnya
lundakny a lebih dicin tai darip ad a se lainny a (2) kcintaon kep ada se x or an g,
tidak lain lcarena Allah semata-mata dan (3) Keengganan kembali k"podo
lceh{urrn, seperti lceengganannya dicampaldcm ke neraka". (HR. Bukhai)

Dari hadits di atas dapat dijelaskan:

a. Matan haditsnya dimulai dengankata-kata kalatsun sampai
dengan an y uqdzafa fnnar.

b. Hadits di atas diterima Imam Bukhari melalui sanad-sanad:

Muhammad ibn Mutsanna (sanad pertama).
Abdul Wahhab ats Tsaqafi (sanad kedua).
Ayyub (sanad ketiga).
Abi Qilabah (sanad keempat).
Anas Ra (sanad kelima), hingga sampai Nabi Saw.

Dalamhal ini dapatpula dikatakanbahwasabda Nabi Saw.
di atas disampaikan oleh:

Anas Ra (sebagai rawi pertama).
Abu Qilabah (rawi kedua).
Ayyub (rawi ketiga).
Ats Tsaqafi (rawi keempat).
Muhammad lbnu Mutsanna (rawi kelima).
hingga sampai Imam Bukhari sebagai rawi terakhir.

Sehingga Imam Bukhari meruPakan sanadpertama danrmai
teraldir bagi kita.

Dalam ilmu hadits faedah mempelajari sanad adalah untuk
menimbang shahih tidaknya ruatu hadits, atau bahkan menjadi

1.

2.

3.

4.

5.

a.

b.
c.

d.
e.

f.
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$a-if Sekiranya salah seorangdalam sanad-sanad itu ada yang
fasik atau tertuduh dust4 maka haditsnya menjadi dla,if, sehinggi
tidak dapat dijadikan hujah untuk menetapkan ruatu hukum.

SAYI,JTHI

Nama lengkapnya Abul Fadli ralaludiin Abdurrahman ibn ar
Kamal Abu Bakar ibn Muhammad ibn Sabiq as Sayuthi asy Syaf i,
seorang imam besa1, pengarang dari berbagai kiiab.

Beliau menerima hadits dari Asy Syarn Muhammad ibn
Musa al Hanafi, al Kafiyaji, Al Baqa,i dan diri banyak ulama yang
lain

- Beliau mendapat ljazah dalam bidang hadits dari ulama_
ulama besar di masanya. Beliau menghasilkan beberapa karya,
baik dalam-bidang hadits ataupun aaam bidang lai'nnya.-Di
antara hasil karyanya adalalu

Al Dunul Mansur (dalanbidang tafsir).
Al lami'ush Shaghir (dalam bidang hadits).
Al ltqanfi Ulumil Qur'an (bidangulumul qur'an).
Al Asybahutan Nadhair (bidang fiqh).
At Tadib (datam bidang mushthalah).

Beliau dilahirkan pada bulan Rajab tahun g4g H dan wafat
pada tahun 911, H.

SHAHABAT

shahab at menurut bahasa adalah bentuk j amak dari shahib.
Shahib itu diartikan "yang empunya dan yang menyerta,,.
Menurut wf shahabaf artinya sahabat, kawan katiu peremp,ru.
shahabiah.

shahabat adalah sahabat-sahabat Nabi saw Kalau seorang
disebut Shahabi.

. b.y Hajar memberi pengerti anshahabatadalah orang yang
bertemu dengan Nabi Muhammad saw, beriman kepadanyi serti



meninggal dalam keadaan beragama Islam.

Jumhur muhaditsin memberi batasan shahabat:

yq/, W e.; J6 ;t;jr 9e ; +.-*6iirl'1 *t a; it;:ir;\ 1;

"orAng yang bertemu Rasulullah Saw dengan pertemuan yang waiar
sewaktu beliau masih hidup, dalam leadaan Islam lagi iman".

Adapun sebagian ahli ushul menetapkan bahwa yang
disebut shahabat adalah orang yang bertemu dan hidup bersama
Rasulullah Saw minimal setahun lamanya.

Mengetahui shahabat merupakan suatu pengetahuan yang
penting dan besar faedahnya. Di antaranya adalah bisa menge-
tahui mana hadits yang muttashil dan mana hadits yang mursal.

Adapun shahabat yang lebih banyak memberikan fatwa
adalah: Al Bahar ibn Abbas, UmaX, Ibn Umaf, Aisyah, Ibn Mas'ud,
ZaidibnTsabit, dan Ali ibn Abi Thalib.

SHAHABI WASHATTI

Seorang shahabat yang tidak banyak bergaul, berkumpul,
dan meriwayatkan hadits.

SHAHIH fiADITS)
Shahihmenurut bahasa adalah kebalikan dari saqim (yang

berpenyakit), dapat pula bermalo a haq, lawan dari yang bathil.

Shahih secara istilah ilmu hadits adalah hadits yang
bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi Muhammad Saw),

diriwayatkanolehrawi yang adil, dlabith dan sampai akhir sanad
(di dalam hadits itu) tidak terdapat kejanggalan (syudzudz) dan
cacat ('illat), (Ibnu Shalah, Ulumul Hadits :"1.0).

Atau sebuah definisi menurut jumhur muhaditsin adalah:

ic:; ,i';:'* l-tr'lt":'$Il io 'J:"'tfi t;

" Hadib yang dinukil (diiwry aknn oleh rutoi y ang adil,semputll ingatag

sanadnla bTrsambung-sambung, tidakber'illat dan tidak ianggal" '
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Sedangkan hadits shahih sebagaimana disebutkan dalam
Muqadimah ath Thaiqah al Muhammadiy ah, adalah:

)j!i ,3r; A&t gu;.! ji lF * ji :;i iiit;,'b, iu;;} is3;'6,'&i * 6

'Hadits yang sejahtera lafadhnya dari keburukan susunan, sejahtera
maknanyadaimenyalahi oyat, ataukabm mutmoatir atau ijma' ilan segala
pn nniny a m ang y otg adil ".

Adapun dalam at Ta'ifat dinyatakan:

'*t *"
'Hadits yang sejahtera lafadhnya dari lceburukafl susunan, sejahtera
mahranya dari menyalahi oyat, atau kabar mutmoatir, dan isnadnya
bersambung-sambung dengan orang yang adil lagi keras hnfalannya".

Muhaditsin mensyaratkan adanya lima hal untuk hadits
dikatakan shahih yaitu:

a. Rawinya bersifat adil, artinya setiap perawi harus memiliki
sifat sebagai orang Islam, baligtU berakal, tidak fasik dan tidak
cacat muru'ahnya.

b. Sempurna ingatan, atau dengan kata lain perawinya harus
cermat. Artinya setiap perawi haruslah sempurna
kecermatannya, baik cermat ingatannya atau cermat kitabnya.

c. Sanadnya tidak terputus, artinya setiap perawi menerima
hadits secara langsung dari perawi di atasnya sejak permulaan
sanad sampai penghabisannya.

d. Hadits itu tidak ber'illat, artinya haditsnya tidak terkena 'illat,
sedangkan'illat itu sendiri adalah sebuah sebab yang sulit dan
tersembunyi. Dia bisa merusak keshahihan hadits, padahal
kenyataan lahirnya selamat dari'illat.

e. Tidak janggal, artinya haditsnya tidak merupakan hadits yang
sy adnsedangkansyadz adalah tidak cocoknya seorang perawi
terpercaya terhadap seorang perawi yang lebih terpercaya
darinya.
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SHAHIH LI GHAIRIHI

Shnhih li ghainhi artnya suatu hadits yang shahih karena yang

lainnya, yakni meniadi sah karena dikuafl<an dengan jalan (sanad)

atau keterangan lain.

Sedangkan menurut definisi jumhur muhaditsin adalah:

4;- tfr p guq fr'i4 .x.S'e4r;ltgiL^ri i;.;i '* bA i;rir;3G s e"

*'grjt jiar :tt's';Xt; ?)i ji *-y.:U p l+ b * ;ri ;i:;
" Hadits y an g lcc adaan r aai-r mttinya kur anghnf ilh dan illab ith, tetryimereka

dikmal orang yang jujur, knrenanya berderaiad hnsan. Lalu didapati darinya

jalan tain y*g tttupa atau lebih kuat, yang dopat mpnitupi lcekutangan

yang menimpanYa itu".

Contoh had lts shahih ti ghairihi,sebagaimana hadits Bukhari

dari Ubai ibn al Abbas ibn Sahal dari ayahnya (Abbas) dari
neneknya (Sahal), katanYa:

.l+.i,, I'J'k'*'j w6 e *: * at ,-p ,* bo

" Konon Rasulullah Saw mmryuny ai seelcor kuda, ditaruh di kandang kami

yang dbei nmta al Luhaif'. 
:

Ubai ibn al Abbas oleh Ahmad, Ibnu Ma'in dan an Nasa'i
dianggap rawi yang kurang baik hafalannya. Oleh karena itu,
hadiiJ tersebut berderajat hasan li dzntfui. Tetapi karena hadits
Ubai tersebut mempuny amutabi' yang diriwayatkan olehAbdul
Muhaimin, maka naiklah derajatnya dan hasan menjadi shahih

li ghairihi.

Ada beberaPa macam shahihli ghairihi, menurut ketetapan

ahli ilmu hadits antara lain:

a. Hadits hasan li dzatihi dikuatkan dengan jalan lain yang sama

derajatnya.

b. Hadits hasan li dzatihi dibantu dengan beberapa sanad
walaupun sanadnya berderajat rendah.

225



c. Hadits hasan li dzatihi atau hadits lemah yang isinya setuju
dengansalahsatu ayat al-Qur'an atau cocok dengan salahsafu
dari pokok-pokok agama.

d. Hadits yang tidak begitu kuat, tetapi diterima baik oleh
ulama.

SHAHIH LI DZATIHI

Shahih Ii dzatihi artinya suatu hadits yang sah karena
dzafrty a,yakni yang shahih dengan tidak mendapatkan bantuan
dari keterangan lain.

Suatu hadits yang sanadnya bersambung dari permulaan
sampai akhil diceritakan oleh orang-orang adil, dlabith yatg
semptuna, serta tidak ada syudzudz dan 'illat yang tercela.

Contohnya sebuah hadits yang berbunyi:

,X 5:k $1.;u u" lt J';rLi lt * v Fu *'u.t YVi ;f";'a) ;11 a,? u:L

e-lulr'b'r:' gwli,tl oi

"Bukhari berkata, "Telah menceritakan kepada kami, Abdullah ibn Yusuf,
(iaberkata) telah mengabarkankcpadakmni, Malik, dai N af , dari Ab dullah
bahwa Rasulullah Saut bersabda, "Apabila mreka itu bertiga, janganlah
dua orang (dari mereka) berbisik-bisikan ilengan tidak bersama yang
kefiganya".

Rawi-rawi yang ada dalam sanad hadits di atas, kalau d!
sustrn secara sederhana, adalah:

a. Bukhari.
b. Abdullahibn Yrzuf.
c. Malik.
d. Nafi.
e. Abdullah (yaitu Ibnu Umar).
t. Rasulullah Saw.
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Keterangan:

Kalau diteliti sanad hadits di atas, dari Bukhari sampai
kepada Nabi Muhammad Saw, ditemukan persambungan sa-

nadnya dari seorang rawi kepada rawi yang lain. Bukhari
memdengm dari Abdullah, Abdullatr mendengar dari Malik, Malik
mendengar dari NaIi, NaIi mendengar dari Abdullah (Ibnu Umm),
Abdullah (lbnu Umar) mendengar dari Rasulullah Saw.

Rawi-rawi di atas mulai Bukhari hingga Abdullah
semuanya bersifat adil, keperc ayaartdan dlabith yang sempuma.

