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Muqodimah Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi’i 
 

Segala puji bagi Allah semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi kita 
Muhammad Sholollahu alaihi wa Salam, keluarganya dan para sahabatnya. 

Saya bersaksi bahwa tidak ada Illah yang berhak disembah kecuali Alloh 
dan saya bersakasi bahwa Muhammad Sholollahu alaihi wa Salam adalah hamba 
dan utusan-Nya. Amma Ba’du : 

 
Saya telah mentelaah pembahasan yang ada dalam kitab saudara kami 

Fillah Abul Hasan Musthofa yang berjudul “Ittihaful Nabil biajwibati asilah 
ulumil hadits wal Ilal wal jarh wat Ta’dil”. Saya mendapatinya sebagai buku yang 
bermanfaat dan ringkas, saya tidak mengetahui ada buku yang menyamainya 
dalam masalah Tanya jawab Mustholah hadits. Jazakallah khoiron kepada 
saudara kami Abul Hasan. 

Adapun penulis buku ini Al-Akh Abul Hasan, Allah Subhana wa Ta’ala 
telah mengkaruniakan kepadanya keluasan dalam ilmu hadits. Beliau memiliki 
pembahasan yang bermanfaat yang sangat bagus dan mantap, diantaranya buku 
yang berjudul “Syifaul Alil bil alfadzi wa qowaidil jarh wa ta’dil”, lalu Tahqiq dan 
takhrij hadits-hadits yang ada dalam Fathul bari jilid 1 dengan faedah yang 
layak untuk dijadikan pegangan, semoga Allah memudahkan beliau untuk 
menyempurnakan Tahqiq Fathul Barinya sesuai metode yang diridhoi. 

-Allah yang mengetahui- saya senantiasa berpesan kepada penuntut ilmu 
untuk mengadakan peneltian terhadap Fathul Bari, sebab Al Hafidz 
Rohimahullah terkadang bermudah-mudahan dalam menghukumi suatu hadits, 
sebagaimana hal ini diketahui oleh para peneliti hadits. 

Al Akh Abul Hasan memiliki kritikan yang bermanfaat terhadap Al hafidz 
dalam kitabnya “Taqribut Tahdzib” disebabkan Al Hafidz terkadang 
menghukumi seorang rowi itu maqbul (yaitu yang tidak dijadikan hujjah 
haditsnya, hanya sekedar sebagai Mutaba’ah dan Syawahid) padahal ulama yang 
Mu’tabar men-tautsiq-nya. Semoga Alloh memudahkan kepadanya (Abul Hasan) 
untuk menyelasaikannya. 

Al Akh Abul Hasan juga memiliki kitab “Kasyful Gummah bibayani 
khosoisu Rosulullah Sholollahu alaihi wa Salam wal Ummat” yang telah dikirim 
untuk dicetak. 

Al Akh Abul Hasan Hafidhohullah berdakwah di Ma’rib (Yaman) 
mengajarkan kepada Ikhwan-ikhwan disana dengan dakwah kepada Allah diatas 
bashiroh, semoga Allah Subhana wa Ta’ala memberikan manfaat dengan 
perantaraan beliau kaum Muslimin di Ma’rib dan sekitarnya. 
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Kita memohon kepada Allah Subhana wa Ta’ala untuk memberikan Taufik 
dalam memudahkan kita berkhidmat kepada Sunnah Nabi-Nya. Sesungguhnya 
Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa. 
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DEFINISI HADITS MUTAWATIR 

 
Soal No. 1 :  
beberapa batasan banyaknya rowi untuk hadits Mutawatir, apa saja 

syarat-syaratnya dan memberikan faedah ilmu apa ?  

Jawaban  :  
 Tawatur secara bahasa adalah berurutan akan tetapi ada jeda 

diantaranya, seperti dalam firman Alloh Subhana wa Ta’ala  

 
“Kemudian kami utus Rosul-Rosul kami berturut-turut” 

Jadi maksudnya Alloh mengutus para Rosul secara 

berkesinambungan, akan tetapi terkadang ada jeda diantaranya. Adapun 
secara istilah adalah : “Periwayatan dari rowi yang sangat banyak pada 

masing-masing tingkatannya dengan batasan tertentu, secara logika 
tidak mungkin mereka bersepakat berdusta dan dapat diketahui dengan 

perkara yang terindera.  
Adapun syarat Mutawatir ada dua : yang disepakati oleh para 

ulama dan yang masih menjadi perselisihan.  
Syarat yang disepakati adalah : 

1.  diriwayatkan oleh sejumlah  perowi yang banyak, tanpa ada batasan 
yang ditentukan, dikarenakan jumlah suatu berita itu memiliki 

faedah ilmu dhoruri berbeda sesuai dengan perbedaan beritanya, 
yang membawa berita dan yang menerima berita. Para ulama 

berselisih berapa batasan minimumnya sebuah hadits dikatakan 

mutawatir, Imam Suyuthi memilih minimumnya 10, Ibnu Hazm 
minimum dua kalau keduanya tadi tidak ada kesepekatan berdusta, 

Syaikh Abul Hasan mengatakan jumlah 4 kebawah belum bisa 
dikatakan memiliki faedah ilmu dhoruri dan batasan minimum 

sependapat dengan jumhur yang tidak menentukannya tapi dilihat 
dari berbagai sisi. 

2. masing-masing tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh rowi yang 
sangat banyak tanpa batasan minimalnya, melihat kepada 

kualitasnya. 
3. Mustahil menurut kebiasaan mereka para perowi tersebut sepakat 

untuk berdusta, baik kesepakatan yang tidak disengaja atau yang 
disengaja. 

4. Penukilan yang dibawakan oleh para perowinya adalah perkara yang 
terindera, seperti “Sami’na” (kami mendengar), Roainaa (kami 

melihat), Syahidnaa (Kami menyaksikan) dan semisalnya. 

5. khobar mereka berasal dari ilmu yakin bukan ilmu dhon (keraguan), 
seperti perkataan seorang : saya melihat anjing tapi saya kira itu 

adalah kambing. Maka ilmunya ini tidak pasti tapi masih ada 
keraguan. 
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Sedangkan syarat yang diperselisihkan diantaranya,  

1. kelompok syiah mempersyaratkan ada salah satu perowinya yang 
merupakan Imam maksum, dan bantahannya bahwa adanya Imam 

Maksum adalah diantara kesesatan syiah.  
2. Ada yang mempersyaratkan negerinya harus berbeda-beda dengan 

jumlah negeri yang banyak.  

Kemudian mutawatir dibagi menjadi beberapa : 
1. ditinjau dari kemasyhurannya ada mutawatir yang dikenal semua 

kelompok ada yang hanya dikenal oleh ulama cabang ilmu tertentu. 
2. ditinjau dari lafadzhnya ada yang mutawatir lafdzi, yaitu lafadnya 

sama dan maknawi, hanya sama dalam hal maknanya. Dan ada juga 
yang semisal dengan maknawi seperti wajibnya sholat lima waktu. 

 

 
iii 

 

 

DEFINISI HADITS SYADZ 

 
Soal no. 2 : 

Bagaimana definisi yang benar dari hadist Syadz ? kenapa para ulama 

mengkritik orang yang mendefinisikan syadz dengan “Penyelisihan rowi 
tsiqoh kepada para perowi tsiqoh” ?  

Jawaban :  

Hadits syadz termasuk hadits dhoif dan definisi yang benar adalah 

“Mukholifatul maqbul liman huwa autsaq minhu” (penyelisihan rowi yang 
makbul dengan rowi yang lebih tsiqoh darinya), adapun apa yang 

didefinisikan dengan “Penyelisihan rowi tsiqoh kepada para perowi 
tsiqoh” maka ada beberapa catatan : 

1. perkataan “penyelishan rowi tsiqoh”, maka untuk rowi hadits hasan 
yang dikatakan shoduq atau la ba’sa bihi, tidak tercakup dalam 

definisi tersebut, padahal yang diinginkan adalah mereka para 
perowi hadits Hasan juga termasuk didalamnya. 

2. sedangkan perkataan Tsiqoot yang merupakan kata jamak dari 

tsiqoh, maka hadits tidak dipersyaratkan menyelisihi rowi tsiqoh 
yang banyak cukup satu perowi saja yang lebih tsiqoh darinya sudah 

dikatakan syadz. 
Catatan : yang dimaksud Maqbul disini adalah rowi yang bisa digunakan 

sebagai hujjah, sama saja apakah rowi yang hadistnya Hasan atau yang 
shohih, bukan seperti definisi Al Hafidz dalam kitab Taqribnya bahwa 

yang beliau inginkan dari definisi rowi Maqbul adalah perowi yang 
memiliki hadits sedikit, tidak diketahui bahwa haditsnya tidak dipakai 

karena sebab ia sendiri, maka ini mengisyaratkan bahwa rowi ini bisa 
dijadikan penguat, akan tetapi kalau ia sendirian meriwayatkan hadits 

maka Layyin (lunak) haditsnya. 
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Peringatan : sebagian besar penuntut ilmu mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan perselisihan disini adalah seorang rowi yang 
meriwayatkan hadist yang tidak mungkin dikompromikan dengan 

haditsnya rowi yang lebih tsiqoh. Definisi ini tidak benar kalau kita 
mengamati penelian pakar hadits, yang benar adalah ketika adanya 

tambahan lafadz yang kemungkinan juga adanya tambahan makna yang 

menyelisihi rowi yang lebih tsiqoh itulah yang dinamakan syadz, 
sekalipun ada kemungkinan dikompromikan menurut metodenya Fuqoha. 

Ada 4 kondisi perowi : 
1.  rowi yang dijadikan hujah walaupun menyelishi yang lainnya, ini 

seperti Imam Ahmad, Imam Syafi’I dan yang semisalnya dari para 
Aimah yang masyhur dengan tsiqoh dan kedhobithan agama dan 

hapalannya. 
2. Rowi yang dijadikan hujjah ketika menyendiri dalam riwayat dan 

tidak bisa dijadikan hujjah ketika menyelisihi lainnya. Ini adalah 
keadaan banyak perowi hadits shohih dan Hasan 

3. Rowi yang dijadikan hujjah ketika ada penguatnya dan tidak bisa 
dijadikan hujjah ketika sendirian (apalagi kalo ada yang meyelisihi). 

Ini adalah keadaanya Ahlu syawahid dan Mutabaah. 
4. Rowi yang tidak bisa dijadikan hujjah sekalipun ada penguatnya. Ini 

adalah rowi Matruk, yang tertuduh, pendusta dan yang semisalnya. 

 

 
iii 

 

 

ILLAT (CACAT) HADITS YANG TIDAK MEMPENGARUHI 

KESHOHIHAN HADITS 
 

Soal No. 3 : 

Sebagian ulama ketika mencontohkan definisi Illat (cacat) hadits 
yang tidak merusak dengan contoh, pergantian rowi tsiqoh dengan rowi 

tsiqoh yang lainnya, apakah contoh ini benar ?  
Jawaban :  

Sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi untuk Illat 

yang dapat merusak hadits, sehingga yang tidak termasuk dalam definisi 
ini maka ia adalah Illat yang tidak merusak hadits. Hadits Illat (yang 

bisa merusak hadist) adalah “Hadits yang dhohirnya tsiqoh, akan tetapi ada 
cacat yang tersembunyi yang bisa merusak hadits, walaupun dhohirnya selamat”. 
Oleh karena itu untuk mengetahui illat yang seperti ini maka perlu 

dilakukan pengumpulan jalan-jalan hadits sebagaimana dikatakan oleh 

Imam Ibnul Madini “Bab jika tidak dikumpulkan jalan-jalanya tidak akan 
diketahui cacatnya”.  