Hadits tersebut ada syudzudznya, yakni tidak menyalahi
hadits yang derajatnya lebih kuat. Juga tidak ada'illatnya, yaitu
kekeliruan, kesalahan, dan lain-lain yang menyebabkan hadits
itu tercela.

SHAHIHI,JN ALA SYARTIL BUKHARI

Hadits shahih menumt syarat Bukhari, sedangkan beliau
sendiri tidak mentakhrijkannya.

SHAHIHI,JN ALA SYARTIT BI,JKHARI WA MUSLIM
Yaitu hadits shahih yang diriwayatkan menurut syarat

Bukhari dan Muslim, sedangkan kedua imam tersebut tidak
mentakhrijkarurya.

Contohnya hadits shahih yang menurut syarat kedua imam
tersebut (Bukhari dan Muslim), ialah hadits Aisyah Ra:

ia;i auil1;t'iit F , Lti, itt at & i)t '$i rr! , tir! e 46 ,v
.t.tt:lt. "t

< pJi +,i+r,i- * turrii i5l.,t iri:l' r';, f*\ giiUll, B

"Beita ilari Aisyah Ra, berkata, "Rasulullah Saut bersahda, "Termasuk

penyefipurna iman seorang mukmin ialah keluhuran budi pekertinya dan

lcelonablmbutan terladap lceluarganya". (HR At furmudzi dan Al Hakim
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keduanya ia berknta bahwahadits ini shahih menurut syarat Bukhmi dan
Muslim)

SHAHIHI,JN ALA SYARTIL MUSLIM

Hadits shahih menurut syarat Muslim, sedangkan Imam
Muslim sendiri tidak mentarcri;tannya.

SHAN'ANI

Nama lengkapnya As said Muhammad. ibn rsmail ibn shatarr
aI Amir al lGhlani ash Shnn'ani, seorang ulama hadits dan fiqh di
Yaman, yang melepaskan dirinya dari rantai taqlid.

Beliau mempelajari ilmu di kota Shan,a, kemudian
merantau ke Mekah dan belajar hadits dengan ulama-ulamabesm.
Mekah dan Madinah. Walaupun ia dimusuhi ulama pada
zamanny4 tetapi ia dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi
khatib di ]ami'Shan'a. Beliau menghasilkan banyak karya,antara
lain:

subulus salam, merupakan kitab ringkasan dari krtab Badrut
Taam.dengan menambah hal-hal yang dirasa perlu untuk
meninggikan nilai kitab.

- Al 
-Uddah 

Hasyiyah Syarah at Tanqh, disusun oleh Ibnu Daqiqil
Ied.

Syarah at Tanqih, dalam bidang ulumul hadits.

Beliau dilahirkan tahun 1099 H dan wafat pada tahun
1182 H.

SHIDIQ HASAN KHAN

Nama lengkapnya Abuth Thayib Shiddiq ibn Hasan ibn Ali
lbn Luthfllah al llusajni al Bulchari al eanuii, salah seorang ulama
yang menjadi sendi bangunan Islam dan termasukgolongan ahli
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tajdid. Beliau dilahirkan di Qanuj, salah satu tempat di Hindia.
Beliaubelajar di Delhi, kemudian merantau di Bahubal.

Beliau lahir tahun 1248 H (1832 M), dan meninggal tahun
1307 H (1889 M).

SHIGHARUSH SHAHABAT

Shigharush shahabat arfinya sahabat yang kecil. Yaitu sahabat-
sahabat yang sedikit sekali berkumpul dengan Rasulullah Saw
dan sedikit meriwayatkan hadits dari beliau. Mereka yang
tergolong dalam kelompok ini seperti:

1. Abdullah ibn Hanzhalah.
2. Anas ibn Malik.
3. As Sa-ib ibn Yazid.
4. Shafiyah binti Syaibah.

SHIGHAT ISNAD

Shighat artinya maciun, benfuk, makzud dalam ilmu hadits
adalah lafadh-lafadh.

Shighat isnad adalah lafadh-lafadh sanad yang digunakan
oleh rawi waktu menyampaikan hadits atau riwayat.

SHIGHARUT TABI'IN

Shigharut tabi'in artinya tabi'in kecil.

Yaitu tabi'in yang sedikit sekali berkumpul dengan sahabat,
dan sedikit pula meriwayatkanhadits dari sahabat, seperti:

1. Mansur ibn al Mu'tamir al Kufi.
2. Tubah ibn Abil Asad al Anbari.
3. Al Ja'd ibn Abdunahman
4. Ashim ibn Sulaiman al Ahwal.
5. Hisyam ibn Urwah lbn az Zubur.
6. Ma'ruf ibn Kbrurrabudz al Makki.
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SINDI(AL IMAM)

Nama lengkapny a Muhammad Abul Hasan N urudin ibn Ab dil
Hadi as Sindi, seorarrg fuqaha Hanafi yang handal dalam hadits,
tafsir dan bahasa Arab. Beliau banyak membuat sy arah kemudian
kitab hadits. Beliau berasal dari Sind dan kemudian tinggal di
Madinah.

Beliau meninggal di Madinah tahun 1138 H (1726M).

SUFYAN ATS TSAURI

Nama lengkapny a Abu Abdullah Sufyan ibn Sa'id ibn Matsruq
ats Tsauri al Kufi. Salah seorang ulama mujtahidin yang
mempunyai madzhab tersendiri.

Beliau meriwayatkan hadits dari ayahnya dan dari Abu
IshaqAsy Syaibani, Abu Ishaq as Suba'i, al Atmasi, Hammad ibn
Abi Sulaiman Shalih ibn Shalitu Ashim al Ahwal, Humaid ath
ThawTl, Zaid ibn Aslam, Abdullah ibn Dinat, Amr ibn DinaX, Abuz
Zrtbatr, Yahya ibn Sa'id al Anshari dan lainlain.

Sufyan Ats Tsauri adalah salah seorang imam dalam ilmu
hadits. Menurut salah satu pendapat, Abul Qasim al Junaid
bermadzhab dengan madzhab beliau ini. Beliau dilahirkan tahun
97 H, danwafat pada tahun 361 H.

SUFYAN IBN I.IYAINAH

Nama lengkapnya Abu Muhammad Sufyan ibn Uyainah ibn
Abi Imran Maimun al Hilali aI Kufi. Seorang imam yang diakui
bahwa hadits-hadits yang beliau riwayatkan dapat diterima oleh
ulama hadits.

Beliau meriwayatkan hadits dari Abdul Malikibn Umm Abu
Ishaq as Suba'i, Ziyad ibn Alaqah, Ameribn Dinat, Muhammad
ibnu Mund zakir, Ja' f.ar ash Shadiq, Humaid ath Thawil, Sulaiman
at Tamiml Sulaiman al Ahwal, Shatih ibn Kaisan, Abdullah ibn
Dinar, dan Az Zahn.

Beliau dilahirkan tahun 107 H, dan wafat pada tahun 198 H
di Mekah"

2g

I



SUNNAH

S unnah pada lughah artiny a j alan y ang dii alani, terpuj i atau
tidak. Suatu tradisi yang dibiasakan, dinamakan sunnah,
walaupun hdakbaik. Jamaknya sunan. Nabi Saw bersabda:

. ';r:J?i =;t y*';ij; i e l;i 6ti)i * G, 'fJ]; U uL l;;rt
" Sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah (perjalanan-perjalanan
orang yang sebelummu, sejengknl demi sejengkal, sehasta demi sehasta,
xhin gga sekir any a merekamernreulci sar an g dlab (serup a biawak), sungglh
kanu memasukinya juga". (HR. Muslim)

Sunnah menurut istilah muhaditsin adalah segala yang
dinukilkan dari Nabi Saw. Baik berupa perkataan, perbuatan,

9qru, pengajaran, sifat, kelakuan maupunperjalanan hidup. yang
demikian itu terjadi, baik sebelum Nabi Saw diangkat menjadi
Rasul maupun sesudahnya.

Mayoritas muhaditsin menetapkan bahwa sunnah dalam
arti demikian, menjadi muradif (sinonim) bagi perkataan hadits.

Ahli ushul fiqh menta'rifkan sunnah adalah "Segala yang
dinukilkan dari Nabi Saw, baik perkataan mauptrn perbuatan
ataupun taqrir yang mempunyai hubungan dengan hukum,,. Hal
ini sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi:

L;i&tirrr ;rrJ *.:l=:<'.;. ir 
" 

,1* I i;i ft:".<i "'n

"Sungguh telah soya tinggalkm unhtkmu dua perkma, fidak sekati-kali

kamu se sat, se lamakamu b e rpe gan g kep adnny a, y akni kitabull ah dan su nnah
Rasul-Nya" . ( HR. Malik)

SUNNAH GHAIRU MUAKKADAH

Segala urusan tidak difardlukan dan tidak dikerjakan Nabi
secara tetap, seperti shalat sunnah sebelum maghrib dan sebelum
isya'.

SUNNAH HIJDA

Sesuatu yang dilaksanakan untuk menyempurriakan
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kewajiban-kewajiban agama, seperti adzan dan jamaah. Orang
yang tidak melaksanakan sunnahini dipandang sesat. Karenanya,
jika suatu penduduk mufakat untuk tidak menjalankan maka
wajib diperangi.

SUNNAH MUAKKADAH

Segala urusan yang dikerjakan secara tetap oleh Nabi
(urusan yang tidak diberatkan kita mengerjakannya) seperti
sunnah rawatib dan sunnah subuh.

SUNNAH ZAIDAH

Segala urusan adat yang dilaksanakan oleh Nabi Saw,
seperti urusan makan, minum, memakai pakaian dan tidur.
Sesuatu yang diperintahkan tetapi tidak difardlukan.

SUNAN

Sunan artinya pe4alanan-per;alanan. Maksudnya per-
jalanan-perjalanan Nabi Saw.

Sunan adalah narna kitab yang hadits-haditsnya diatur
secara bab demi bab misalnya bab fiqh, seperti, Surtttrt Nasn'i,
Abu Daud, Sunan Ttrntudzi,Ibnu Majnh dan lain-lain.

SU'UL riTFDZI

Su'ul hifdzi artinya buruk hafalan. Orang yang jelek
hafalannya disebut Saiyidul Hifdzi atau Radiul Hifdzi.

Orang yang sangat buruk hafalannya dan kalau
menceritakan hadits dari hafalannya, maka tertolak riwayatnya.

Orang yang jelek hafalannya ada dua, yaitu:

1. Adakalanya hafalan jelek itu tumbuh mulai dari permulaan
hidupnya dan senantiasa menjadi kebiasaan dalam segenaP

tingkah lakunya. Menurut pendapat sebagian ahli hadits,
kabar orang yang jelek hafalannya ini disebut kabar syadz.
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2. Adakalanya hafalan buruk ini memang datang kemudian, yang
ditimbulkan karena ketuaan, kehilangan alat untuk melihat
atau karena kitab-kitabnya terbakar, dan haditsnya disebut
lndits mukhtalnth.

Contohnya adalah Al Hashin ibn Abdirrahman as Salmi Abu
Hudzail al Kufi. Berkata Abu Hatim, "Hafalannya jadi buruk
pada akhir umurnya".

SYABI

Nama lengkapny a Abu Amer Amir ibn Syurahbil ibn Abduzi
Kibar asy Sya'bi aI Kuf, seorang ulama taru'i yang utama yang
memiliki ilmu yang sempurna.

Sya'bi menerima hadits dari Ali ibn Abi Thalib, Abu
Hurairah, Ibnu Abbas, Aisyah Ibnu Umar dan lain-lain. Beliau
adalah guru besar bagi Abu Hanifah. Beliau bertindak selaku
mufti pada zaman sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa beliau
seorang yang tinggi nilai ilmiahnya dalam bidang hadits dan fiqh.