Contoh hadits yang ada ilatnya adalah : 
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“Surat Hud dan yang semisalnya telah membuatku (Rosululloh Sholollahu alaihi 
wa Salam) beruban” 
Hadits ini telah datang dengan sanad yang menyambung marfu’ kepada 
Nabi Sholollahu alaihi wa Salam, namun datang juga dengan sanad yang 

Mursal yang perowinya lebih tsiqoh dibandingkan dengan yang marfu’ 
kepada Nabi Sholollahu alaihi wa Salam. 

Adapun illat yang tidak merusak hadits seperti mengganti rowi yang 

tsiqoh dengan rowi tsiqoh yang lainnya, seperti dalam sebuah sanad 
rowinya Sufyan Ats-Tsauri dalam sanad lain Az-Zuhri, maka ini tidak 

berpengaruh terhadap keshohihan hadits karena keduanya sama-sama 
tsiqoh. 

 

 
iii 

 

 

 

SANAD YANG PALING SHOHIH 
 

Soal No. 4 : 

Apa faedah ucapan ulama : “Sanad ini adalah yang paling shohih 

dari fulan” ?  
Jawaban : 

Al Haafidz Ibnu Hajar Rohimahullah berkata : “ Apa yang dibicarakan 
oleh ulama hadits, bahwa keshohihan suatu sanad yang mana dalam sanadnya 
termasuk Ashohil Asaaniid (yang paling shohih sanadnya) tidak berkonsekuensi  
bahwa matannya (isi hadistnya) adalah yang paling shohih matannya, 
dikarenakan (keshohihan) matan berbeda-beda, terkadang ia memiliki penguat, 
atau tidak terjadi kegoncangan atau tidak ada perselisihan atau sebab lainnya”.  

Maka dari sini kita mengetahui bahwa perselisihan ulama adalah 
terjadi pada Ashohil Asaaniid bukan dalam masalah Ashohil Hadits, 

kemudian faedah dari komentar ulama terhadap biografi seorang perowi 
bahwa ia adalah Ashohil Asaaniid diantaranya, ini dapat dijadikan faktor 

penguat tarjih jika didapatkan pertentangan dalam sanadnya, tentu rowi 

yang dikatakan sebagai Ashohil Asaanid lebih dimenangkan dengan rowi 
yang tidak mendapatkan predikat seperti itu, contohnya silsilah sanad 

Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar Rodhiyallohu anhu dikatakan sebagai 
Ashohil Asaaniid, maka ketika ada rowi yang menyelisihi Malik dalam 

riwayat dari Nafi’ kita lebih dahulukan Malik dibanding rowi tadi. 
 

 
iii 
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STATUS ABU ZUBAIR 
 

Soal No. 5 : 

Apa pendapat yang benar terhadap riwayat Abu Zubair dari Jaabir ? 
Jawaban : 

Riwayat Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadris dari Jaabir 
atau selainnya, sama saja karena Ia seorang Mudallis dan Mudallis tidak 

diterima ‘An’anah-nya kecuali jika menjelaskan pendengarannya. Abu 

Zubair jika meriwayatkan ‘an’anah-nya dalam shohihain (Shohih 
Bukhori-Muslim) atau salah satu dari mereka, maka riwayatnya dibawa 

kepada Ia mendengar dari gurunya, selama tidak ada Imam Jarh wa 
Ta’dil mutaqodimin yang mengkritiknya. Adapun diluar Shohihain, jika 

meriwayatkan dari Al-Laits bin Sa’ad maka dibawa kepada mendengar 
darinya, sebagaimana ini sudah dikenal dalam biografinya. Adapun jika 

diluar shohihain dan selain dari Al-Laits, maka kita tawaquf (menunggu 
kejelasannya) sama saja apakah dari Jaabir atau selainnya. Imam 

Syu’bah mendhoifkan Abu Zubair ini, akan tetapi yang rojih Ia Shodhuq 
dari sisi riwayat, akan tetapi Mudallis. 
 

 
iii 

 

 

STATUS RIWAYAT HASYIIM DAN SUFYAN  
DARI IMAM AZ-ZUHRI 

 

Soal no. 6 : 

Apa penyebab kedhoifan riwayat Hasyiim bin Basyiir dan Sufyan bin 

Husain dari Az-Zuhri ? 
Jawaban :  

Kisahnya Hasyiim belajar ke Imam Zuhri, kemudian mengambil 
haditsnya dan menulisnya dalam beberapa lembar kertas. Ketika ia 

pulang ke kampungnya teman-temannya bertanya tentang hadits-hadits 
Az-Zuhri, lalu ia pun mengeluarkan kertasnya tadi untuk membacakan 

kepada mereka hadits-hadits Az-Zuhri, tiba-tiba datang angin yang 

sangat kencang sehingga kertas yang ia punya beterbangan dan hilang 
entah kemana, akhirnya ia hanya meriwayatkan haditsnya Az-Zuhri 

mengandalkan hapalannya, inilah sebab kelemahan riwayatnya dari Az-
Zuhri. Karena ia bukan orang yang kuat hapalannya. Adapun Sufyan bin 

Husain ia belajar kepada Imam Az-Zuhri secara musiman yaitu pada 
musim haji, yang tidak mencukupi untuk mendengarkan hadits secara 

sempurna, sehingga ia tidak kokoh dalam riwayatnya dari Az-Zuhri. Ibnu 
Hibban mengatakan, catatannya dari Az-Zuhri telah bercampur.  
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Kesimpulannya masalah bigrafi rowi adalah perkara yang mudah 

bagi penuntut ilmu untuk melihatnya kepada kitab-kitab biografi rowi 
dan kesimpulan dari para ulama terhadap rowi tersebut. 

 
iii 

 

DEFINISI MAJHUL 
 

Soal no. 7 

Apa definisi yang benar untuk Majhul ‘Ain dan Majhul Hal serta 

apakah keduanya dapat digunakan sebagai penguat (Mutaaba’ah dan 
Syawaahid) ? 

Jawaban : 

Majhul adalah yang tidak ada komentar didalamnya baik Jarh 

maupun Ta’dil. Alasan para ulama menghukumi seorang perowi itu 
majhul adalah : 

1. Si rowi bukan orang yang berkecimpung dalam ilmu hadits 
2. Haditsnya sangat sedikit sekali sehingga para ulama yang tidak 

sezaman atau senegeri dengannya sulit untuk mengatahui 
keadaanya. 

3. Jika rowi mudallis merubah nama seorang perowi dengan nama-

nama lainnya seperti kunyahnya, laqob (gelarnya) dan semisalnya, 
sehingga para ulama menyangka ia adalah orang yang lain yang 

tidak dikenal. 
Imam Ibnu Rojab Al Hambali Rohimahullah menyebutkan dalam 

kitabnya (Syarah ‘Illalut Tirmidzi) : “Ulama Mutaqodimin sebelum Muhammad bin 
Yahya Adzuhali tidak mengatakan, kemajhulan terangkat dengan adanya dua 
orang yang mengambil haditsnya, namun mereka melihat kepada qorinah-qorinah 
yang ada, terkadang ia diriwayatkan oleh Jama’ah (banyak muridnya) namun 
tidak mengangkat kemajhulannya dan terkadang juga hanya diriwayatkan satu 
orang murid tetapi dapat mengangkat kemahjhulannya. Yang pertama kali 
mengatakan bahwa, kemajhulan dapat terangkat dengan adanya dua orang 
muridnya adalah Muhammad bin Yahya Adzuhali”. 

Definisi yang terkenal untuk majhul ‘ain adalah seorang rowi yang 
hanya diriwayatkan oleh satu orang (murid) dan tidak ada yang men-

tautsiq-nya. Sedangkan majhul hal adalah rowi yang diriwayatkan oleh 
dua orang murid dan belum ada tautsiq dari ulama yang mu’tabar 

(dianggap pen-tautsiq-kannya). Sehingga masuk didalamnya Mastur, 
bedanya mastur adalah diketahui keadilan dhohirnya seperti si rowi 

sholatnya bagus, pergi haji dan amalan-amalan dhohir lainnya, hanya 
saja keadilan batinnya tidak diketahui dan yang dimaksud keadilan batin 

disini yaitu, cara ia bermuamalah dengan manusia, bukan dari sisi 
dhobithhnya. Sedangkan majhul hal tidak diketahui keadilan dhohirnya 

dan juga batinnya. 
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Terangkatnya majhul ‘ain menjadi majhul hal adalah dengan 

beberapa hal berikut : 
1. diriwayatkan oleh dua orang dengan syarat kedua orang tersebut 

bukan termasuk rowi yang ditolak haditsnya, minimalnya ia adalah 
rowi Ahlu mutaba’ah dan Syawaahid (bisa dijadikan penguat). 

Masalah : bagaimana status rowi yang diriwayatkan oleh seorang 

Imam yang mempersyaratkan dirinya tidaklah ia meriwayatkan 
kecuali dari orang yang tsiqoh, apakah rowi (gurunya) tadi di-

tautsiq karena sebab ini atau tidak ? jawabannya, sebagian ulama 
memandangnya seperti itu, akan tetapi yang benar itu bukan 

tautsiq yang dianggap dengan alasan : 
a. kapan Imam tersebut mempersyaratkan hal ini, apakah pada 

saat ia pemula dalam ilmu hadits ataukah sesudah ia menjadi 
pakar dalam ilmu hadits, sehingga dapat menyeleksi riwayat 

dari gurunya, jawabannya kita tidak tahu kapan hal ini mereka 
para Imam mempersyaratkannya, para Imam tersebut tentu 

ketika masih pemula dalam ilmu ini tidak bisa membedakan 
seorang rowi itu dhoif atau shohih seperti setelah mereka 

menjadi pakar dan berpengalaman dalam hal ini. 

b. Kemungkinan mereka tidak menepati syarat yang dibuatnya, 

karena ada beberapa pertimbangan tertentu, misalnya Imam 
Syu’bah yang meriwayatkan dari perowi yang dhoif yaitu Jaabir 

Al Ju’fi, maka ketika ditanyakan tentang hal tersebut, beliau 

menjawab : “karena ia meriwayatkan sesuatu yang kami tidak sabar 
kepadanya”. Kalau kita amati apa yang dilakukan oleh Al Hafidz 

dalam ‘At Taqrib’ terhadap rowi yang hanya diriwayatkan oleh 
satu orang yang selektif terhadap gurunya dan tidak diketahui 

jarh atau ta’dil terhadapnya, biasanya beliau nilai ‘maqbul’ atau 

‘shoduq’ bahkan majhul.  
Kesimpulannya, ulama yang mengatakan bahwa hal tersebut (yaitu 

pensyaratan dari para Imam untuk hanya meriwayatkan dari 
gurunya yang tsiqoh) bisa mengangkat kemajhulannya dari majhul 

‘ain menjadi majhul hal, pendapat yang tidak jauh dari kebenaran.. 
2. rowi yang meriwayatkannya darinya walaupun satu orang, namun ia 

menceritakan perihal kisah hidupnya walaupun tidak berhubungan 
dengan periwayatan hadits, misalnya ia menceritakan bahwa 

gurunya tersebut tinggal di negeri tertentu, pernah mengikuti 
perang tertentu, menjabat sebagai hakim dan yang semisalnya. 

3. si murid tersebut banyak meriwayatkan hadits-hadits yang berbeda 
dari gurunya tersebut. 

Majhul hal dan mastur dapat digunakan sebagai penguat (mutaba’ah 
dan syawaahid), sedangkan majhul ‘Ain tidak dapat digunakan sebagai 

penguat, kecuali jika banyak jalannya melalui penelitian yang dapat 

merojihkannya sebagai penguat bahwa hadits ini memiliki asal. 
Kemudian ada lagi perbedaan antara Mubham dan Majhul, adapun 

Mubham adalah seorang Muhadits mengatakan misalnya, hadatsanaa 
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syaikh atau rojulun, atau misalnya ia mengatakan hadatsanaa Abdullah, 

maka Abdullah ini mubham karena begitu banyak orang yang bernama 
Abdullah. Sedangkan majhul adalah menyebutkan nama rowi namun 

tidak ada pujian maupun celaan kepadanya. 

 
iii 

 

 

 

ULAMA JARH WA TA’DIL ANTARA  
MUTASYAADID DAN MUTASAAHIL 

 

Soal no. 8 

Bagaimana penjelasan tentang ulama jarh wa ta’dil yang mutasaahil 

tidak diambil perkataanya jika ia menyendiri dalam penshohihan dan 
yang Mutasyaadid tidak diambil pendhoifannya jika ia menyendiri ? 

Jawaban 

Ucapan ulama jarh wa ta’dil tentang seorang rowi diterima dengan 

syarat, yang berbicara adalah ulama yang muta’dil 
(seimbang/proposional) bukan ulama yang mutasyaadid dan juga 

Mutasaahil, penilaian dari ulama yang mutasyaadid dan mutasaahil 
ditawaqufi (ditunggu) dulu, terlebih jika bertentangan dengan penilain 

ulama yang muta’dil. Masing-masing generasi ulama ada yang disifati 

sebagai mutasyaadid, muta’dil dan mutasaahil. Sebagai contohnya 
Imam Ibnu Hibban Rohimahullah, beliau adalah ulama yang 

mutasyaadid (keras) dalam jarh (kritik) kepada rowi, dan anehnya 
beliau pun adalah ulama yang mutasaahil (gampang) dalam men-tautsiq 

seorang rowi (maksudnya tautsiq terhadap rowi-rowi yang majhul) 
adapun diluar itu maka tautsiqnya memiliki beberapa tingkatan yang 

dijelaskan oleh Syaikh Al Muallimi Al Yamaani. Intinya Imam Ibnu 
Hibban ketika mendapati sebagian kesalahan seorang rowi dalam 

beberapa riwayat langsung mengkritiknya dengan keras, sampai pada 
tingkatan me-matruk-kan (meninggalkan) haditsnya. 

Diantaranya lagi ulama yang mutasyaadid adalah Imam Abu Hatim 
Ar-Rozy, Imam Ibnul Jauzi yang menulis dalam kitabnya Al Maudhuaat 

beberapa hadits yang terdapat dalam Shohih Muslim dan Musnad Ahmad, 
Imam Syu’bah, Imam Yahya bin Ma’in, Imam Yahya Al Qothoon.  

Kemudian deretan ulama mutasaahil adalah Imam Ibnu Hibban, 

sebabnya menurut beliau jika rowi tidak diketahui ada jarh padanya 
maka ia rowi yang adil, jadi tercabutnya sifat kekurangan melazimkan 

sifat kebalikannya yaitu kesempurnaan –karena seorang Muslim pada 
dasarnya adil- qoidah ini juga dipegangi oleh Imam Al Hakim. Pendapat 

ini tidak tepat, karena mayoritas ulama mengatakan bahwa terbebasnya 
seorang rowi dari jarh tidak mencukupi untuk dikatakan bahwa ia tsiqot, 

namun mereka mempersyaratkan bahwa rowi tersebut dhobith dan adil.  
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Imam Ibnu Hibban berpendapat, bahwa jika seorang rowi diambil 

riwayatnya oleh rowi tsiqoh dan ia meriwayatkan dari guru yang tsiqoh, 
menunjukkan bahwa rowi tersebut tsiqoh menurut Imam Ibnu Hibban, 

akan tetapi pendapat ini layak dikritisi sebagai berikut : 
1.  masalah gurunya tsiqoh, maka ini tidak melazimkan sebagai pujian 

kepada muridnya, karena kebanyakan guru yang tsiqoh tidak 

menolak murid yang belajar kepadanya sekalipun ia matruk, yang 
mendapatkan manfaat banyak adalah murid-murid besarnya yang 

tsiqoh. 
2.  masalah muridnya tsiqoh atau rowi tsiqoh meriwayatkannya darinya, 

maka kritikannya, siapa rowi tsiqoh yang dimaksud disini? Apalagi 
kalau rowi tersebut tsiqoh menurut definisi Ibnu Hibban 

sebagaimana terdahulu, betul riwayatnya bermanfaat jika banyak 
perowi tsiqoh yang mengambil haditsnya. 

3. masalah tidak meriwayatkan hadits mungkar, maka ini tidak 
berfaedah jika haditsnya sangat sedikit, karena riwayat-riwayatnya 

tidak bisa untuk dijadikan perbandingan. 
Kemudian deretan ulama berikutnya yang termasuk mutasaahil 

adalah Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Sa’ad karena banyak men-tautsiq 
perowi yang tidak ditautsiq oleh Imam lainnya, Imam Al’ijli dan Imam 

Ibnu Syahiin.  

Sedangkan ulama yang Muta’dil seperti Imam Daruquthni, namun 
terkadang beliau menshohihkan atau mendhoifkan hadits dalam kitab 

sunnannya sesuatu yang tidak tepat. Imam Abdurrokhman bin Mahdi, 
Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Zur’ah, Imam Ali ibnul Madini 

Kesimpulannya penilaian terhadap seorang rowi tidak hanya melihat 
satu sisi ini saja yaitu masalah Mutasaahil dan Mutasyaadid, namun ada 

segi-segi lainnya. 

 
iii 

 

 

DEFINISI MURSAL 
 

Soal no. 9 : 

Apa pendapat yang kuat tentang definisi ‘Mursal’ ? 
Jawaban : 

Hadits Mursal termasuk hadits dhoif, kebanyakan ulama 

memberikan definisi Mursal adalah : “perkataan Tabi’I, Rosulullah 
Sholollahu alaihi wa Salam bersabda, tanpa menyebutkan Sahabat”. Definisi ini 
kurang tepat, karena kata “tanpa menyebutkan Sahabat” menimbulkan 

dugaan bahwa rowi yang digugurkan (dihapus) adalah Sahabat, kalau 
memang seperti itu maka tentunya haditsnya tidak bermasalah, karena 

semua sahabat adil, tidak disebutkan nama mereka tidak masalah dalam 

ilmu hadits. Sehingga definisi yang tepat adalah “Apa yang disandarkan 
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Tabi’I kepada Nabi Sholollahu alaihi wa Salam tanpa menyebutkan perantaranya 
atau tanpa menyebutkan dari siapa ia menerima haditsnya”. karena 
dikhawatirkan bahwa rowi yang digugurkan tadi adalah Tabi’I lain, 

dimana keadaan tabi’I perlu diketahui statusnya apakah ia rowi tsiqoh 
atau sebaliknya.  

Para ulama memasukkan hadits mursal kedalam hadits dhoif dan ia 
dapat dijadikan sebagai penguat (Syaahid). Al Hafidz membagi tingkatan 

rowi dalam muqodimah taqribnya sebagai berikut, tingkatan pertama 
Sahabat, tingkatan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam adalah 

Tabi’in, tingkatan ketujuh, kedelapan, kesembilan adalah Tabi’it Tabi’in, 
tingkatan kesepuluh, kesebelas dan kedua belas adalah Atbaut Tabi’it 

Tabi’in.  
Tingkatan yang kelima adalah Tabi’I yang bertemu dengan satu dua 

orang sahabat, mursal mereka dapat dijadikan penguat dengan 
beberapa syarat yang rinciannya akan datang. Sedangkan tingkatan 

yang keenam adalah yang sezaman dengan orang yang pernah bertemu 
satu dua orang sahabat, tapi tidak tetap bahwa ia mendengar dari 

sahabat, maka mursalnya adalah “Mu’dhol” (gugur 2 orang atau lebih 

perowinya) sehingga mursal mereka tidak dapat dijadikan penguat. 
Kesimpulannya  perantara yang digugurkan oleh Tabi’I dalam 

meriwayatkan dari Nabi Sholollahu alaihi wa Salam kemungkinannya 
adalah ia sahabat atau Tabi’I lain, oleh karena itu riwayat ini masih 

ditunggu statusnya sampai ditemukan adanya penguat untuk riwayatnya. 

 
iii 

 

 
CARA MENGETAHUI MURID-MURID YANG MENGAMBIL 

HADITS DARI GURUNYA YANG MUKHTALITH 
 

Soal no. 10 : 

Seorang rowi mendengar dari gurunya yang mukhtalith (yang 

berubah hapalannya karena suatu hal, sehingga riwayatnya meragukan-pent.), 

bagaimana cara kita mengetahui seorang rowi meriwayatkan dari 
gurunya sebelum ikhtilath dan sesudahnya? 

Jawaban : 

Cara mengetahui hal ini dengan melihat buku-buku yang ditulis oleh 

ulama bahwa rowi yang mukhtalih memiliki murid-murid yang 

meriwayatkan sebelum ikhtilath, sesudahnya dan meriwayatkan dalam 
dua keadaan (sebelum dan sesudah). 

Para ulama mengetahui hal ini juga dengan melihat sejarah 
hidupnya, ketika ada murid yang meriwayatkan dari rowi yang mukhtalih 

tadi kemudian diketahui bahwa tahun berubah hapalannya si rowi 
mukhtalith pada tahun sekian, kemudian diketahui juga bahwa murid 

tersebut meninggal pada tahun sebelum berubah hapalan gurunya, 
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maka berarti murid tersebut mengambil haditsnya pada tahun-tahun 

istiqomah. 
Terkadang ada seorang murid yang meminta kepada gurunya untuk 

meriwayatkan hadits dari kitabnya dan Ushul (pedomannya) sehingga 
riwayatnya tidak masalah karena rowi tersebut (gurnya) hanya 

bermasalah kalau meriwayatkan mengandalkan hapalannya. 

Kemudian apa perbedaan antara perkataan “Fulan Mukhtalith” dan 
“fulan taghoyar (berubah)”? perbedaannya taghoyar lebih ringan dari 

mukhtalith, misalnya rowi mukhtalith membolak-balikkan sanad sedang 
rowi taghoyar adalah keliru dalam penamaan gurunya misalnya nama 

kakeknya ditukar dengan nama bapak gurunya. 
 

iii 
 

 

SYARAT IMAM AHLU HADITS YANG DITERIMA 

RIWAYATNYA DENGAN JAMA’ (PENGGABUNGAN) 
 

Soal no. 11 : 

Apa alasan kritikan terhadap Hamaad bin Salamah ketika beliau 

menjama’ (mengabungkan riwayat-riwayat dari berbagai guru dalam satu konteks 

hadits, seperti pekataaan, hadatsanaa fulan wa fulan wa fulan-peny) dalam riwayat-

riwayatnya? 