SYADZ (HADITS)

Syadz menurut bahasa adalah isim fa'il dari f il syadzdza
dengan arti menyendiri, maka kabar syadz artinya adalah kabar
yang menyendiri dari orang banyak (publik).

Adapun syadz menurut istilah ada berbagai pendapat,
antara lain:

1. Urf ahli fiqh menyatakan bahwa syadz adalah pendapat yang
hanya dikatakan oleh seorang saja, sedang orang ramai
menyalahi pendapat itu.

2. Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang tsiqah, tetapi
riwayatnya bertentang an dengan ri way at y ang dikernukakan
oleh banyak periwayat yang tsiqah juga. (lmam Syafi'i)

3. Hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tsiqah tetapi
orang-orang tsiqah lainnya tidak meriwayatkan hadits itu.
(Al l{akim an Naisaburi)



4. Menurut Muhaditsin adalah:

g',j',-, c|.ri :+; ji ;;;;s ,i * i_p.'-j.'C-;1 is b- att;J l.rfii ;rr;s

*t-jt,ilr

'Hadits yang diriwoya*an oleh seorang yang maqbul (tsiqah) menyalahi
riwoy at orang y ang lebih rajih, lantaran mempurcy ai l<clebihnn kedlabithan
atau banyahrya sanad atau lain sebagainya dai segi pentalihan",

5. Adapun urf ahli hadits menulis:

A ji q;S-y *^t n i6t+ t4 zntt ,srt';l -a;S

"Hadits yang diriwayatkan oleh seorang kepercayaan riwayatnya
berlawanan dengan riwoyat orang banyak yang kepercayaan pito, Uilt
dengon menambah ataupun dengon mengurangkan ".

6. Al Hakim menulis:

:gtn'J2i i a;'q *, ,*t 6

"Hadits yang diriwayatkan oleh seorang kepercayaan, namun tiada
mempunyai sesuatu mutabi' (yakni tiada mempunyai jalan lain yang
menguatkan riway at itu) ".

7. Hadits yang sanadnya hanya satu buah saja, baik periwa-
yatannya bersifat tsiqah maupun tidak. (Abu ya,la al Khalili)

Kejanggalan suatu hadits kadang terdapat pada matan,
adakalanya pada sanad.

Contoh hadits syadz pada sanad:

i!r.; )&. j Li fV o,t o+ 4;* v s6.t i :f v 36 t;; ," oi at rs;
.*W n oj;,tiw?'r;ii S r'j;':1 rlrg g+ f: e +!r{-J )# ,-*

"(Turmudzi berkata), "Telah menceritakan kepada kmni, lbnu Abi Llmar,
telahmenceitaknnkepadakanri, Sufuan, dari Amr ibn Dinar, dari Ausajah,
dari lbnu Abbas, bahwa seorang laki-taki meninggal dunia fi masa
Rasulull* scut, serta tidak menin ggalkan ahli waris, lceiuak se or mr ghamb a
yang ia merdelcakan (maula), makn Nabi Saw berikon harta waiisannya
fupodo honb a itu'. (HR Ttrmudzi)
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Dengan hadits yang berbunyi:

' t , ti*!.; ii n* u,t ;i -4* u .Ft u *"G ;'j U 3tL

"(Ibnu Abi Hatim), "Diriutayatkanhadits itu oleh Hmnmad fun Zaid, dari
Amr ibn Anar, dari Ausajah (hamba lhnu Abbas), bahwa seorang laki-laki
meninggal...".

Keterangan:

1. Dalam sanad pertama, yang menjadi pokok adalah Sufyan ibn
Uyainah. Sufyan meriwayatkan dari Amr ibn Dinar dari
Ausajah dari Ibnu Abbas.

2. Yang menjadi pokok dalam sanad kedua adalah Hammad ibn
Zaid. Hammad ibn Zaid ini meriwayatkan dari Amr ibn
Dinar, dari Ausajah tanpa Ibnu Abbas.

3. Sufyan dan Harnmad adalah orang-orang kepercayaan dan
ahli hafalan, tetapi riwayat Sufyan yang memakai sebutan Ibnu
Abbas itu dibantu oleh Ibnu iuraij, Muhammad bin Muslim
ath Thaifi dan lainnya, sedang riwayat Hammad Udak ada yang
menguatkannya.

4. Berdasarketerangan di atas (nomor 3) makariwayatSufyan
lebih kuat daripada riwayat Hammad. Karena itu Imam Abu
Hatim menguatkan riwayat Sufyan.

5. Riwayat Hammad yang menyalahi Sufyan yang lebih kuat
dtsebut Syadzsedang riwayat Sufyan dikatakanM ahfilh (yang
terpelihara).

6. Syadz tersebut teqadi pada sanad, sehingga disebut syadz
sanad.

SYAFI'I

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad ibn ldris ibn al

Abbas ibn asy Syaf i ibn as Saib ibn Ubaid ibn AbduYaziz ibn Hasyim
ibn Abdul Muthalib ibn Abdu Manaf al Muthalibi al Quraisi. Beliau

iry, q 
,ze uri ,>i t

,Jt
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lahir tahun 150 H dan wafat di akhir bulan Rajab tahun 204H,
malam Jum'at sesudah maghrib. Kitabnya yang terkenal adalah
Musnad Syaf i dan Sunan Syof i.

Syafi'i adalah seorang pembangun madzhab terbesar di
seluruh dunia. Beliau meriwayatkan hadits dari Malik, Ibrahim
ibn Sa'ad, Uyainah, Amr ibn Muhammad ibn Ali ibn Safi' dan
lain-lain.

SYAHID

Syahid artinya yang menyaksikan.

Satu hadits yang matannya mencocoki matan hadits lain.

Atau dengan definisi:

.irrl*;i d+- 9.y ji

" Meriw ay atkan sebu ah hadits lain sesu ai maknany a" .

Hadits syahid ada dua macam, yaitu:

7. Sy ahid b il I afdzi, y aitu jika matan hadi ts y ang diriwayatkan oleh
sahabat yang lain itu, sesuai redaksi dan maknanya dengan
hadits fardnya.

2. Syahid bil makna,yaitu bila matan hadits yang diriwayatkan
oleh sahabat yang lain itu, hanya sesuai maknanya saja.

Contohnya hadits yang berbunyi:

" D ari lbnu Abb as, dari N abi Saw beliru pernahbersab da, " Carilah bantuan
dengan makan sahur unfuk shaum sianghari dan (carilahbantuan) dengan
tidur sianguntuk shalatmalam". (HR. hnu Majah)

Sama dengan hadits yang berbunyi:
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:a! t .1QaJt ;l' rt-t-.19 ft+;J; ,t'ilji]irq r;--ri+-l :Jr!,r qf,* il-r, gi ;,

"Dari Abu Hurairah I|a, dari Nabi Saw, beliau pernalrOrrroiO',o'r,'"")on rnrr*
bantuan dengan fidur siang unfuk shalat malam, dqn (carilah bantuan)
dengan sahur untuk slutturr". (HR. Ibnu Abi Ilntim)

Keterangan:

Riwayat lbnu Abi Hahm ini, tnatannya sesuai dengan
makna hadits riwayat Ibnu Majah. Oleh karenanya hadits yang
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim disebut Syahid.

SYAIKH THAHIR AL JAZAIRI

Nama lengkapnya ax1 Syaikh Thahir ibn Muhammad Shaleh
as Samuni allazairi, seorang ahli tahqiqyang terkenal. Ia termasuk
golongan ulama lughah yang besar dan banyak karyanya. Beliau
lahir tahun 1268 (1852 M), dan meninggal tahun 1338 H
(1e20 M).

SYAUKANI

Nanra lengkapny a Mrrlnnmtad ibn Ali lbnu Mulwnmad ibrt

Abdullah nsy Synuknni aslr Shnn'dni, seorang ulama besar di Yaman
yang mengumandangkan ijhhad.

Beliau menerima ilmu dari banyak ularna, di antaranya
adalah Abdurrahman ibn Qasim al lv{adaru, Ahmad ibn Amir al
Hadda'i dan Ahmad ibn Muhammad al Hazan.

Pada awalnya ia mempelajari fiqh Zaidi,kemudiansesudah
mendalami ilmu hadits, beliau pun melepaskan ikatan taqlid dan
menuliskit ab as Saibul J arrahuntukmembantah beberapa masalah
yang berkembang dalam masyarakat yang tidak berdasarkan
dalil. Di antara kitabnya dalam masalah ini adalah Alqaulil Mufd
f Hukmit Taqlid.

Beberapa karyanya yang lain dan dianggap penting
adalah:
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a. Nailul Authar Syarah Muntaqal Akhbar (bidang hadits).
b. Fathhul Qadir (bidang tafsir).
c. Ad Dunil Wadli'ah (bidang fiqh hadits).

Beliau dilahirkan pada bulan Dzulqaidah tahun 1172F{,
dan wafat tahun 1255 H.

SYU'BAH IBN AL HAIIAI

Nama lengkapnya Syu'bah ibn Al Haiiaj ibn alWarad al ltki al

Azdli al Wasiti al Basri (82-160 H).

Gurunya dalam bidang periwayatan hadits adalah Aban
ibn Tuglub,Ibrahim ibn Amr ibn Mas'ud, dan Qais ibn Muslim'
Sedang muridnya antara lain: Yahya al Qattan, Ibnu Mubarak,
dan Yazid ibn Harun ibn Wadi.

Mayoritas kritikus memuji Syu'bah. Kekurangan Syu'bah
menurut al Ajali dan ad Daruquthni adalah di bidang riialulhadits
dan bukan pada bi dan g mat an h adlts. Beliau seorang ulama hadits
dari ulama jarh dan ta'dil.



TABI'IN

Tabi'in adalah bentuk jamak dari kata tabi'i atau tabi'un,
sedangkan taabi adalahisim fa'il dari kata tabi'a yang bermakna
beryalan di belakangnya.

Tabi'in yang dikehendaki dalam ilmu hadits adalah orang
Islam yang bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi Saw dan mati
beragama Islam.

Tabi'in itu adalah pengikut sahabat yang beragama Islam
sampai matinya. Dengan demikian, tabi'in tidak sezaman dengan
Nabi Muhammad Saw.

Orang-orang yang menjumpai sahabat dalam keadaan Iman
dan Islam, dan mati dalam keadaan Islam, baik perjumpaannya
itu lama maupun sebentar. (Al-Hakim,Ibnus Shalah,An Nawawi,
dan al lraqi)

Sedangkan Hasbi As Shidiqi menta'rifl<an tabi'in adalah
orang Islam yang hanya bertemu dengan sahabat, berguru
kepadanya, tidak bertemu dengan Nabi dan tidak pula semasa
dengan Nabi.

Ibnu Hajar berpendapat:

l>uJt1 uji !a-.rr ;,)i"b" diil
" Tabi' in adal ah or ang yang menj ump ai sahabat dalam keadaan beriman

dan mati dalam Islam".

Sedangkan tabi'in yang termasuk ahli fiqh adalah:
Sa'id ibn Musayyab, Qasim ibn Muhammad, Urawah ibn Zubair,
I(rarijah ibn Zard, AbuSalamah ibn Abdurahman, Ubaidilah ibru
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Abdullah ibn Utbah, Sulaiman ibn Yasar.

TADLIS

Mudallas menurut bahasa adalah isim maf,ul dari masdar
tadlis. Sedangkan tadlis menurut pengertian bahasa adalah
menyimpan cela/cacatnya harta dagangan dari si pembeli.
Sedangkan asli kata tadlis adalah pecahan dari masdar tsulasi dalsu
yaitu kegelapan atau campurnya kegelapan seperti keterangan
yang tercantum dalam kamus biasa. Dengan demikian, seolah-
olah hadits mudallas dalam menufupi orang yang mengetahui
hadits itu lebih menambah gelapnya urusan, sehingga hadits iru
menjadi mudallas (menyimpan cela).

Adapun yang menyebabkan seseorang berbuat mudallis
antara lain:

Karena maksud yang tidakbaik, umpamanya unfuk menutup
keadaan gurunya yang tidakbaik. Tetapi kalau yang mudallii
itu orang yang kepercayaan, maka tentulah bukan demikian
maksudnya.

Asy Syamani menyatakan bahwa boleh jadi seseorang
mendengar dari golongan orang kepercayaary lalu ia menyebut
saja dari mereka. Hal itu karena dia telahmeyakini shahihnya
hadits itu, sebagaimana biasa dilakukan oleh para muriil
hadits.

Hukum tadlis adalah tercela. Syu'bah ibnu Hajjad, ulama
besar dalam urusan jarh wat ta'dil, berkata:

"Sungguh berzina lebih aku sukai, daripada aku bertodlis".

Ibnu Shalah mengatakan bahwa "perkataan Syu,bah ini
dimaksudkan supaya orang menjauhkan dirinya dari perbuatan
tadlis".

1.

2.

. '. l .t. z ! i ...JJiri ;" Jl ;;i''jjii!



TADLIS ISNAD

Dalam l<tab Syarah Alfyah al lraqi disebutkan bahwa tadlis
isnad adalah perawi yang meriwayatkan dari orang yang
mendengar sesuatu (hadits) yang belum pernah didengar darinya,
tanpa menyebutkan bahwa dia mendengar hadits itu dari orang
ifu. Atau dengan kata lain, rawi yang menwayatkan suatu hadits
dari orang yang pernahbertemu dengan dia, tetapi rawi tersebut
tidak mendengar hadits darinya.

H asbi Ash Shidiqi menyebutkan bahw a tadli s i snad adalah:

Lu- 7i "!.1 ,.r' t" li; du + ;; ii *[ di !nv"-rs- sst.lts:y:,\

"Aameriutoyatknn sesuatu dari orangyang selnasa, tak pernah berjumpa,

atau pernah berjumpa, tapi tidak pernah didengar hadits itu, dengan cara

menyimpulknn bahwa dia pernah mendengarnya".

Contohnya hadits Ibnu Umar Ra yang berbunyi:

(:,r-wr o-.., ,; Jl 3F:i u;ijr lr e i F;i .*: rrl :pL- 4rrr Jir Jt!

"Rasulullah Sma bersabda, "Bila salah seorang kmnu mengantuk di atas

tempat duduknya pada hari lum'at, hendaklah ia bergeser ke tempat lain".
(HR. Abu Daud)

Dalam sanad hadits Ibnu Umar di ataq terdapat seorang
rawi yang bernama Muhammad ibn Ishaq, yaitu seorang mudallis
dan ia telah memblJat'An'anah (meriwayatkan dengan kata 'an).

TADLIS SYUYT.JKH

Hasbi Ash Shidiqi menulis tentang tadlis syuyukh:

Jft i ;r",s * *;i l*;i r- ,-J #;i L:i ,J;irr J; ii
"Peratoi menyebut nama gurunya atau guru dari gurunya dengan nama
atau kuniyah atnu laqab yang tidak terlcenal dalam masyarakat".

Atau dengan uraian yang agak panjang, yakni suatu hadits
di mana rawinya meriwayatkan sebuah hadits yang didengarnya
dari seorang guru dengan menyebutnya nama kuniahnya, nama
keturunannya atau mensifati gurunya dengan sifat-sifat yang
tidak/belum dikenal oleh orang banyak. Misalnya, kata Abu
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Bakar ibn Mujahid al Muqri:
a c - t.,

.atl ,9.4 nt 9'. *l r+.o l,j>

" Telah bercerita kepadaku Abdullah ibn Abi Ub aidilah".

Yang dimaksudkan dengan Abdullah ini adalah Abu Bakar ibn
Abi Daud as Sijistan.

Tadlis syuyukhini dihukum denganhadits dla'if, bila tadlis
tersebut dimaksudkan untuk menutup kelemahan hadits.

TADLIS TASWIYAH

Hasbi Ash Shidiqi menulis:

;:-:t ue i:ir ;;)At ti 
"ii J-* u qi 4:st u,tii 9 e * u,-)- 4t; Li

ttb2'i:*:t E p, &, n-i,l-lr .1,+;j

" Aa meriway atkm satu hadits dmi guru kepucay aan y ang menerima dmi
orang yang lemah, lalu dibuang yang lemah dan dijadikan hadits itu dari
orang y ang kcpercoyaan, lalu dij adilun sanadnya shahih".

Atau dengan perkataan lain yakni suafu hadits di mana
seorang rawi meriwayatkanhadits dari gurunya yang tsiqah, guru
tersebut menerima dari gurunya yang lemah, dan guru yang
lemah ini menerima dari seseorang guru yang tsiqah pula. Tetapi
si mudallis tersebut meriwayatkannya tanpa menyebut rawi-rawi
yang lemah, bahkan ia meriwayatkan dengan lafadh yang
mengandung pengertian bahwa rawinya tsiqah semua.

Tadli s t aszoiyaft merupakan tadlis yang paling j elek dan rawi
yang berbuat demikian lunturlah keadilannya. Adapun orang
yang paling masyhur melakukan tadlis taswiyah antara lain:
Baqiyah ibn Walid, Al Walid ibn Muslim.

TAFARRADABIHI AHLU BASHRAH

Hadits gharib yang dinisbatkan kepada rawi-rawi dari
Basrah (gharib nisbi).
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TAFARRADA BIHI AU'ARIBABIHI zuLAANUN

Hadits gharib yang tidak mempunyai mutabi' dan syahid.

TAHAMMUL WA ADIq(UL HADITS

Kegiatan menerima dan menyampaikan riwayat hadits
secara lengkap, baik sanad atau matannya.

TAHDZIBI'L KAMAL FI ASMAIR RIIAL

Sebuah buku karya al Hafdh lamaluddin Abil Hajjaj Yusuf al
Mizzai AD Dimasyqi (654-742 H). Kitab tersebut merupakan
penyempumaan (tahdzib) dari kitab al Kamalf Asma'ir Rijal karya
al Hafidh Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al
Maqdisi (541-560 H), yang terdiri dafi 2 jilid. Dalam kitab ini
diterangkan tentang biografi rawi-rawi, seperti Imam Bukhari,
lmam Muslim, Imam Abu Daud, Imam at Turmudzi, Imam An
Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah.

Al Mizzi melengkapi kitab a/ Knmal dengan mencantumkan
seluruh rawi hadit+ dan atsar orang-orang yang termasyhur pada
umurlnya, dari angkatan ke angkatan ahli ilmu dengan susunan
alfabetis. Penyusunannya memakan waktu 7 tahun (705-772H).
Kitab tersebut terdiri dari 50 bab dan 12 iifid.

TAIMI

Nama lengkapnya Ma'mar ibn al Mutsanna at Taimi al Bishri,
seorang pujangga nahwu yang terkenal, masuk golongan ahli
adab dan lughah.

Taimi lahir di Basrah, di masa Harun ar Rasyid mengen-
dalikan khalifah. Pada tahun 188 H, beliau didatangkan ke
Baghdad oleh Harun ar Rasyid selanjubrya ia mengambil banyak
pelajaran dari Taimi. Beliau menganut madzhab Ibadli dan
mempunyai b anyak karangan.

Beliau lahir tahun 110 H (728M),danmeninggal pada tahun
209 H (824 M).
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TAKHRIJ

At t akhrij mengeluarkan.

At takhrijmenurut asal bahasa adalah berkumpulnya dua
perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu. (Dr. Mahmud
at Tahhan).

At Takhrij bermakna pula al istimbath (hal mengeluarkan);
at tadrib (hal melatih atau hal pembiasaan); at taujih (hal
memperhadapkan), (at Tahhan, Llshul at Thkhrij :9).

1. Mengemukakan hadits kepada orang banyak dengan me-
nyebutkan para periwayatnya dalam sanad, yang telah
menyampaikan hadits itu dengan metode periwayatan yang
mereka tempuh.

2. Ulama hadits mengemukakan berbagai hadits yang telah
dikemukakan oleh para guru hadits, atau berbagai kitab, atau
lainnya. Kemudian susunannya dikemukakan berdasarkan
riwayatnya sendiri, atau gurunya, atau temannya, atau orang
lain dengan menerangkan siapa periwayat dari para penyusLln
kitab yang karyanya dijadikan sumber rujukan.

3. Menurgukkanasalusul haditsdan mengemukakan sumber
pengambilannya dari berbagai kitab hadits yang disusun oleh
para mukharijnya langsung (yakni para periwayat yang juga
sebagai penghimpun hadits yang mereka riwayatkan).

4. Mengemukakan hadits berdasarkan sumbernya atau berbagai
sumber kitab hadits yang di dalamnya disertakan metode
periwayatan dan sandanya masing-masing, serta diterangkan
keadaan para periwayatan dan kualitas haditsnya.

5. Menunjukran atau mengemukakan letak asal hadits pada
sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab yang di dalamnya
dikemukakan hadils itu secara lengkap dengan sanadnya
masing-masing. Kemudian untuk kepentingan penelitian
dijelaskan kualitas hadits yang bersangkutan. (Dr. M. Syuhudi
Isnrail, lvletode Penelitian Hadits Nabi, Bulan Bintang,
7992:41-42).
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6. Suatu usaha mencari sanad hadits yang terdapat dalam kitab

hadits karya orang iain, menyimPang dari sanad hadits yang

terdapat dalam kitab hadits karya orang lain tersebut'
Misalnya, Mustakhrai Abu Nu'aim karya Abu Nu'aim adalah

salah satu krtab takhrij hadits Shahih Bukhari.

7. Suatu penjelasan dari penyusun hadits bahwa hadits yang

dinukilnya terdapat dalam kitab hadits yang telah disebut
nama penyusunannya. Misalnya, kalau Penyusun mengakhiri
nukilan haditsnya dengan istilah akhtaiahu bukhari artinya
bahwa hadits yang dinukil oleh penyusun terdapat dalam kitab

Shahih Bukhari.

8. Suatu usaha Penyusun hadits untuk mencari derajat, sanad

dan rawi hadits yang diterangkan oleh pengarang suatu kitab'
Misalnya, Takhrij Ahadisil Kasyaf,karya Jamaluddin al Hanafi,
adalah kitab yang mengusahakan dan menerangkan derajat

hadits yang terdapat dalam kitab tafsir al Kasyaf, oleh
pengarangnya tidak dijelaskan apakah hasan, shahih ataupun
dla'if.

TALFIQIL HADITS OLMU)

Hasbi Ash Shidiqi menulis:

feGV4r:s:J +l,t--!i ,o 9u.l,f 4'--" *
" llmu y an g memb ahas car a men gumpulkan hadits-hadits y an g b erl moanan

dhahirnya".

Dengan perkataan lain, ilmu yang menerangkan cara jalan
dan mendudukkan hadits-hadits yang dhahirnya kelihatan
bertentangan satu dengan yang lain. Ringkasnya ilmu ini
membahas tentang Mukhtalafil Hadits. Adapun kitab yang
membahas masalah ini adalah Mukhtalifl Hadits, karya Ibnu
Qutaibah.