Jawaban : 

Masalah penggabungan seperti ini hanya diterima dari seorang 

Hafidz yang tsiqoh. Adapun Hamaad bin Salam walaupun ia seorang 

Imam yang masyhur, namun sebagian ulama mengkritik beliau dari segi 
hapalannya, ini sebagai alasan utama mengapa ulama tidak menerima 

riwayatnya yang seperti ini (dengan penggabungan), adapun jika ia 
meriwayatkan seorang guru saja tanpa penggabungan maka riwayatnya 

tsabit.  
Contoh Imam yang diterima riwayatnya dengan penggabungan 

adalah Imam Muslim. Beliau meriwayatkan dalam shohihnya, 
hadatsanaa fulan wa fulan sampai lima orang gurunya, kemudian beliau 

memisahkan bahwa si fulan dengan akhbaronaa dan fulan yang lain 
dengan hadatsanaa ketika menerima dari gurunya, hal ini menunjukkan 

ketelitian Imam Muslim dalam menjaga lafadz-lafadz penerimaan hadits 
dan kedhobithannya. 

Alasan penolakan penggunaan penggabungan ini dari rowi yang 
tidak hufadz, yaitu rowi yang memiliki wahm (kesalahan) adalah karena 

dari guru yang ia sebutkan penggabungannya terkadang ada yang dhoif, 

ada yang tsiqoh sedangkan konteks haditsnya adalah satu, dikhwatirkan 
lafadz hadits yang dijadikan hukum adalah berasal dari rowi yang dhoif 

bukan yang tsiqoh, sehingga karena adanya keragu-raguan inilah tidak 
diterima riwayat penggabungan dari rowi yang memiliki wahm. 
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Terkadang juga rowi yang wahm meriwayatkan dari seorang rowi (guru) 

akan tetapi ia tidak mantap bahwa rowi tadi adalah si fulan ia 
menyangkanya adalah orang lain, sehingga akhirnya ia menggabungkan 

semua gurunya tersebut dalam satu konteks hadits. Dan alasan ini 
bukan khusus kepada Hamaad bin Salamah saja, namun juga 

diberlakukan kepada semua rowi yang memiliki wahm. 

 
iii 

 
 

STATUS MUDALLISNYA BAQIYYAH 
 

Soal no. 12 :  

Baqiyyah ibnul Walid mentadlis dari Sa’id bin Abdil Jabbaar Az-
Zubaidi dan Zur’ah bin Umar Az-Zubaidi, karena salah paham 

disangkanya itu adalah Muhammad ibnul Walid sahabatnya Az-Zuhri. Ia 
mengatakan : hadatsani Az-Zubaidi, Said bin Abdil Jabbaar dan Zur’ah 

keduanya dhoif. Bagaimana kita mengetahui rowi tsiqot dari rowi yang 
dhoif ? 

Jawaban : 

Ini termasuk tadlisus Syuyukh, yakni si Mudallis mendatangkan 

guru dari syaikhnya dengan lafadz yang umum atau nama yang tidak 
masyhur, terkadang si Mudallis memiliki dua orang syaikh dengan nama 

dan nama Bapak yang sama, hanya berbeda nama kakeknya, maka 

disini ada pertanyaan, bagaimana bisa riwayat rowi mudallis ini tetap 
dihitung sebagai tadlis, seandainya ia meriwayatkan dengan lafadz jelas 

mendengar, seperti hadatsani Fulan dari Fulan? Jawab : bahwa si 
Mudallis memiliki dua orang guru yang satu tsiqoh dan satunya lagi dhoif, 

sedangkan keduanya memiliki nama dan nama bapak yang sama, hanya 
berbeda nama kakeknya, sehingga si Mudallis meriwayatkan dari 

gurunya sekalipun ia memang mendengarnya tanpa menyebutkan nama 
jelas yang bisa terbedakan dengan gurunya yang lain, agar orang 

menyangka bahwa riwayatnya tadi adalah dari gurunya yang tsiqoh. 
Inilah diantara yang dilakukan oleh Baqiyyah. Untuk menjawab 

pertanyaan diatas, dengan cara meneliti kitab jarh wa ta’dil yang 
berkaitan dengan rowi tersebut, apabila ada indikator tertentu maka kita 

amalkan yang nampak tersebut, apabila tidak ada maka kita tawaqufi 
riwayatnya. 

 
iii 
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STATUS HADITSNYA ROWI YANG BISA DIJADIKAN 

HUJJAH YANG MEMILIKI KEKELIRUAN 
 

Soal no. 13 :  

Jika disebutkan salah seorang rowi yang tsiqot hafidz memiliki 
hadits yang keliru, apa yang kita lakukan terhadap riwayat-riwayatnya ? 

Jawaban : 

Rowi yang tsiqot Hafidz atau yang Tsiqot saja, pada asalnya hadistnya 

shohih bisa digunakan sebagai hujjah, dan perlu kita ketahui bahwa 
tidak seorang Imam pun melainkan ia memiliki kesalahan dalam hadits. 

Hanya saja jumlah sangat sedikit dan tertutupi dengan banyaknya 
haditsnya yang shohih dan tsabit. Maka sikap kita ketika melihat biografi 

perowi “Tsiqoh, Hafidz memilki kekeliruan dalam hadits-haditsnya atau 

keliru dalam haditsnya” maka tetap kita jadikan hujjah hadits-haditsnya, 
selama tidak ada ucapan dari para Imam bahwa hadits tersebut adalah 

kekeliruannya, atau ketika kita mengumpulkan jalan-jalannya, nampak 
bahwa hadits tersebut adalah termasuk kekeliruannya. Begitu juga rowi 

shoduq yang pada asalnya haditsnya Hasan, jika ada biografi seorang 
rowi yang dikatakan “Shoduq terkadang wahm (keliru)”, maka hadits-

haditsnya Hasan, selama tidak diketahui bahwa hadits tersebut adalah 
berasal dari wahm(kekeliruannya). Adapun lafadz “Shoduq lahu auham 

(memilki kekeliruan)” atau “Shoduq yukhti’u (salah)” atau “Shoduq 
Yahimmu (keliru)” maka ini adalah lafadz-lafadz untuk rowi yang 

dijadikan penguat (Syahid dan Tabi’) bukan sebagai hujjah. 
 

iii 
 

 

 

STATUS ROWI MUDALLIS DALAM  
SHOHIH BUKHORI DAN SHOHIH MUSLIM 

 

Soal no. 14 : 

‘An’anah (riwayat dari fulan dari fulan yang tidak menunjukkan 

kejelasan mendengar) para perowi Mudallis yang ada di Shohihain 
(Shohih Bukhori dan Shohih Muslim), dibawa kepada apa? 

Jawaban :  

‘An’anah Mudallis dalam shohihain dibawa kepada mendengar. Apa 

yang dilakukan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim kemudian 
disepakati oleh para Hufadz dari kalangan para Imam, terhadap rowi 

Mudallis tersebut bahwa ia mendengar, mencukupi bagi kita. Apa yang 
mereka merasa lapang dengannya, maka seharusnya kita pun lapang. 

Dan kita jangan sampai menimbulkan keraguan ditengah-tengah umat 
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Islam terhadap kepercayaan mereka terhadap Shohih Bukhori dan 

Shohih Muslim.  
Kalau ada yang berkata, mengapa kita mendhoifkan hadits-hadits 

Mudallis diluar shohihain dan menshohihkannya kalau itu terdapat dalam 
Shohihain? Kalau seperti ini, berarti kita menyerupai Bani Isroil yang 

menghukum seseorang yang berbuat jahat kalau itu dari kalangan 

rakyat jelata dan membiarkannya kalau itu berasal dari kalangan tokoh-
tokoh masyarakat. Jawab : kita berbicara tentang hadist-hadits adalah 

berdasarkan ucapan ulama-ulama kita, apabila mereka telah bersepakat 
menshohihkan suatu hadits, siapa kita yang berani-beraninya 

mendhoifkannya, begitu juga sebaliknya, ketika mereka bersepakat 
untuk mendhoifkan hadits. Kita katakan juga, darimana kita tahu kalau 

‘an’anahnya Mudallis tidak diterima sebelum ia menjelaskan aktivitas 
riwayatnya, kalau bukan dari para ulama kita terdahulu! Imam Abu 

Hatim Ar-Rozi berkata : “Ahlul Hadits jika mereka telah bersepakat, 
maka kesepakatan mereka adalah hujjah”. Sekarang para Imam Ahlul 

Hadits sampai orang awamnya pun bersepakat untuk menerima 
keshohihan Shohih Bukhori dan Muslim, kecuali beberapa huruf yang 

sedikit yang dikritik oleh sebagian para Imam. Siapakah kita yang 
berani-beraninya menimbulkan kegoncangan ditengah kaum Muslimin 

untuk membuat keraguan terhadap dua kitab shohih tersebut?!  

Jawaban lain, kita mengetahui bahwa terkadang sebuah hadits 
memiliki sanad dhoif, namun hadistnya menjadi shohih dengan adanya 

penguat. Kita mengetahui bahwa Imam Bukhori dan Muslim terkadang 
mengeluarkan haditsnya dari perowi yang dhoif dan memiliki kekeliruan, 

namun rowi tersebut dalam meriwayatkan hadits yang ditulis oleh dua 
Imam tersebut dalam kitab shohihnya, berasal dari kitab pedomannya, 

atau ia memiliki penguat, atau haditsnya memiliki asal atau haditsnya 
tidak ada pengingkarannya. Kemudian para Hufadz setelahnya meneliti 

jalannya dan mereka menemukan jalan-jalan lain yang menunjukkan 
selamatnya hadits tersebut dari kelemahannya.  

 
iii 

 

 

PERINGKAT MUDALLIS 
 

Soal no. 15 : 

Sebagian ulama mengatakan, ‘An’anah Mudallis tidak 

mempengaruhi selama ia termasuk tingkatan pertama dan kedua, 

adapun jika ia termasuk tingkatan ketiga, keempat dan kelima maka 
dapat mempengaruhi keshohihan hadits, bagaimana penjelasannya? 

Jawaban : 

Ini adalah pembagian yang dilakukan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar 

dalam kitabnya Thobaqot Mudalisiin, dengan membagi rowi mudallis 
menjadi lima tingkatan : 
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1. Tingkatan pertama, adalah mereka yang hanya sangat sedikit sekali 

melakukan Tadlis. 
2. Tingkatan kedua, adalah rowi yang riwayat tadlisnya tertutupi dengan 

banyaknya riwayatnya yang lurus. 
3. Tingkatan ketiga, adalah yang banyak melakukan tadlis,  

4. Tingkatan keempat, adalah yang banyak melakukan tadlis dari 

perowi-perowi dhoif dan majhul. 
5. Tingkatan kelima, adalah perowi yang memiliki cacat yang lain selain 

tadlisnya, seperti jelek hapalannya atau mukhtalith. 
Tingkatan yang pertama dan kedua diterima haditsnya, sedangkan 

tingkatan ketiga dan keempat diterima dengan syarat ia meriwayatkan 
aktivitas penerimaan haditsnya. Adapun tingkat yang kelima, sekalipun 

ia menjelaskan aktivitas periwayatannya, masih ada cacat yang lainnya, 
sehingga bisa diterima ketika terdapat penguat lainnya, seperti ia 

meriwayatkan dari kitab pegangannya. 
Namun apa yang dilakukan oleh Al Hafidz adalah ijtihad pribadinya, 

terkadang terdapat seorang perowi yang seharusnya ia layak berada 
pada tingkat yang ketiga, tetapi Al Hafidz memasukkannya kedalam 

tingkat kedua dan sebaliknya. 
 

iii 
 

 

DEFINISI HADITS IDHTHIROB 
 

Soal no. 16 : 

Bagaimana definisi yang tepat untuk hadits “Idhthirob” (Goncang)? 

Jawaban : 

Hadits Idhthirob adalah ‘Hadits yang terdapat perbedaan riwayat 

didalamnya secara berimbang, sama kuat, saling bertentangan yang 
kesulitan untuk dikompromikan riwayat-riwayat tersebut. Bagi pemula 

ilmu hadits akan kesulitan untuk menghukumi sebuah hadits Idhthirob, 
karena disyaratkan masing-masing hadits yang bertentangan sama-

sama kuat dan tidak mungkin dapat dikompromikan, adapun jika salah 
satu riwayat memiliki penguat, maka riwayat tersebut dapat 

dimenangkan dan tidak dikatakan haditsnya Idhthirob. 

 
iii 

 

 

DEFINISI HADITS SHOHIH 
 

Soal no. 17 

Bagaimana Definisi hadits Shohih? 
Jawaban 
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Hadits Shohih sebagaimana didefinisikan oleh Imam Ibnu Sholah 

adalah, ‘Hadits Musnad yang bersambung sanadnya, dengan dinukil dari 
rowi yang adil, dhobithh semisalnya sampai pada akhir sanadnya dan 

tidak ada syadz serta illal didalamnya’. Penjelasan definisi : 
Kalimat “Musnad yang bersambung sanadnya” maka kalimat musnad 

tidak perlu dalam definisi ini, karena musnad itu sendiri adalah hadits 

yang bersambung sanadnya. Kalau yang diinginkan dengan kalimat 
Musnad ini bersambung sampai kepada Nabi Sholollahu alaihi wa Salam 

maka akan bertentangan dengan definisi diatas “sampai pada akhir 
sanadnya”, karena yang diinginkan disini adalah bersambung sanadnya 

baik sampai kepada Nabi Sholollahu alaihi wa Salam atau dibawahnya.  
Kalimat “dinukil dari rowi yang adil dan dhobithh dan semisalnya”, 

maksudnya adalah rowi tsiqoh, kalau ada yang mengatakan kenapa 
tidak “dinukil dari rowi tsiqoh dan seterusnya”, maka kita jawab, bahwa 

definisi tsiqoh berbeda-beda dikalangan ulama, seperti Imam Adz-
Dzahabi mengatakan, bahwa sebagian Mutaakhirin menggunakan kata 

tsiqoh secara luas, yaitu setiap orang yang benar-benar mendengar dari 
gurunya, sekalipun ia sendiri sebenarnya adalah rowi yang lemah 

hapalannya atau mukhtalith. Atau ada yang menggunakan kata tsiqoh 
ini untuk sorang yang tsiqoh dalam agamanya sekalipun ia bukan 

termasuk ahli hadits dan semisalnya. 

Kemudian dimasukkan kata-kata “Syadz” dalam definisi ini, padahal 
syadz adalah termasuk illal hadits, sehingga seharusnya mencukupkan 

dengan kata-kata “tidak adanya illal” mencakup didalamnya Syadz. 
Jawabannya adalah, karena sebagian Fuqoha dan Ushuliyyun tidak 

memandang bahwa seorang rowi maqbul yang menyelisihi rowi yang 
lebih tsiqoh sebagai syadz dan mereka mencela madzhabnya Muhaditsin 

dalam menjadikan hal ini sebagai illat hadits. 

 
iii 

 

 

 

PERBEDAAN HADITS SYADZ  

DENGAN ZIYADAH TSIQOT 
 

Soal no. 18:  

Apa perbedaan antara Syadz dengan Ziyadah Tsiqot? 

Jawaban : 

Syadz adalah “Perselisihan rowi yang maqbul terhadap rowi yang 

lebih tsiqoh darinya”. Adapun ziyadah tsiqoh adalah “jika rowi yang 
meriwayatkan tambahan sama atau seimbang atau bahkan melebihi dari 

segi kualitas dan kuantitas terhadap rowi yang tidak meriwayatkan 
tambahan, maka tambahannya diterima. Sebagian ulama berdalil 

dengan kisahnya Dzul Yadain untuk menetapkan adanya hadits Syadz 
dan khobarnya tidak diterima, kisahnya secara ringkas, pada suatu hari 
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Rosulullah Sholollahu alaihi wa Salam sholat (empat rokaat) dan pada 

rokaat yang kedua beliau takhiyat akhir dan salam (menyelesaikan 
sholatnya). Para sahabat pun mendiamkannya, karena menyangka 

sholat telah diqoshor atau memang datang syariat baru yang 
mengqoshor sholat (empat rokaat). Lalu berdirilah Dzul Yadain dan 

berkata Nabi Sholollahu alaihi wa Salam : “Wahai Rosulullah apakah 

sholat telah diqoshor atau engkau lupa?, Nabi Sholollahu alaihi wa Salam 
menjawab : “Aku tidak mengqoshor sholat dan tidak juga lupa (karena 

Beliau menyangka telah menyempurnakan sholat empat rokaat)”. Dzul 
Yadain berkata lagi : “Engka telah melaksanakan sholat dua rokaat”. 

Nabi pun berkata kepada para sahabat yang lainnya, Apakah 

benar yang diucapkan Dzul Yadain? Para sahabat menjawab, 

benar. Lalu beliau pun melakukan sholat dua rokaat lagi dan sujud 
sahwi.  

Yang dijadikan dalil disini, Rosulullah Sholollahu alaihi wa Salam tidak 
langsung menerima berita dari Dzul Yadain yang sebelumnya tidak ada 

sahabat lainnya yang hadir disitu melakukan komplain kepada Beliau, 
sehingga seolah-olah apa yang disampaikan oleh Dzul Yadain adalah 

berita Syadz karena menyelisihi yang lainnya, baru kemudian setelah 
Nabi Sholollahu alaihi wa Salam mengklarifikasi kepada sahabat lainnya 

dan mereka menyetujui apa yang disampaikan oleh Dzul Yadain, Beliau 

pun menerima khobar tersebut. 
Sebagian ulama mengatakan bahwa hadits Syadz adalah apabila 

tambahannya tersebut bertentangan dengan asal hadits, adapun jika 
tidak bertentangan secara makna, maka inilah yang dinamakan dengan 

Ziyadah Tsiqoh. Namun ketika mengamati buku-buku illal hadits maka 
sekedar tambahan lafadz yang tidak diriwayatkan oleh perowi yang lebih 

tsiqoh darinya, sudah cukup dikatakan Syadz, sekalipun lafadz 
tambahan tersebut tidak bertentangan secara makna dengan asal hadits 

rowi yang lebih tsiqoh. Contohnya hadits yang dikeluarkan oleh Bukhori-
Muslim, tentang zakat fitroh yang bunyinya “..diwajibkan atas seorang 

yang merdeka dan budak baik laki-laki maupun wanita dari kalangan 
kaum Muslimin”. Tambahan “dari kalangan kaum Muslimin” 

diriwayatkan oleh Imam Malik dan para ulama dulu menggolongkannya 
sebagai riwayat syadznya Imam Malik, namun kemudian dibela, bahwa 

tambahan ini memiliki penguat dari perowi lainnya. Namun yang 

ditekankan disini, bahwa sebelumnya tambahan dari Imam Malik, para 
ulama menghukumi Syadz sekalipun kalau dilihat tambahan tersebut 

tidak bertentangan secara makna dengan asal hadits. Dan contoh-
contoh yang lain bertebaran dikutub para Aimah. 

Kemudian apakah hadits Syadz dapat dijadikan penguat (syahid)? 
Jawabannya tidaklah dihukumi bahwa suatu hadits Syadz, kecuali 

setelah melakukan pengumpulan jalan-jalannya, sehingga ia adalah 
hadits yang menyelisihi rowi yang lebih tsiqoh dan digolongkan kedalam 

hadits dhoif. 
iii 
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PERBEDAAN HADITS MUNGKAR DENGAN  

FULAN MUNGKARUL HADITS 
 

Soal no. 19 : 

Apa perbedaan ucapan “ini hadits Mungkar” dengan ucapan kepada 
seorang perowi “Mungkarul Hadits”? 

Jawaban : 

Ada perbedaannya, ucapan ini hadits mungkar, berarti menunjukkan 

hadits tersebut tidak dapat dijadikan penguat (syahid dan Tabi’). Adapun 
ucapan kepada seorang perowi bahwa ia adalah Mungkarul Hadits, tidak 

mesti menunjukkan semua hadits-hadits yang ia riwayatkan mungkar, 
namun terkadang yang dimaksud adalah ia hanya meriwayatkan satu 

hadits yang mungkar dari hadits-hadits lainnya yang ia riwayatkan. 
Sebagian Aimah yang lain seperti Imam Ahmad dan Imam Ibnu Ma’in, 

memaksudkan kalimat ini kepada seorang rowi yang memiliki riwayat 
yang menyendiri dari rowi-rowi tsiqot lainnya, walaupun status 

haditsnya ini dapat dijadikan hujjah, ini adalah istilah khusus dari 
sebagian Imam tadi, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada buku Syifaul 

‘Alil. 
Kesimpulannya perkataan si rowi Mungkarul hadits, tidak mesti 

menunjukkan seluruh haditsnya mungkar, atau ia “Matrukul Hadits” 

(ditinggalkan haditsnya), namun terkadang didapati ia meriwayatkan 
sebuah hadits mungkar, maka ia dikatakan mungkarul hadits. Berbeda 

dengan ucapan hadits rowi fulan mungkar, maka ini menunjukkan 
haditsnya tidak dapat dijadikan sebagai penguat apalagi sebagai hujjah. 

Namun untuk perowi yang dilabeli dengan mungkarul hadits, menurut 
pendapat yang benar, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al Iroqi, 

haditsnya dapat dijadikan penguat (syahid dan Mutaba’ah), sehingga 
kita sering dapati komentar dari Imam Jarh wa ta’dil “Fulan Mungkarul 

Hadits, tidak layak dijadikan hujjah haditsnya, kalau ia bersendirian 
dalam meriwayatkannya”. 

Telah dimaklumi bahwa Imam Bukhori dalam melakukan jarh, 
menggunakan ungkapan yang lembut, namun yang dimaksud adalah 

jarh yang keras, sehingga perkataan Imam Bukhori fulan mungkarul 
hadits, maknanya adalah fulan tidak halal untuk dipakai riwayatnya, ini 

menunjukkan fulan tersebut haditsnya matruk. Terkadang juga sebagian 

Imam memutlakkan kalimat hadits mungkar untuk hadits palsu yang 
batil, karena matan hadits tersebut menyelisihi (me-mungkar-i) syariat. 