TALQIN

Talqin artinya mengajar.
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Adapun yang dimaksud talqin dalam ilmu hadits ada
beberapa macam, yaitu:

a. Seorang berkata kepada seorang rawi bahwa si Polan telah
menceritakan kepadamu ... (orang itu menyebut sanad dan
matannya). Dalam sanadnya ia sebutkan siapa-siapa yang ia
suka, padahal rawi tadi tidak mendengar riwayat dari orang
yang disebut. Lalu si rawi berkata,"Ya" ,yakni ia akui apa yang
diucapkan kepadanya.

b. Orang mengajarkan kepada seorang rawi satu hadits, lalu si
rawi menceritakan dengan tidak mengetahui bahwa itu
haditsnya. Riwayat dengan jalan talqin juga tertolak.

Contohnya antara lain:

1. Abdurrazaq ibn Hammam ibn Nafi' al Himyari ash Sha'ani,
seorang hafidh kepercayaan. Di akhir umurnya ia buta, lalr.i

menerima talqin.

2. Suwaid ibnSa'id Abu Muhammad al Hid Tsani alAnbad,
terdapat dalam kltab Mizanul I'tidal, adalah ahli dalam hadits
dan hafadh. Ia berumur panjang dan menjadi buta. Kadang-
kadang orang talqinkan ia hadits-hadits yang bukan
riwayatnya.

3. Yazid ibn Abi Ziad. Ahmad berkata, "Sesungguhnya Yazid
pernah meriwayatkan hadits itu. Ia tidak menyebut padanya
i rrrrnan " "s 31-L '-,ij ". Tatkala orang-orang talginkan,-ia
terima "talqin" itu dan menyebut tambahan tersebut.

TANAQUDL BAINA AL HADITS WA QUR'AN
Tanaqudl artinya perlawanan, pertentangan.

Tiap-tiap ucapan/ perilaku, ikrar dan sebagainya yangdi-
katakan dari Nabi Saw, lalu sampai kepada ahli hadits, kemudian
mereka catat dalam kitab-kitab sebagaimana yang mereka dengar.
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Contohnya hadits yang berbunyi:

^t;e t6iv 4;1;,s;,
" Barangsiapa mati, p adahnl ia mempuny ai hut ang shaum, hendaklah wali-
nya shaumkan untuk dia".

Penjelasan:

a. Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

b. Kalau diteliti sanadnya, hadits di atas shahih, tidak terdapat
cacat sedikit pun. Tetapi maknanya tampak berlawanan
denganbeberapa ayat al Qur'ar! antaralain: Surat al Baqarah:
286, Fushilat 46, alAnkabut 6, al Isra' 15, Fathir 18, al Jatsiyah
28, Yasin 54, dan Surat an Najm: 38-39.

c. Kesimpulannya, hadits di atas bertentangan dengan ayat-ayat
sebagaimana penulis sebutkan. Sebab menurut hadits itu
hendaknya dishaumkanbagi yang meninggal karena hutang
shaum, sedang ayat-ayat al-Qur'an tersebut membicarakan
amal seseorang untuk orang itu juga. Seseorang tidak
mendapat balasan dari apa yang tidak ia upayakan.

d. Oleh karena hadits tersebut bertentangan dan tidak dapat
dita'wilkan maknanya, maka terpaksa kita biarkan saja. Kita
yakin bahwa hal tersebut merupakan sabda Nabi Saw sebab

tidak mungkin bertentangan dengan firman Allah.

e. Dalam hal ini kita harus berhati-hati, suPaya tidak melakukan
kesalahan dan jangan mudah mengatakan bertentangan,
kecuali jika ada keterangan yang lebih kuat.

TARAIIM

Tarajimben[tkiamak dari tarjamah. Yang dikehendaki dalam
ilmu hadits adalah:

1. Tarikh perjalanan hidup seorang rawi.

2. Kitab-kitab yang mengumpulkan hadits-hadits dari satu-satu
tarjamah.
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Contohnya, Malik, dari Nafi dari Ibni Umar, ini dinamakan satu
tarjamah. Lalu di bagian tarjamah ini, dibawakan beberapa hadits
riwayat mereka.

TARGHIB

Tar ghib artinya mengg emarkan.

Hadits-hadits yang mengandung penggemaran supaya
orang suka mengerjakan sesuatu amal.

TARHIB

Tarhib artinya mengancan.

Hadits-hadits yang bersifat mengancam (isinya) manusia
mengerjakan sesuafu perbuatan.

TT(RIF

Ta' rif artinya memberitahu, mengenalkan, menerangkan,
penerangan. Dalam ilmu hadits, ta'rif bermakna "membatasi"
atau "menentukan". Misalnya orang bertanya kepada kita, "Apa
hadits mursal 7tu?" Djawab, "Hadits mursal adalah hadits yang
diriwayatkan seorang tabi'in dari Nabi, padahal ia tidak
menyebutkan siapa yang menceritakan hadits itu kepadanya".
Maka dari perkataan" adalah... sampai habis, disebut dengan
ta'rif."

TARIKH BAGHDAD

Kitab karya Abu Bakar Ahmad Ali al Baghdadi, yang
terkenal dengan al Khattib al Baghdadi (392-463 H). Kitab
ini memuat biografi ulama-ulama besar dalam segala bidang ilmu
pengetahuan, sebanyak 7.831 orang dan disuzun secara alfabetis.
Rawi-rawi yang tsiqah,lemah, dan yang ditinggalkan haditsnya
(matruk) dimasukkan semuanya di dalam kitab ini. Kitab ini
terdiri 14 jilid dan dicetak di Kairo tahun 1349H (1931 M).
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TARIKH NISABUR

Kitab karya Imam Muhammad ibn Abdillah al Hakim an
Nisaburi (321-405 H). Kitab ini merupakan kitab tarikh terbesar
danbanyak faedahnya bagi para fuqaha. Sayangnya kitab ini telah
hilang dan ditemukan hanya sebagai cuplikan/nukilan.

TARIKH RAWI.RAWI

Yang dikehendaki tarikh rawi-rawi dalam ilmu hadits
adalah hal-hal yang menyangkut hari, tanggal, bulan, dan tahun
lahir dan wafatnya seorang rawi.

Dengan mengetahui tarikh rawi-rawi ini, dapat ditetapkan
satu-satu sanad tentang bersambung atau tidaknya dan lain se-

bagainya.

TARIKHUT KABIR

Kitab karya Imam Muhammad ibn Isma'il al Bukhari
(194-252 H). Dalam kitab tersebut. Imam Bukhari menerangkan
biografi dari guru-guru yang pernah mengajarkan hadits
kepadanya, baik dari golongan tabi'in maupun sahabat sampai
beryumlah kurang lebih 40.000 orang. Apakah mereka itu laki-
laki ataupun perempuan, baik mereka yang tsiqah maupun yang
ghairu tsiqah. Nama-nama rawi disusun secara alfabetis. Akan
tetapi nama-nama yang ditaruh di awal memakai nama
Muhammad, karena tafaul (mengambil berkah) nama dari
Rasultillah Saw. Setiap nama dikumpulkan dan dijadikan satu
bab dan dizusun secara alfabetis dengan mengutamakan nama
leluhur mereka.

TARIQ IBN SYIHAB

Nama lengkapnyaTariq ibn Syihab ibn Abd Syams ibn Hilal
ibn Salmah ibn Auf ibn Khusaim al Bajalal al Ahmasi Abu Abdillah al
Kuf (wafat123H, ada yang menyatakan beliau wafat 124H).

Gurunya dalam bidang hadits antara lain: Khulafaur
Rasyidi4 Bilal, danAbu Sa'id al Ktrudri. Sedangmurid-m-uridnya
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antara lain: Ismail ibn Abi Khalid dan Qais ibn Muslim. Beliau
pada dasamya pernah berjrrmpa dengan Nabi, akan tetapi tidak
pernah meriwayatkan hadits dari Nabi.

TASAHUT

Tasahul artrnya memperrnudah. O.ang yang mempermudah
disebut Mutasahil.

Orang yang suka memperrnudah urusan, sering salah dan
keliru. Jadi orang yang suka memperrnudah dalam pasal hadits
yang begitu penting, tentu perasaan kita berat menerima
riwayatnya, karena kekeliruan atau kesalahan yang biasa timbul
darinya.

Contohnya Ahmad ibn Kamil ibn Syajarah al Qadhi al
Baghdadi al Hafidh. Daruquthni berkata, "la seorang yang suka
memperrnudah, ia pernah belpegang kepada hafalannya, lalu
salah."

TASHNIF

Tashnif ialah usaha menghimpun atau menyusunbeberapa
hadits (kitab hadits) dengan membubuhi keterangan mengenai
arti kalimat yang sulit dan memberikan interpretasi sekadarnya.
Kalau dalam memberikan interpretasi itu dengan jalan
mempertalikan dan menjelaskan dengan hadits lain, dengan ayat-
ayat al-Qur'an atau dengan ilmu-ilmu yang lain, maka usaha
semac;un ini disebut mensyarahkan.

Misalnya:

a. Shahihul Bukhari bi Syarhil Kirman, oleh Muhammad Ibn Yusuf
at Kirmani dan merupakan salah satu syarah kitab Shahih
Bukhari.

b. Allkmal. oleh Al Qadli'Iyadl adalah salah satu di antara sekian
banyak kitab syarah Shahih Muslim.
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TAUFIQ SHIDQI, DR

Dr. Taufiq Shidqi adalah Muhammad Taufiq Shtdqi. Beliau
lahir pada tahun 1298 H dan meninggal pada tahun 1338 H (1920

M). Seorang doktor kebangsaan Mesil masuk dalam golongan
ulama ahli hadi ts. Beliau intelektual Islam yang mempert ahankan
Islam dan Nabinya di hadapan kaum Nasrani.

Beliau sang at dikenal dalam penyelidikanny a tentang ki tab

injil (Testament Lama dan Testamen Baru), sehingga tidak ada

satupun kekhilafan dan kesalahan yang terdapat dalam kitab-
kitab itu luput dari bantahannya.

Beberapa karyanya antara latn Dinullah f knubi an Biyaihi
dan Ad Din f N adharil Aqlishshahih (agama dalam pandangan akal
yang benar).

TAWARIKHUL MUTUN (ILMU)

Ilmu yang pembahasanny a meni ti kb eratkan kepa d a kap an
atau di waktu apa hadits itu diucapkan atau perbuatan itu
dilakukan Rasulullah Saw.

Faedah mempelajari ilmu tmuarikhu'l mutun adalah untuk
mengetahui nasikh dan mansukhnya suatu hadits, hingga
diamalkan yang nasikh dan ditinggalkan yang mansukh.

Sedangkan perintis tlmu tmt,arikhu'l mutun adalah Imam
Sirajuddin Abu Hafsh'Amar ibn Salar al Bulqini dalam karyanya
yang berju dul Mahasinul lshthilah.

TAWARIHUR RTIWAH OLMU)

Dr. Muhammad'Ajjaj al Khatib mendefinisikan dengan
lungkapan:

o[;i\ JtW * ,*4.'r*rt;:'*a 6:t \2hro, e':*!i eCtt ;vr qir f .jr;
e|;'u-, J& ++s ey: y':*'t st!fu 'qt'stiilr aj-Ju S:t'.: 'qbit Jei

tt I

L5;:t &-l
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tl^r] i\L i Q u.li-#ii,';;rie>u'-ri ;l;

" llm.u untuk men ge tahui par a r mti dalnn hal-hal y ang b er san gkutan den gan
meriwayatkan hadits. Karena itu iamencakup lreterangan teitanghat fhwal
rmti, tanggal lahir, tanggal wafat, guru-gurunya, tanggal meniengar dai
gulu-gurunya, orang-orang yangberguru lcepadanya, kota dan knnpung
halmnanny a, per antauanny a, tanggal kunjunganny a l<c negeri y ang b eib eda-
beda, mendengar hadits dari sebagian guru sebelum dan sesudah ia tanjut
usia, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masaiah
p erhaditsan " .( Dr Muhommad' Aj j aj al Kuthib, Llshulu' I iadits : 25 3)

Sedangkan faedah mempelajari ilmu tazaarihur ruwah
adalah untuk mengetahui muttashil atau munqathi,nya sanad
hadits, dan untuk mengetahui marfu' atau mursalnya pem-
beritaan hadits.