Oleh karena itu wajib bagi kita meneliti kalimat mungkar hadits dan 
menempatkan pada tempatnya. 

 

 

 
iii 
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PERBEDAAN HADITS MUDROJ DAN HADITS PALSU 
 

Soal no. 20 : 

Apa perbedaan “Al Idraj (sisipan” dengan “Al Wad’u (kedustaan)” 
Jawaban : 

Hadits Mudraj adalah, ucapan yang bukan dari Nabi Sholollahu alaihi 
wa Salam, namun seolah-olah menduduki ucapan yang marfu kepada 

Beliau. biasanya ini dilakukan oleh perowi hadits, baik dari sahabat 
maupun rowi yang dibawahnya. Biasanya hal ini dilakukan sebagai 

penjelas hadits atau penyempurna kalimat yang disabdakan Nabi 
Sholollahu alaihi wa Salam.  

Perbedaan Idraj dengan Wad’u adalah, kalau Idroj ini dilakukan tanpa 
adanya kesengajaan untuk berdusta atas nama Nabi Sholollahu alaihi wa 

Salam, sedangkan Wad’u memang dimaksudkan untuk berdusta dan 
memalsu hadits nabi Sholollahu alaihi wa Salam, sekalipun diantara 

mereka berdalih untuk kepentingan agama. Idroj diketahui setelah 
terkumpul jalan-jalannya. 

Perbedaan lainnya adalah, Idroj biasanya dilakukan oleh Imam yang 

tsiqot dalam rangka menafsirkan dan menjelaskan hadits, sedangkan 
Wad’u dilakukan oleh pendusta yang sengaja memalsu hadits-hadits 

Nabi Sholollahu alaihi wa Salam. 
 

 
iii 

 

 

PERBEDAAN PENCURI HADITS,  

PENDUSTA DAN PEMALSU HADITS 
 

Soal no. 21 : 

Apa perbedaan ucapan, “Fulan mencuri hadits”, Fulan pendusta” dan 
“Fulan memalsu (Wad’u)”? 

Jawaban : 

Ada perbedaanya sebagai berikut : 

1. Wad’u adalah kedustaan plus, disebabkan ia membuat hadits palsu 

atas nama Nabi Sholollahu alaihi wa Salam dengan kedua tangannya, 
sehingga hadits palsu tersebut adalah karya originalnya, bukan 

menukil dari orang lain. 
2. Kedustaan adalah rowi tersebut meriwayatkan hadits sesuatu yang ia 

tidak pernah mendengarnya atau ia tidak pernah bertemu dengan 
gurunya, bersama matan haditsnya masyhur dikalangan Imam Ahlul 

hadits atau ada jalan lain yang diriwayatkan selain dari rowi pendusta 
tadi. 
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3. sedangkan mencuri hadits, ini adalah kedustaan yang khusus yang 

berkaitan dengan pencurian terhadap hadits-hadits yang asing, yakni 
hadits-hadits yang hanya diriwayatkan oleh satu orang baik itu rowi 

yang tsiqoh, maupun dhoif, sehingga memancing ulama-ulama 
mehaditsin mendatanginya dalam rangka mencari hadits-hadits yang 

mereka belum mendapatkannya dan juga untuk mendapatkan sanad 

yang ‘aliy (tinggi). 
 

 
iii 

 
 

PERBEDAAN IRSAL JALIY (TERANG),  

IRSAL KHOFI (SAMAR) DAN TADLIS 
 

Soal no. 22 : 

Apa perbedaan Irsal Khofi, Irsal Jaliy dan Tadlis? 

Jawaban : 

Irsal Jaliy adalah riwayatnya seorang rowi dari orang yang ia tidak 
pernah berjumpa dengannya, sama saja apakah ia tidak sezaman atau 

sezaman. 
Irsal Khofi adalah riwayatnya seorang rowi dari guru yang ia pernah 

bertemu dengannya, tapi ia tidak mendengar haditsnya sama sekali dari 
gurunya tersebut. Yang dimaksud dengan bertemu disini adalah ia 

mendengar dari gurunya. Oleh karena itu jika kita dapatkan biografi 
seorang rowi bahwa ia mengambil riwayat dari fulan dan fulan, atau ia 

memiliki murid fulan dan fulan, maka hal ini dibawa bahwa ia pernah 
mendengar dari rowi tersebut, selama Al Hafidz tidak memberikan 

pernyataan lain bahwa rowi tersebut tidak mendengar dari fulan dan 
fulan tersebut. 

Tadlis adalah rowi yang mengambil hadits tertentu dari seorang 
gurunya dengan pendengaran yang shohih, artinya ia benar-benar 

mengambil hadits tertentu tadi dari gurunya, namun ada sebagian hadits 

yang ia riwayatkan dari gurunya sebenarnya ia tidak mendengar 
langsung dari gurunya, tetapi melalui perantara rowi lain, kemudian ia 

gugurkan perantara tadi dan ia langsung meriwayatkan dari gurunya 
dengan bentuk kata yang memberikan keraguan, kalau ia mendengar 

hadits tersebut langsung dari gurunya, seperti menggunakan kata “’An 
(dari)” atau “Qoola (guru berkata)”. 

Sebagian ulama sangat mencela perbuatan Tadlis, misalnya Imam 
Syu’bah pernah berkata : “Saya berzina masih lebih baik daripada saya 

melakukan tadlis”. 
 

 
iii 
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SEBAB-SEBAB SEORANG ROWI MELAKUKAN TADLIS 
 

Soal no. 23 : 

Apa yang menyababkan seorang rowi Mudallis melakukan Tadlis? 

Jawaban :  
Kita ketahui beberapa Imam ahli hadits yang terkenal, 

mendapatkan tuduhan bahwa ia Mudallis, seperti Imam Al Hasan Al 
Bashri, Imam Sufyan Atsauri, Imam Qotadah, Imam Ibnu Juraij dan 

lainya. Tentu para Imam tersebut memiliki udzur (alasan) kenapa 
mereka melakukan perbuatan Tadlis, diantara sebab-sebabnya sebagai 

berikut : 
1. misalnya Imam Hasan Al Bashri, terkadang ketika ia meriwayatkan 

hadits dari Ahlul Bait, sedangkan pada waktu itu beliau hidup pada 

zaman bani Umayyah, sehingga khawatir kalau ia menjelaskan 
riwayat dari seseorang yang memusuhi Sulthon. 

2. terkadang Syaikh (gurunya) seorang yang dhoif dan gurunya tadi 
meriwayatkan dari gurunya yang tsiqoh, sehingga si Mudallis 

gugurkan gurunya yang dhoif tadi, karena si Mudallis memandang 
tidak tertolak haditsnya, dengan persangkaan si Mudallis mengetahui 

ada jalan lain yang tsiqoh yang sesuai dengan matan yang ia 
riwayatkan. 

3. gurunya shoghir (masih muda umurnya) sedangkan si Mudallis sudah 
Kabir (tua umurnya) sehingga ketika ia meriwayatkan dari gurunya 

yang masih muda timbul rasa malu dan enggan. Sehingga ia 
gugurkan gurunya tadi. 

4. si Mudallis banyak mengambil hadits dari gurunya, kemudian si 
Mudallis meyebutkan banyak nama untuk gurunya, agar orang lain 

menyangka bahwa ia memiliki banyak guru, karena banyaknya guru 

seseorang menunjukkan bahwa ia adalah ahli hadits yang mumpuni. 
Adapun kalau kita mengamati jalan-jalan hadits, umumnya tadlis 

yang dilakukan oleh Kibar ulama adalah yang digugurkan seorang rowi 
yang tsiqoh. 

 

 
iii 

 

 

TADLIS = JARH? 
 

Soal no. 24 : 

Apakah Tadlis merupakan Jarh? 
Jawaban : 

Tadlis jika ia berasal dari seorang rowi yang tsiqoh, maka tadlisnya 
tidak dianggap sebagai jarh kepadanya. Hanya saja turun statusnya 

menjadi ditawaqufi riwayatnya, ketika si Mudallis yang tsiqoh tadi tidak 
menjelaskan aktivitas periwayatannya, seperti dengan ‘an’anah (dari-



Disusun : Abu Said Neno Triyono  www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Robiul Awal 1433 H  Cetakan 1 

 

 

 

37

dari). Adapun jika ada seorang rowi yang banyak melakukan tadlis dan 

banyak tidak menjelaskan aktivitas periwayatannya, maka tidak Nampak 
oleh para ulama, siapakah yang dhoif ini? Sampai mereka menemukan 

siapa yang melakukan nakaroh? Jika hal ini tidak mudah dan keadaan 
kebanyakan haditsnya seperti ini, maka para ulama mendhoifkannya, 

seperti yang dilakukan Al Hafidz Ibnu Hajar ketika memberikan status 

kepada Abu Janib Yahya bin Abi Hayah dengan mengatakan, “mereka 
(para ulama) mendoifkannya, karena banyak melakukan tadlis”.  

Begitu juga ketika ada seorang rowi tsiqoh yang ketika ia 
meriwayatkan dengan jelas dari gurunya haditsnya shohih, namun 

ketika tidak menjelaskan dari gurunya, haditsnya dhoif, maka ini berasal 
dari tadlisnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hibban dalam 

biografinya kepada Baqiyah bin Walid dalam kitabnya “Al Majruhiin”, hal 
ini sesuai dengan pendapatnya Imam Ahmad kepada Baqiyyah juga. 

 
iii 

 

 

HUKUM TADLIS TASWIYAH 
 

Soal no. 25 : 

Mudallis yang melakukan tadlis taswiyah, bagaimana hukumnya? 

Jawaban : 

Tadlis taswiyah bentuknya sebagai berikut, si Mudallis memang 

(tsabit) benar pernah mendengar (mengambil hadits) dari gurunya, 

gurunya tadi juga pernah mendengar dari guru diatasnya, guru 
diatasnya tadi (kakek guru) pernah mendengar dari gurunya, demikian 

seterusnya, namun si mudallis terkadang menggugurkan perowi 
perantara yang dhoif atau shoghir diantara gurunya dengan kakek 

gurunya dengan menggunakan ungkapan yang halus, seperti ‘an’anah 
dan semisalnya lafadz-lafadz yang tidak menunjukkan benar-benar 

mendengar. Sehingga pembaca (pendengar) akan menyangka bahwa 
sanadnya bagus, padahal antara gurunya dengan guru diatasnya 

terdapat perowi yang digugurkan. Oleh karena itu status perowi Mudallis 
taswiyah, haditsnya ditawaqufi sampai ia menjelaskan pendengarannya 

terhadap gurunya dan pendengaran gurunya terhada guru diatasnya, 
demikian seterusnya sampai kepada Rosulullah Sholollahu alaihi wa 

Salam. 
Oleh karena itu, harus dibedakan antara Taswiyah dengan 

perkataan fulan melakukan tadlis taswiyah, yaitu Taswiyah adalah 

menggugurkan perowi dhoif atau sighor antara gurunya dengan kakek 
gurunya, dimana perowi dhoif tersebut memang harus ada, karena guru 

perowi yang melakukan Taswiyah tidak tsabit (tidak benar) pernah 
mendengar dari guru diatasnya, namun mendengar melalui perowi dhoif 

atau sighor yang digugurkan tadi. 
iii 
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MAKSUD SELEMAH-LEMAHNYA MURSAL 
 

Soal No. 26 : 

Apa maksud dari perkataan “Mursal fulan adalah selemah-lemahnya 
mursal”? 