THABAQAH (ILMU)

Para ulama hadits mendefinisikan dengan:

+5 ;i e A-& pt+ Jt 'e !;t',rt;J'tb
" Ilmu yang pokok pembahasannya diarahkan kepada lcelompok orang yang
berseriknt dalom satu alat pengikat yang smna".

llmu thabaqah termasuk ilmu rijalul hadits, karena objek
yang dijadikan pembahasan ialah rawi-rawi yang meniadi sanad
suatu hadits. Hanya saja masalahnya berbeda.

Dalam ilmu rijalul hadits para rawi dibicarakan secara
umum tentang hal ihwal, biografi, cara-cara menerima dan
mernberikan al Hadits, dan lain sebagainya.

Ilmu thabaqahberusaha menggolongkan para rawi dalam
satu atau beberapa golongan, sesuai dengan alat pengikatnya.
Misalnya rawi-rawi yang sebaya trmurnya, digolongkan dalam
safu thabaqah dan para rawi yang seperguruan, mengikatkan diri
mereka dalam satu thabaqah pula.

Para sahabat Nabi Saw yang kita kenal memiliki dua belas

-t
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1 thabaqah, yaitu:

1. Thabaqah pertarha, para sahabat yang terdahulu masuk Is-
lam, seperti Khulafaur Rasyidin, Bilal ibn Abi Rabah.

2. Thabaqah kedud, shahabat yang masuk Islam sebelum adanya
pennusyawaratan oranglorang Quraisi di Daru'n Nadwah,
untuk berbuat makar kepada Nabi Muhammad Saw. Di kala
Umar ibn Fc:ratab Ra felah'meriyatakan keislarhannya, Nabi
membai'at S a tdlbnZad dair Sa'ad ibn Abi Waqqash di Daru'n
Nadwah.

3. Thabaqah ketiga, meqqka ,yang hijrah ke Habsyi. Seperti:
Khatib ibn Amr ibn Abdis Syam, Suhail ibn Baidla dan Abu
Khudzaifah ibn Atabah

4. Thabaqah keempat, sahabat yang menghadiri Aqabah pertarna,
seperti: Raf ibn Malik.

5. Thabaqah kelima, mereka yang menghadiri Aqabah kedua,
seperti, Barra ibn Ma'rur, Jabir ibn Abdullah ibn jubair.

6. Thabaqah keenam para muhajirin yang pertama, yakni
mereka yang menyusul Nabi di Quba, sebelum sampai di
Madinah, seperti: Ibnu Salamah ibn Abi Asad dan Amir ibn
Rabi'ah.

7. Thabaqah ketujuh, mereka yang mengikuti Perang Badar
sebanyak 313 orang, antara lain: Sa'as ibn Muadz dan al Miqdal
ibn al Aswad.

8. Thabaqah kedelapan, mereka yang berhijrah ke Madinah
setelah Perang Badar dan sebelum Hudaibiyah, seperti, al

Mughirah,ibn Syu'bah.

9. Thabaqah kesembilan, mereka yang menghadiri Baitul
Ridlwan di Hudaibiyah, seperti: Salamah ibn Akwa', Sinan
ibn Abi Sinan, danAbdullah ibn Ar.nr

10. Thabaqah kesepuluh, mereka'yang hijrah setelah perdamaian
Hudaibiyah dan setielum'Mekah dikalahkan, seperti : Khalid' ibn Walid dan Amr ibn Ash.
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11. Thabaqah kesebelas, mereka yang masuk Islam setelah Mekah
terkalahkaru seperti Abu Sufyan dan Hakim ibn Hazam.

12. Thabaqah kedua belas adalah anak-anak yang melihat Nabi
setelah Mekah terkalahkan dan haji wada, seperti Sa,id ibn
Yazid dan Abdullah ibnTsa'labah.

- Faedah mempelajari ilmu thabaqah adalah untuk menge-
tahui kemuttashilan atau kemursalan suatu hadits. sebab tidak
dapat diketahui tanpa mengetahui tabi,i yang meriwayatkan
hadits dari sahabat itu segenerasi atau tidak. Kaliu tabi'i itu tidak
pernah,hd"p sezaman dengan sahabat, jelas hadits yang di-
riwayatkan tidak muttashil.

Kitab-kitab yang membahas ilmu thabaqah:

a. At Thabaqatu'l Kubra, karya Muhammad ibn Sa,ad ibn Mani al
Hafidh Katib al Waqidi (168-230 H).

b. Thabaqatur Ruzuah, karya Al Hafidh Abu Amr Khalifah ibn
Khayyath Asy Syaibani (240 H).

c. Thabaqatut Tabi'in, karya Imam Muslim ibn Hajjaj al eusyairi
(204-261H).

d. Thabaqatul Muhaditsin war Ruwah, karya Nui,am Ahmad ibn
Abdullah ibn Ahmad al Ashbihani (336-430 H).

e. Thabaqatul Hufadh, kuryu Al Hafidh Syamsudin adz Dzahabi
(673-748HI

t. Thaba1atul Hufadh, oleh Jalaluddin as Suyuthi (849-911 H).

THABAQATUR RUWAH

Thabaqah artinya hal, martabat atau derajat.

. Ruzuah artinya orang-orang yang meriwayatkanyakni rawi-
rawi.

. Thabaqatur ruzoah adalah hal martabat atau derajat-derajat
bagi beberapa rawi.
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Adapun yang dimaksu d thab aqat ur ruw ah dalam ilmu ha dits
adalah persamaan beberapa rawi dalam satu urusan. Sedangkan
yang dikatakan urusan itu adalah:

a. Bersamaan hidup dalam satu masa.

b. bersamaan tentang umur.
c. bersamaan tentang menerima hadits dari syaikh-syaikh.
d. bersamaan tentang bertemu syaikh-syaikh.

THABAQATUR RUWAH OLMU)

Yaitu ilmu yang mengelompokkan pma rawi ke dalam suatu
angkatan atau generasi tertentu.

THARIQATUL JAM'I

Thariqah artinya jalan atau cara.

I am' i arttnya mengumpulkan.

Thariqatul jam'i arbnya jalan mengumpulkan.

Sedangkan yang dikehendaki dalam ilmu hadits adalah
hadits-hadits yang kelihatannya berlawanan dikumpulkan, lalu
didudukkan satu persatu sehingga semua haditsnya terpakai.

Contohnya:

(u)rrle > .'i.ti ,JG, n'&t-fr"t f ,I;su f .. ..

" ... lccmu dian ( Uno ah) b e r t ony a kep ad a ( lb nu Um ar ), " B e r op a kalikah N ah i
Sautbmrmrah" ? lnnabnya, "Empatknli'. (HR. Bukhmi)

' 1, .." ^ t t" .t'€ ,4t Jl lJuir ,il a '#y g'"i 'St ,.* at Jii Li i;ti tui li ;iug ,i;

( t^r :\ d{ .rn> .*+t
"Dari Qatadah, Anas mengabarkan kepadanya, bahwa Raswlullah Sato

berumrah empat kali, semua umrah itu dalnn bulan Dzulqaidah, kecuali
Umrah yang (beliau lcerjakan) bersama hajinya" . (HR. Muslinl
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"Dari Aisyah, bahwa Nabi Saw melahtkan tiga kali umrah". (HR. Sa'id
ibn Mashur)

( iJ-ro.'rr .r e , *i 6;- Li ls Iilil .si ,-C ,r. *t Jy-.t &t ,4G a it;tt ;su

"Telahberkata Bara' ibn Azib, "RasuJullalr per4ah berumrah dalom bulan
Dzu lq aidah dua knli seb elum b eliau naik haj i " . (HR. Bulhari)

Riwayat yang pertama dan kedua, menunjukkan bahwa
Nabi Saw berumrah empat kali. Riwayat ketiga menyebut tiga
kali, sedang riwayat keempat mengatakan dua kali.

Dhahimya riwayat-riwayat di atas berlawanan antara yang
satu dengan lainnya. Karena itu riwayat-riwayat itu dika6ka;
Mukhtalif.

THARIQATUT TARIIH

Thariqah artinya jalan atau cara.

Tarjih arfinya memberatkary menguatkan.

Thariqatut tarjih arfinya jalan menguatkan.

Suatu keadaan jika terdapat hadits atau riwayat yang sah,
dhahirnya kelihatan bertentangan antara yang safu dengan yang
lain, lalu dicari keterangan yang paling kuat di antaranya.

Contohnya

( rr :, d*.r.y ,i.-J'i': e #t ltt't {i; t;tts iii *r;; ur *
" Dari hnu Abbas, sesungguhny a ia pernah berluta, " Rasulullalt Smt tetalr
kau in d en gun Maimun ah, s e d an g b e li u il al atn ihr mn " . ( HR Mu slim)

.J>\t $i 6."i; n itt $jii ercti'-4'u'fr o+L O6 ,;\i ; ;_1V

"Dari Yazid ibn At Asham, ia berkata, "Telah menceiitakan kepadaku,
Maimunah binti Harits, b ahwa Rasuluttah S;aw lutwin' dehgm dia sedang
Ntibi dalam lhlal." (HR. Mustim)



Penjelasan dua hadits di atas sebagai berikut:

lhram artinya mulai mengerjakan ibadah haji atau umrah
sampai selesai. Orang yang sedang mengerjakan disebut muhrim.
Sedangkan ihlal arttnyakeluar dari ihram. Orang yang keluar dari
ihram dtkatakart hal al.

Riwayat pertama mengatakan Nabi kawin dengan Mai-
munah dalam ihram, sedang hadits kedua menetapkan dalam
ihlal.

Riwayat ini bertentangan, karenanya dua riwayat di atas
perlu dijama' atau ditarjih.

Riwayat yang kuat disebut ralih arinyayang berat atau yang
kuat, sedang riwayat yang lemah disebut marjuh artinya yang
diberati, yang tidak kuat.

THABARANI

Nama lengkapnya Abul Qasim Sulaiman ibn Ahmad ihn Ayyub
ibn Mathr ath Thabarani. Beliau lahir di Thabriah Syam tahun
260 H, dan bertempat tinggal di Ashbahan hingga wafat tahun
340 H. Beliau dimakamkandi sampingkubur Hamamahad Dausi,
sqorang sahabat Rasulullah. Kitab karyanya berjudul Mu'jam
Thabaiani.

:

Beliau termasuk salah seorang hafidh hadits yang terkenal
di masanya dan selama 33 tahun melawat ke berbagai kota untuk
mencari hadits. Beliau mendengar hadits dari banyak ulama
terkenal dan menurut salah satu riwayat, gurunya tidak kurang
dari 1.000 orang.

THABARI

Nama lengkapny a Muhammad ibn larir ibn Yaziz ibn Katsir
ibn Ghalib Ab u I a t far at Thab ari. Beliau lahir t'ahun 225 H, dan wafa t
pada tanggal 28 Syawal tahun 310 H. Kitabnya berludul Tafsir
Thabari.
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THAYALISI

Nama lengkapnya Sulaiman ibn Daud ibn larud al Farisi al
Bashi. Beliau wafat tahun 204 H. Kitab karyanya b etludul Musnad
Thayalisi.