Jawaban : 

Ada beberapa maknanya : 

1. Hadits yang ia mursalkan yang ia tidak menyebutkannya biasanya 
berasal dari perowi yang dhoif. Contohnya Az-Zuhri. 

2. Tabi’I tersebut terkenal sering meriwayatkan dari semua perowi 
(termasuk rowi dhoif didalamnya). 

3. Tabi’I Hafidz, dapat menyebutkan nama perowinya kalau ia mau, 
namun ketika tidak disebutkan namanya, biasanya karena terdapat 

cacat padanya. 
Sebagian ulama mengatakan, Mursal yang disifati dengan sedhoif-

dhoifnya mursal, tidak dapat dijadikan penguat. 

 

 
iii 

 

ALASAN AIMAH MEMURSALKAN HADITS 
 

Soal no. 27 : 

Kenapa para Imam memursalkan haditsnya? 

Jawaban : 

Ada beberapa alasanya : 

1. ketika sedang bersemangat, maka ia menyambungkan sanadnya, 
namun ketika sedang tidak bersemangat, maka ia memursalkan 

haditsnya. 
2. Terkadang Imam tersebut dalam rangka memberikan pelajaran hadits, 

bukan sedang mengimlakan hadits. 
3. Terkadang Imam tersebut sedang berhujjah dengan hadits, untuk 

membahas beberapa permasalahan, sehingga memandang tidak 
perlu menyebutkan sanadnya secara lengkap. 

Memursalkan banyak dilakukan oleh para ulama, dan ini bukanlah 
sebuah aib, karena alasan diatas atau karena tidak memberikan 

pengaburan terhadap pendengarnya. 

 

 

 
iii 
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MAKNA UCAPAN IMAM SYU’BAH 
 

Soal no. 28 : 

Apakah Shohih ucapan dari Imam Syu’bah, bahwa ia berkata, “Aku 

berzina lebih aku sukai daripada melakukan tadlis”? 
Jawaban : 

Dalam riwayat lain perkataan zina diganti dengan riba, dan ini 
adalah tashif (perubahan huruf). Maknanya bukan hakikatnya, karena 

tentu Imam Syu’bah tahu bahwa zina adalah dosa besar, sedangkan 
tadlis tidak sampai derajatnya melebihi zina, namun beliau maksudkan 

untuk mengecam melakukan perbuatan tadlis dengan ungkapan 
hiperbola. 

 
iii 

 

 

MENGENAL LAFADZ-LAFADZ PERIWAYATAN HADITS 
 

Soal no. 29 : 

Apa perbedaan ucapan “Hadatsanaa”, “hadatsanii”, “Sami’tu” dan 
“Akhbaronaa”? 

Jawaban : 

Ucapan “hadatsanaa” adalah menunjukkan bahwa rowi tersebut 

mendengar dari gurunya dan juga bersama orang lain, sedangkan 
“hadatsanii” menunjukkan mendengarnya hanya ia sendirian, namun 

ada beberapa rowi yang tadlisnya adalah tadlis sukut (diam), seperti 
Fithr bin Kholifah, ia berkata hadatsanaa kemudian diam. Untuk rowi 

mudallis dengan tadlis seperti ini, maka ketika ia mengatakan “sami’tu 
(saya mendengar)” baru diterima riwayatnya, namun dengan sekedar 

mengatakan hadatsanaa atau hadatsanii, tidak diterima riwayatnya. 
Adapun ucapan “Akhbaronaa” adalah si murid membacakan hadits, 

kemudian guru mendengarkannya, hal ini berbeda dengan Imla, yaitu si 
guru membacakan hadits, si murid mendengarkannya. Kalimat 

“Akhbaronaa” ketika dalam majelis orang banyak, sedangkan 

“Akhbaronii” dalam keadaan sendirian. Rowi mudallis terkadang 
menggunakan lafadz ini, namun yang dimaksud adalah ijazah riwayat. 

Sebagian ulama mengatakan lafadz “haddatsanii” lebih unggul 
dibandingkan lafadz “Sami’tu” karena lafadz haddatsanii, menunjukkan 

sang guru benar-benar sedang membawakan hadits, adapun sami’tu 
masih ada kemungkinan sang guru sedang tidak membacakan hadits, 

namun berkata tentang hadits, kemudian si murid mendengarnya dan 
meriwayatkan haditsnya. 

 
iii 
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MAKNA DHOHIRNYA IRSAL 
 

Soal no. 30 : 

Apa makna ucapan “Dhohirnya Irsal”? 

Jawaban : 

Maksudnya adalah gambaranya seperti riwayat seorang rowi yang 

tidak mungkin ia tahu cerita tersebut, misalnya Urwah bin Zubair 
menceritakan sesuatu yang terjadi antara Nabi Sholollahu alaihi wa 

Salam dengan Aisyah Rodhiyallohu anha, padahal kita ketahui bahwa 
Urwan tidak menjumpai zaman Nabi Sholollahu alaihi wa Salam, maka 

dhohirnya cerita Urwah ini Mursal, hanya saja kita ketahui melalui jalan 
lain, bahwa Urwah mengambil cerita ini dari Aisyah yang merupakan 

bibinya, sehingga sanadnya bersambung. 

 
iii 

 

 

MAUQUF LAFADZ, MARFU HUKUMNYA 
 

Soal no. 31 : 

Apa maksud dari ucapan “Mauqufnya shohabat yang bukan dari 

hasil pikirannya dapat diterima? 
Jawaban :  

Shohabat –semoga Allah meridhoi mereka semuanya- adalah 
manusia yang paling takut untuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu, 

sehingga berita-berita Shohabat yang tidak menyebutkan dari Rosulullah 
(hadits mauquf) yang berisi khobar-khobar ghoib, pada dasarnya berasal 

dari Nabi Sholollahu alaihi wa Salam. Dikarenakan mereka tidak berani 
untuk menerka-nerka perkara ghoib, karena berita ghoib tidak ada 

peranan ijtihad akal didalamnya. Maka hadits-hadits mauquf seperti ini 
dihukumi mauquf secara lafadznya, namun memiliki hukum marfu’ 

kepada Nabi Sholollahu alaihi wa Salam. 
Namun dipersyaratkan hadits mauquf yang memikiki hukum marfu, 

bukan dari shohabat yang terkenal sering mengambil cerita-cerita 

Isroiliyat, seperti Abdullah bin Amr bin Al Ash, Abu Huroiroh yang 
banyak mengambil cerita Isroiliyat dari Ka’ab Al Akhbar, Ibnu Abbas dan 

Abdullah bin Salam. Namun jika mereka tidak mengambil riwayat 
Isroiliyat dan mereka tidak menyandarkannya juga kepada Nabi 

Sholollahu alaihi wa Salam tentang berita-berita ghoib, maka kita tidak 
dapat memastikan bahwa ini memiliki hukum marfu’, namun hanya 

kemungkinan saja mereka mengambil dari Nabi Sholollahu alaihi wa 
Salam. 

 

 
iii 
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MAKNA HADITS GHORIB 
 

Soal no. 32 : 

Apa makna sebagian Muhaditsin “ini adalah hadits ghorib” 

Jawaban : 

Syaikh Albani dan demikian juga Imam Az-Zaili sering menafsirkan 

hadist ghorib dengan, hadits dhoif atau terkadang dengan ucapan 
haditsnya tidak ada asalnya. Hadits ghorib adalah hadits yang minimal 

dalam salah satu tingkatannya hanya seorang perowi saja. Tidak semua 
hadits ghorib itu dhoif, ada juga yang shohih dan hasan, seperti hadits 

tentang niat yang telah disepakati para ulama tentang keshohihannya. 
Namun Imam Tirmidzi sering memutlakkan hadits ghorib untuk hadits 

yang dhoif. 

 

 
iii 

 

 

ALASAN JAHALAH ‘AIN TERANGKAT DENGAN DUA 
ORANG PEROWI YANG MERIWAYATKAN DARINYA 

 

 

Soal no. 33 : 

Kenapa terangkatnya “Jahalah ‘Ain” dengan dua orang perowi yang 
meriwayatkannya, bukan dengan rowi tsiqoh yang meriwayatkannya? 

Jawaban : 

Hal ini seperti persaksian, dimana persaksian membutuhkan dua 

orang yang menyaksikannya. 

 

 
iii 

 

STATUS PEROWI MAJHUL YANG  

MENYELISIHI PEROWI TSIQOH 
 

 

Soal no. 34 : 

Bagaimana hukum haditsnya perowi yang dikatakan dalam 

sanadnya ada perowi “Kholifu” (menyelisihi) dan tidak ditemukan dalam 
biografinya selain hal ini? 

Jawaban : 

Ini ditinjau bahwa haditsnya ada dua sanad, salah satunya terdapat 

perowi yang tsiqoh, sedangkan sanad satunya terdapat perowi yang 

tidak ada jarh kepadanya dan juga tautsiq kepadanya, atau tidak 
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ditemukan biografinya. Maka rowi tersebut terhitung sebagai rowi 

majhul. Jika rowi tersebut menyelisihi rowi yang tsiqoh, maka ia 
mungkar. Rowi majhul sekalipun tidak dapat dipastikan jarh kepadanya, 

namun haditsnya dihukumi dhoif. 

 

 
iii 

 

STATUS PEROWI LEMAH YANG DALAM SEBAGIAN 

RIWAYATNYA IA DHOBITHH 
 

 

Soal no. 35 : 

Sebagian ulama menghasankan sanad haditsnya, yang didalamnya 

ada seorang perowi yang dikatakan misalnya, “Abdullah bin Maslamah, 
dhoif dari sisi hafalannya, namun disini ia meriwayatkan hadits yang ia 

saksikan sendiri, umumnya dalam keadaan seperti ini, Abdullah tadi 
tidak akan lupa terhadap riwayatnya, sekalipun ia sendiri sebenarnya 

dhoif. Kenapa ulama tadi tidak menshohihkan sanadnya? 

Jawaban : 

Ada dua jawaban dalam masalah ini : 

1. yang dilakukan oleh Syaikh Albani dan Al Hafidz Ibnu hajar dalam 
sebagian tulisannya, menerima rowi yang keadaannya seperti ini. 

2. menghukumi apakah sanadnya Hasan atau shohih adalah tergantung 
kepada ijtihadnya masing-masing, bagi yang memandang bahwa 

hadits Hasan adalah perowi yang ada kritikan kepadanya dan bukan 
termasuk perowi hadits shohih, maka ia berpendapat haditsnya 

Hasan, sedangkan yang melihat bahwa ia shohih karena dhobith 
terhadap apa yang ia riwayatkan, maka menghukuminya sebagai 

hadits shohih. 