THIBBI

Nama lengkapny a AI Husain ibn Muhammad ibn AbduUah ath
Thibbi. Beliau seorangulama tafsiq, hadits danbayan yang sangat
disegani. Salah satu karyanya adalah Syarah it Xisyal ldalim
!i9*g tafsir) dan Syarah Miskatul Miskah (dalam bidang hadits).
Beliau wafat tahun 743H.

TURMUDZ (SI,JNAN)

Kitab Sunan at Turmudzd dikarang oleh al Imam Abu Isa
Muhammad ibn Isa ibn saurah ibn Musa ibn ad Dahak as salmi
at Turmudzi, yang lebih dikenal dengan sebutan af Turmudzi.Judul
lengkap buku ini adalah :"ALJAMIU AL MUKHTASHARU MIN
SUNANI AN RASULULLAH SAW.. Jumhur ulama hadits
menempatkankitab sunan at Turmudzi sebagai kitab hadits yang
berstatus standar pada peringkat keempat.

ISI KITAB SUNAN AT TURMIJDZI
NOMOR NAMA KITAB IUMLAH

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

AthThaharah
Mawaqitush Shalati
AlWitru
AlJum'atu
AzZakaht
Ash Shaumu
Al Hajju
Al fanaizu
An Nikahu
Ar Radla'u
Ath Thalaqu wal Li'anu
AlAhkamu

112
273
21
80
38
82

176
76
M
79
23
42



NOMOR NAMA KITAB JUMLAH

13
1.4

15
16
17
18
L9
20
21.
22
23
24
E
26
27
28
29
30
31
32
33
u
35
x
37
38
39
40

47
42
43
M
45

Ad Diyatu
Al Hududu
As Shaldu
Al Adha'hi
An Nadzuru walAimanu
As Siyaru
Fadlailul Jihadi
Al Jihadu
Al Libasu
AlAth imatu
Al Asyribatu
Al Birru was Silatu
AthThibbu
Al Faraidlu
Al Washaya
Al Wala'u wal Hibatu
Al Qadaru
Al Fitanu
Ar Ru'ya
Asy Syahadat
AzZuhdu
Sifatul Qiyamah
Sifatul Iannah
Sifatul Jahannam
Al Iman
Al Ilmu
Al Isti'dzanu walAdabu
Tsawabul Qur'ani (pahala membaca
al-Qur'an)
AlAdabu
Al Qur'anu
Tafsirul Qur'an
Ad Da'watu (do'a)
Al Manaqibu

22
30
19
22
20
48
26
40
45
48
21
87
3s
23

7

19
19
10
4

65
60
27
13
18
19v
25
82
11

732
74

THI,JRUQ

Thuruq artinya jalan-jalan, sanad-sanad. Kalau tunggal
disebut thariq. Kitab yang dikumpulkan didalamnya sanad dari
sebagian hadits, seperti hadits: ( r t:# ,P a.:s L; ) ) sanad-
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sanadnya dikumpulkan oleh Thabarani; dan hadits yang
berbunyi:

( t6-' #t=" " ) sanad-sanadnya dikumpulkan oleh
sebagian ahli hadits.

TURKUMANI (AL IMAM)
Nama lengkapnya Ahmad ibn Lltsman at Turkumani, seorang

ahli agama. Beliau meninggal tahun 744H.

TURMUDZI

Nama lengkapnya Abu lsa Muhammad ibn lsa ibn Saurah at
Tu rmudzi. Beliau lahir tahun 2 09 H di Bugtu dan waf at di rurmudz
dalam bulan Rajab, tahun 279 H. Kitab karyanya berjudul Sunan
Turmudzi.

Beliau termasuk salah satu penghafal hadits terkenal dan
imam yang menjadi ikutan dalam bidang hadits.

Beliau meriwayatkan hadits dari Abdullah ibn Mu,awiyah
alJumahi, Ali ibn Hujr al Marwazi,suwaidibn Nashr alMarwazi,
Qutaibah ibn Sa'id ats Tsaqafi, Abu Mush,ab, Ahmad ibn Abi
Bakar az Zuhn al Madini, Ibrahim ibn Abdullah ibn Hatim al
Hawari.

At Turmudzi adalah salah seorang yang mendapat asuhan
dan didikan Imam Bukhari. Dari beliaulah at iurmudzi
mempelajari hadits, mendalami fiqh dan mengadakan z unadharah
dengannya sebagai adat kebiasaan para ulama.

THAHAWI

Nama lengkapnya Abu la'far Ahmad ibn Muhammad ibn
salamah ibn Abdul Malik al Azdi ath ThahmtL seorang tokoh fiqh
terkenal dalam madzhab Hanafi. Beliau lebih terkenal dalam
bidang fiqh danpada bidang hadits. Driwayatkan bahwa beliau
mernegang tampuk ilmu dalam madzhab Abu Hanifah di Mesir.



-
Di antara karyanya adalah kitab Ma' anil Atsar, sebuah kitab

yang bernilai tinggi dan di dalamnya diterangkan hadits-hadits
yang mansukh dan nasikh serta penta'wilan ulama.

Beliau dilahirkan pada tahun 238H, dan wafat pada tahun
321,H di awal bulan Dzulhijjah di Mesir.
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UMMUL MUKMININ

Ummul Mukminin Aisyah Ra adalah istri Nabi Muhammad
saw. Beliau meriwayatkan hadits dari Rasulullah saw sebanyak
2.710 buah. Dari jumlah itu 174buah mutafaqun alaih,64 buah
lnfarada bihi B*hai dan 68 buah infarada bihi Muslim.

URF

Uy' menurut lughah adalah lawan nukr : tidak dikenal.
Kadang-kadang diartikan juga dengan pengakuan dan dengan
lambung ayam, atau bulu kuduk kuda.

Sedangkan menurut istilah adalah:

l6u, .tlu iWr 4 Jfit *srt.;- b b ,1Ar e "rr-u

"Sesuatu yang tclah menjaili adat kebiasaan, dipandangbaik oleh akal dan
diteima oleh tabi'at manusiayang xjahteru".

URF AL LISAN

Sesuatu yang dipahami dari lafadh menurut pengetahuan
bahasa.

URF AMALI

Yaitu lafadh yang dipakai untuk ini dan untuk itu, tetapi
masyarakat memakai salah safunya. Urf ini dinamakan juga
dengan urf 'am.

URF QAULI

Yaitu makna yang telah biasa dipakai oleh masyarakat
unfuk sesuatu lafadh.
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URF SYARA

Sesuatu yang difaharni oleh para mujtahidin dari lafadh

kemudian dijadikannya sendi hukum. contohnya kalimat najis.

Menurut urf bahasa bermakna sesuatu yang menjijikar; baik jijik
pada perasaan pancaindra, ataupun jijik pada pendapat akal Oaik
jljk his si, ataupun jij k m a' naui1.

Sedang menurut urf fuqaha, adalah sesuatu yang wajib kita
mensucikan benda yang ditimPanya.

URWAH IBN AZ ZUBAIR

Nama lengkapnya Abu Abdillah llrutah ibn az Zubair ibn al

Auruamibn Kltuwailidibn Asadibn AbdilUzzaibnQusyai al Asadi al

Quraisi. Salah seorang faqaha tui"h di Madinah.

Ayahnya, Az Zubat ibn Al Awwam, seorang puha dari
makcik Nabi Saw yang bernama Shafiahbinti Abdul Muthalib.

Beliau dilahirkan pada akhir masa pemerintahan Umar
(tahun zzlH),dan wafat dalam keadaan sedang berpuasa tahun
93 H.

USHULUT HADITS

IJmuushululhadits menurut jumhur ulama adalah:

.W|+ u r;:i,;; t:'r;,-t: k tava; t4.tt. , ei,61; g+ $f at * U*_ p
" llmu y an g menj adi s ar an a men gen al keshahihan, lcehasan an d an ke dl a' ifmr

hadits, mitan maupun sanad untuk membedaknn dengan yang lainnya."
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WAFIHI ASHAHHU AL ASAANIIDU

Hadits yang dinilai seperti perkataan di atas mempunyai
rentetan sanad yang lebih shahih. Martabat hadits tersebut sangat
tingg, karenanya harus diutamakan dari yang lain.

WA FII ISNAADIHI MAQAAL

Istilah yang menunjukkanbahwa suatu sanad hadits perlu
diselidiki lebih lanjut, karena di antara sanadnya terdapat orang
yang dipertengkarkan keadaan dan kelakuannya. Oleh
karenanya, hadits tersebut belum dapat diamalkan, selama belum
jelas sanadnya atau belum memperoleh dukungan kekuatan dari
hadits lainnya.

WASHIYAT

Washiyat artinya memesan atau mewasiati.

Maksudnya dalam ilmu hadits adalah seorang syaikh
mewasiatkan di waktu naza atau dalam safar, sebuah kitab kepada
seorang rawi.

Yaitu pesan dari seseorang di kala akan mati atau bepergian,
dengan sebuah kitab supaya diriwayatkannya.

Ibnu Sirin memperbolehkan mengamalkan hadits yang
diriwayatkan atas jalan washiyat ini, tetapi jumhur ulama tidak
membolehkannya, jika yang menerima wasiat itu tidak menerima
ijazah dari yang memberi wasiat.



Lafadh yang biasa dipakai adalah:

"/ tt,w? t;t 1r! =g Lx ,:t n;i
"seseorang telah berwasiat padaku dengan sebuah kitab yang ia berkata

dalamkitab itu, "Telahberceritapadamu si polan ...".

Atau perkataan:

=u! Lxi;r -}i
" Si polan meutasiatkan kepadaku sebuah kitab ... ".

WASHITI (AL IMAM)
N ama I eng l<apny a Ab u Mu' mo iy ah H u sy ain ib n B a sy i r ib n Ab i

Hatim, Qasim ibn Dinar al Wasithi. Beliau tinggal di Baghdad dan
seorang hafidh terkemuka. Imam Ahmad selama tidak kurang
dari 4 tahun, belajar hadits kepadanya.

Beliau dilahirkan pada tahun 104 H (722 M), dan wafat
tahun 188 H (804 M).

WIIADAH

Wi j adah artiny a mendapat.

Memperoleh tulisan hadits orang lain yang tidak diri-
wayatkan, baik dengan lafadh sama', qira'ah mauPun selainnya,
dari pemilik hadits atau pemilik tulisan tersebut.

Yaitu seorang rawi mendapat hadits atau kitab hasil tulisan
orang yang meriwayatkannya, sedang dalam hadits ini si rawi
tidak pemah mendengar atau berhubungan dengarurya.

Dalam hal ini biasanya si rawi berkata:

9xt";;Lig 
,J:r":rl:.rr, membaca turisan se_

i,i uJL ,ex ta.L;e ';x#:ir:r::::,.seorans, bercerita
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Fara ulama berselisih paham tentang pengamalan hadits
yang diriwayatkan dengan wijadah m. Mutraaltsin besar dan
ulama-ulama Malikiyah tidak memperbolehkan. Sedang sebagian
muhaqqiqin mewajibkan untuk mengamalkannya bila ber-
keyakilran sungguh-sungguh atas kebenarannya.

WTIHDAN

Wuhdan jama' daiwahid.

INahid artinya satu, esa, seorang dri, dan sebagainya.

Satu hadits yang dalam sanadnya ada seorang rawi, hanya
seorang yang menwayatkan darinya.

Contohnya hadits yang berbunyi:

; w ii ,**i Js +j u *ut ,*, ur;i or\;:r,J; ij a.; e? ( *- )

it Js-, J;la ir;yi :,lri rii '-.i- iJ JE ,.:?i ;,, :+.Jr ,:+- jii 'r, *r*;

" ( B e t k a ta M u s I im ), " Te I ah b e r c e r it a k ep ad ak, H;nfri r, #rffi ;t#* r,
telah mengabarkan kepada kami, Abdullah ibn Wahb, ia berkata, ,,Telah

mengabarkan kepadaku, Yunus dari Ibnu Syihab, ia berkata, ,,Telah

mengabarknn kepadaku, Sa'id ibn Musayyab, dari bapaknqn, ia berkata,
" Tatkala Abu Thalib akan meninggal, datin glah lhsuluilah'sau,, k ep adany a
...".(Un. Muslim)

Keterangan:

1. Dalam sanad riwayat Muslim di atas, Sa,id ibn Musayyab
terima dari bapaknya, yaitu Musayyab ibn Hazm.

2. Menurut hasil penelitian ulama, ternyata tidak ada yang
meriw_ayalkan dari Musayyab ibn Hazm, melainkan anaknya,
yaihh Sa'id.

3. Fan,ini.gunanya untuk mengetahui satu per satu rawi yang
mastrk bagian majhul atau tidak.
Muqayyab ibn Hazm itu, dikatakan majhul ain, karena tidak
1da 

yang meriwayatkan darinya selainSa,id, anaknya sendiri.
Riwayat majhul ain dari Sahabat seperti contoh di atas, bolet,
diterima karena sahabat orang kepercayaan. Riwayat majhul
ain selain dari sahabat dianggip Uaat safr.

4.

5.
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YAHYA IBN MA(IN

Nama lengkapny a AI:tt Zaksria Yahya iltn Mn'in ibn Aun ibn

Ziyad ibn Basthant iLtn Abdurralrman al Murri al Baghdadi.

Beliau adalah seorang imam terkenal dari ulama abad ketiga
hijriah. Ayahnya seorang petugas yang mengutip kharajdi Arlai.
Beliau menwayatkan hadits dari Abdussalam ibn Harj, Abdullah
ibn Mubmak, Abdurrazaq, Ibn Uyainah, Wakie Yahya al Qaththan,
Hammad ibn Khalid, Abdurrahman ibn Mahdi dan lain-lain.

Menurut keterangan al Khatib, Yahya dilahirkan tahun 158

H dan wafat pada tahun 233 H di Madinah, dalam usia77 tahun.

YAQUT AL HANAWI

Nama lengkapny a Abu Abdillah Syihabuddin Yaqut ibn

Abdillah al Hanmui, seorang ahli tarikh yang kepercayaan' Imam
dalam ilmu geograh, adab,lughah. Sebagian dari kitabnya yang

penting adalah Mr r' j amul Udnb a dan Mu' j nn n LI Buldan. Beliatr mula-
mula hidup dengan upah yang didapati dari menyalin kitab-kitab,
dan kemudian berniaga.

Beliau dilahirkan tahun 574H (1178 M), dan wafat tahun
626H(1228M).

YAZID

Nama lengkapny aYazid ibn Harwt ibn Wacti (wafat 206 H).
Ada yang menyebuhya dengan Zazanibn Sabit as Silmi. Sebagian
p".,dupu1 menyatakan beliau berasal dari Bukhara.
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Gurunya dalam bidang hadits antara lain: Sulaiman at Timi,
Syu'ba, dan Sufyan ats Tsauri. Muridnya antara lain: Ahmad ibn
Hambal, Yahya ibn Main, dan Ishaq ibn Rawahaih. Tidak ada
seorang kritikus yang mencelanya.
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ZAHABI

Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad lba Lltsman az

Zahabi, seorang hafidh yang tidak ada tandingannya, dan sangat
mendalam ilmunya dalam bidang hadits, rijalul hadits dan ilalul
hadits. Beliau lahir pada bulan Rabi'ul Awal tahun 673 H, dan
wafat pada tahun 748H.

Para ulama memuji dan menghargai kitab-kitab yang
disusun oleh Az Zahabi. Kamaluddin ibn Zamlakani setelah
membaca kitab Tarikhul Islam, dari awal hingga akhir,
berkesimpulan, "lnilah kitab yang bernilai tinggi". Di antara
karyanya, ialah:

a. Thabaqatul Qurra',
b. Thabaqatul Hufadh,
c. Mizanul I'tidal Tahzibut Tahzib,

d. Ikhtisar Sunah al Baihaqi,

e. Ikhtisar Mustadrak al Hakim al Kabir,

f . Tarikh aI Ulama u,an Nubala.

ZAID IBN ALI

Nama lengkapny a Abu Husain lbn Ali lbn Husain lbn Ali ibn

AbiThalib al Hasyim, seorang ulama tabi'in. Beliau meriwayatkan
hadits dari ayahnya y ang telah menerima hadits dari kebany akan
ulama ahlul bait.

Abu Hanifah berkata, "Saya telah menyaksikan Zaid lbn
Ali, maka saya tidak pernah melihat di masanya orang yang lebih
pandai dalam ilmu fiqh ketimbang Zaid,darr tidak ada pula or-
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ang yang paling cepat menjawab pertanyaan daripadanya. Beliau
orang yang tidak ada tolok ukurnya".

Beliau dilahirkan pada tahun 80 H dan wafat di tiang salib
pada tahun l2SH,karena beliau menentang pemerintahan masa
itu.

ZAJLNT

Nama aslinya Abu Muhammad Abdullah ibn yusuf ibn
Muhammad al Hanaf asi Syaf i, seorang ahli hadits yang terkenal
di masanya.

Beliau mendengar hadits dari sahaba! an Najid, dari al
Fakhar az Zarla' ipensyarah alKanz,Alluddin ibn Turkumani Ibn
akil dan lain-lain.

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa beliau terus
menerus memuthala'ahkan kitab-kitab hadits, hinggabeliau dapat
menyusun kitab takhdj hadits, kitab al Hidayah, dan hadits-hadits
kitab al Kasyaf.

Beliau wafat pada bulan Muharam tahun 762H.

ZARKASI

Nama lengkapnya Badruddin Muhammad ibn Abdullah ibn
Bahadur az Zarkasi, seorang ulama yang terkenal dalam abad
kedelapan.

Beliau mempelajari fiqh madzhab asy Syafi,i, menghafal al
Minlajhnggabeliau dikenal dengan nam a al Mindi. Beliau pematr
belajar kepada al Hafidh ibnu Katsir di Damaskus. padfbeliau
inilah az Zarkasthmempelajari hadits, sebagaimana az Zarkasi
mempelajari fiqh pada al Azra'i.

Beliau dilahirkan di Kairo tahun 7LS H, dan wafat pada
tahun 794H.



.-

ZAWAWI

Nama lengkapny a Syarifuddin Isa ibn Mas'trd ibn Manshur
az Zaioazoi. Seorang faqih terkemuka dalam madzhab Maliki dan
termasuk dalam golongan ahli hadits. Beliau berasal dari
Zawawah, sebuah negeri di Maghrib.

Beliau lahir tahun 664H (1265 M), dan wafat tahun 743H
(1342 M).

ZIADATUTS TSIQAH

Ziadah artinya tambahan.

Tsiqah artinya orang kepercayaan.

Hadits yang memiliki tambahan perkataan dari jalan rawi
kepercayaary sedang hadits itu diriwayatkan juga oleh rawi lain,
tetapi tidak memakai tambahan itu.

Contohnya:

n ; ,:;;l;3-i "uri .,lsrr vy titlJl ,r4 'J)t $tLi;;:j qi'*g';'\i *
<P-l=lr

"Dari Al A'raj, dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah Saut, bersabda,

" Apabila anjing minum di be jana salah seorang d ari kmnu, maka hendaklah

ia cuci bejana itu tujuh kali". (HR. Muslim)

"Dari Abi Razin dan Abi Shalih, dari Abi Hurairah, ia berkata, "Telah

bersabda Rasulullah Saw, "Apabila anjing menjilat beiana salah seorang

dari kamu, maka hendaklah ia buang isinya, kemudian hendaklah ia
mencucinya tujuh kali". (HR. Muslim)

ii;;, *in F t"#":r-;Jr ; .rst'ei ri1 ,.1r,1

rd-r.:l/l ./ *ryUlt

!>i "et ,j '..tsi'(j tir ,-,. i)t 'Jh ils ,:s t;"-p t-i "u /, eit ;", A\ :r"

'-.' '=fr' &';A'i f;"

:Jls .P,.i U. ;i,ll;*"U
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" D ar i Ab duII ah ibn MughffiI, i a b e rkat a, " ... d an N abi b er s ab da, " Ap ab il a
anjing menjilat bejana, maka hendaklah kamu cttci dia tujuh kali, dan
hendaklah kmnu lumurkan bejana itu yang kcdelapan kali dengan pasir".
(HR. Muslim)

Keterangan:

a. Ketiga hadits di atas semuanya diriwayatkan Imam Muslim
dan juga oleh imam yang lain.

b. Ketiga hadits di atas semua membicmakan masalah yang sam4
yaitu tentang bejana yang dijilat anjing.

c. Hadits pertama menyuruh menflrci tujuh kali,lainnya tidak
ada. Yang kedua maknanya sama, tetapi memakai tambahan
"maka hendaklah ia buang isinya". Yang ketiga pun demikian,
tidak memakai tambahan seperti kedua, tetapi ada tambahan
yaitu, "dan hendaklah kamu lumurkan bejana itu yang
kedelapan dengan pasi/'.

d. Hadits pertama dari jalan A raj dari Abu Hurairah, derajatnya
shahih. Hadits yang kedua dari jalan Abi Razim dan Abi
Shahih, dari Abi Hurairah juga, derajatnya pun shahih. Tam-
bahan pada hadits kedua, dikatakan dari jalanAbi Ilazim dan
Abi Shalitu keduanya orang kepercayaan. Hadits yang ketiga,
dari jalan Abdullah ibn Mughaffal seorang sahabat Nabi lagi
kepercay aan, derajat haditsnya shahih. Hadits yang ketiga ini,
isinya bersifat berlainan dengan jalan pertama dan kedua.
Tambahan yang ada padanya, dikatakan dari jalan Abdullah
ibn Mughaffal.

e. Tambahantambahan yang ada pada hadits kedua dan ketiga,
boleh dipakai, karena adanya dari jalan orang kepercayaan
serta dalam sanad-sanadnya tidak ada seorang rawi pun yang
tercela, dan juga isinya tidak bertentangan dengan keterangan
yang lain. Hal demikian, dalam kitab hadits disebut dengan
istilah ( < l:o- &ill;rti I ) artinya "tambahan dari (jalan) orang
kepercayaan, diterima".

f. Dengan cara tersebut, jadilah makna ketiga hadits tersebut
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sebagai berikut: "Apabila seekor anjing menjilat atau minum
dari satu bejana, hendaklah dibuang isi bejana itu,lalu dicuci
tujuh kali dan ditambah satu kali lagi dengan cucian pakai
pasir".

ZUrIUD

Tidak suka kepada dunia, yakni hadits-hadits yang ber-
makna supaya manusia benci kepada dunia.

ZUMAKHSYARI

Nama lengkapnya Makhmud ibn Umar ibn Muhammad al
Khuzu armi az Z umakh sy ai. B eliau a dalah se orang ahli a garna, tafsi4
lughah, dan adab yang sangat terkemuka, khususnya dalam
kesusastraan Arab.

Beliau dilahirkan di Zamakhsyari tahun 467 H. Dalam
perjalanan hidupnya ia bermukim di Mekah. Beberapa kitab
dihasilkarurya. Salah satu karyanya adalah al Kasyaf,sebuah tafsir
yang penting dipelajari oleh mereka yang hendak mengetahui
keindahan susunan bahasa al-Qur'an. Beliau wafat tahun 538 H.

273