 

 
iii 

 

HUKUM PERKATAAN TABI’IN  

“MINAS SUNNAH KADZA” 
 

 

Soal no. 36 : 

Apa pendapat yang rojih dari perkataan Tabi’in “Minas sunnah 

kadza” (termasuk sunnah begini dan begitu)? 
Jawaban : 

Perkataan Tabi’in minas sunah kadza (termasuk sunnah begini, 
begitu) adalah dihukumi mauquf sampai sahabat, sebagaimana 
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perkataan sahabat minas sunah kadza (termasuk sunnah begini, begitu) 

dihukumi Marfu’. 

 
iii 

 

PENDAPAT YANG ROJIH TERHADAP  

HADITS SHOHIH YANG BERTENTANGAN ANTARA 
SHOHIH MUSLIM YANG TERDAPAT CACAT  

DENGAN HADITS KITAB LAINNYA 
 

 

Soal no. 37 : 

Jika ada dua hadits shohih yang bertentangan, salah satunya di 
shohih Muslim tapi ada cacatnya, seperti ‘an’anahnya Abu Zubair 

(seorang Mudallis) dan yang satunya lagi di Kutub hadist yang lain mana 
yang lebih dirojihkan? Dan diketahui bahwa sebagian ulama merojihkan 

kutub hadist lainnya, dibandingkan yang terdapat dalam shohih Muslim. 
Jawaban : 

Ada beberapa faktor untuk merojihkan salah satunya, yaitu : 
apakah hadits tersebut termasuk yang dikritik Imam Muslim atau yang 

Imam Muslim menganggapnya selamat dari cacat sehingga dimasukkan 
kedalam kitab shohihnya, kalau hadits tersebut yang dikritik Imam 

Muslim, maka tidak ragu lagi untuk merojihkan hadits yang lain, baik 
yang terdapat dalam Sunan, Musnad, Mushonaf maupun yang lainnya. 

Akan tetapi bila hadits tersebut ternyata yang bukan dikritik oleh Imam 
Muslim bahkan Beliau memasukkanya kedalam Shohihnya, maka disini 

timbul permasalahan dan untuk merojihkannya dibutuhkan faktor-faktor 

pendukung lainnya seperti, hafalan rowinya, kemsyhuran rowinya, 
kemsyhuran matan (isi) haditsnya, tidak adanya perselisihan dengan 

pokok-pokok yang lain dan bagaimana cara penulis kitab hadits tersebut 
menulisnya, apakah dari rowinya langsung atau dari kitabnya dan 

pegangannya, kemudian apabila waktunya sempit untuk mentarjih dan 
tidak Nampak qorinah-qorinah ini, maka apa yang harus kita lakukan? 

Apakah kita merojihkan hadits yang ada di shohih Muslim yang ada 
kritikan didalamnya atau hadits yang ada di kitab lain baik itu Sunan, 

Musnad atau mushonaf yang selamat dari cacat? Jawabanya ada sisi 
yang merojihkan untuk mengambil dari shohih Muslim karena alasannya 

para ulama sepakat untuk menerima kesohihan hadits-hadits yang ada 
di shohih Muslim, sedangkan hadits-hadits yang ada pada kitab lain 

tersebut tidak ada kesepakan para ulama secara umum untuk menilai 
shohih hadits-haditsnya. Tapi dari sisi lain hadits yang ada di kitab lain 

tersebut dhohirnya selamat dari cacat, sedangkan yang ada di shohih 

Muslim hadits tersebut ada cacatnya, adapun rekomendasi para ulama 
terhadap shohih Muslim adalah secara umumnya bahwa hadits-hadits 

yang ada didalamnya shohih tidak secara terperincinya. Maka 
kesimpulannya adalah ini perkara ijtihad yang setiap ulama telah 
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bersungguh-sungguh untuk mencurahkan tenaganya didalam 

merojihkan salah satunya. 

 
iii 

 

HUKUM PERSELISIHAN TENTANG  

MENDENGARNYA PEROWI DARI GURUNYA 
 

 

Soal no. 38 : 

Jika terjadi perselisihan tentang mendengarnya rowi dari syaikhnya 
kemudian datang dalam kitab hadits lain tentang kejelasan bahwa rowi 

tersebut pernah mendengar dari gurunya tersebut, apakah ini bisa 

merojihkan bahwa rowi tersebut memang benar mendengar dari 
gurunya tersebut? 

Jawaban : 

Dalam menentukan apakah seorang rowi mendengar dari gurunya 

ada beberapa macam cara diantaranya, melihat tanggal wafatnya murid 
dengan gurunya apakah ada selisih waktu yang panjang ataukah murid 

tersebut dalam umurnya yang besar ada kemungkinan belajar dari 
gurunya, ataukah ada atau tidak adanya penghalang yang menjadikan si 

murid bertemu dengan gurunya seperti negeri si murid dan guru yang 
sangat berjauhan atau bisa juga dengan cara perkataan seorang Imam 

yang mengatakan si rowi pernah mendengar dari gurunya tersebut atau 
rowi lain yang mengabarkan bahwa rowi tersebut pernah mendengar 

dari gurunya tersebut.  
Kalau pada saat kita mengumpulkan jalan-jalan hadits dan 

didapatkan bahwa rowi tersebut sering meriwayatkan tanpa adanya 

kejelasan mendengar dari gurunya dan didapati salah satu jalan yang 
menyendiri bahwa ia meriwayatkan dengan kejelasan mendengar dari 

gurunya tersebut, maka perlu ditinjau untuk merojihkan salah satunya 
apakah ia mendengar dari gurunya atau tidak dengan 

mempertimbangkan sifat dan jumlah hadits-hadits yang mengatakan ia 
jelas mendengar dengan yang mengatakan ia tidak jelas mendengar, 

terlebih lagi kalau kebiasaan rowi tersebut meriwayatkan dari gurunya 
dengan menggunakan perantara, maka ini menguatkan sisi bahwa rowi 

tersebut tidak jelas mendengar dari gurunya. Yang perlu dijadikan 
pegangan dalam masalah ini adalah bahwa penafiyan tidak jelas 

mendengarnya rowi tersebut harus didahulukan daripada penetepan 
kejelasan mendengarnya dari salah satu jalan-jalan hadits tersebut, 

karena dimungkinkan bahwa telah terjadi perubahan huruf pada naskah 
hadits atau ini merupakan kesalah dari muridnya rowi tersebut yang 

seharusnya dengan an’anah tapi ia riwayatkan dengan kejelasan 

mendengar. 
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Soal no. 39 : 

Mengapa dalam masalah pada soal no. 38, kita tidak menerapkan 
kaedah, “Al Mutsabit Muqodam ‘alan Nafyi” (Yang menetapkan 

didahulukan daripada yang menafikan)? 
Jawaban : 

Jika ulama ahlu hadits telah bersepakat atas sesuatu, maka 

pendapat adalah kesepakatan mereka. Kita tidak mencukupkan diri 
dengan sekedar rowi jelas mendengar dari gurunya dalam salah kitab 

hadits, musnad Ahmad misalnya, bersama disana terdapat kritikan 
terhadap perowi tersebut, bahwa ia tidak mendengar dari gurunya, 

dikarenakan banyak kemungkinan sebagaimana yang telah disebutkan.  
Dalam hal ini “kaedah yang menetapkan didahulukan daripada yang 

menafikan”, tidak cocok dalam masalah ini, karena kemungkinan 
mendengarnya rowi tersebut dari gurunya yang telah dikritik oleh Aimah 

Jarh wa Ta’dil adalah berasal dari perubahan huruf atau sebab yang 
telah diterangkan sebelumnya. Kalau kita membaca Syaroh Illal Tirmidzi, 

kita akan mendapatkan banyak bantahan terhadap perubahan 
mendengarnya seorang rowi dari gurunya. 

 
iii 

 

 

STATUS HADITS RIWAYAT ABADILAH  
DARI IBNU LUHAIYAH DENGAN ‘AN’ANAH 

 

 

Soal no. 40 : 

Hukum hadits riwayat dari Al Abadilah terhadap Ibnu Luhaiyah yang 
meriwayatkan dengan an’anah? 

Jawaban : 

Al Abadilah disini adalah teman-teman dari Ibnu Luhaiyah yaitu 

Abdulloh bin Mubarok, Abdulloh bin Wahhab dan Abdulloh bin Yazid Al 
Muqri yang mengambil riwayat dari Ibnu Luhaiyah dari pegangannya. 

Pada diri Ibnu Luhaiyah sendiri penilaian yang benar adalah sebagaiman 

penilaian Ahmad bin Sholih Al mishri dan Abdulloh bin Wahhab Al mishri 
yang satu negeri dengan Ibnu Luhaiyah, bahwa Beliau Mutqin 

(hapalanya kuat) sebelum kitabnya terbakar. Kelemahan beliau adalah 
dari sisi hapalan bahwa beliau hapalannya jelek, akan tetapi kalau beliau 

meriwayatkan dari kitab pegangannya maka haditsnya diterima, dan 3 
Abdulloh inilah yang meriwayatkan hadits Ibnu Luhaiyah dari kitab 

pegangannya sehingga haditsnya diterima.  
Adapun apabila Al Abadilah ini meriwayatkan dari Ibnu Luhaiyah 

tapi dengan bentuk an’anah, maka pendapat yang terkuat tidak diterima 
haditsnya, dikarenakan Beliau dimasukkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajjar 

dalam tingkatan kelima yaitu seorang Mudalis dan juga memiliki cacat 
lain, maka periwayatan Al Abadilah hanya menghilangkan satu sisi 
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cacatnya yaitu jeleknya hapalan dan mukhtalitnya, adapun 

ketadlisannya tidaklah hilang, artinya ketadlisan seseorang tidaklah 
hilang sekalipun ia meriwayatkan dari kitabnya. 
 

iii 
 
 

STATUS ROWI YANG HANYA MENDAPATKAN 

REKOMENDASI DARI IMAM IBNU HIBBAN 
 

Soal no. 41 : 

Bagaimana Hukum seorang Rowi yang diriwayatkan darinya dua 
orang yang tsiqoh dan hanya mendapatkan rekomendasi tsiqoh dari 

Ibnu Hibban? Dengan catatan sebagian ahlu ilmi menghasankan 
haditsnya? 

Jawaban : 

Yang dimaksud rekomendasi tsiqoh dari Ibnu Hibban adalah para 

perowi yang dimasukkan oleh Ibnu Hibban kedalam kitab Ats siqohnya. 

Kemudian Ibnu hibban berkomentar terhadap rowi tersebut atau abstain, 
maka hukumnya berbeda-beda : 

1.  Apabila Ibnu Hibban mengomentari dengan perkataan ia seorang 
yang Hafidz, Dhobithh, Mutqin, salah seorang Aimah dan yang 

semisalnya, maka Syaikh Abul Hasan telah meneliti biografi rowi-rowi 
yang disifati sepeti ini, bahwa ketika dibandingkan dengan penilain 

Imam Jarh wa Ta’dil lainnya, mayoritasnya banyak kecocokkannya, 
sehingga ini menunjukkan bahwa Imam Ibnu Hibban tidak bermudah-

mudahan didalamnya. 
2. Apabila komentar dari Beliau adalah, Mustaqim (lurus) haditsnya dan 

semisalnya, maka menurut penelitian Syaikh Abul Hasan adalah 
mayoritasnya hasan haditsnya dan ketika dicocokkan dengan penilain 

Al Hafidz Ibnu Hajar maka beliau memberikan penilain Shoduq. 
3. Adapun yang Imam Ibnu Hibban diam, maka rowi majhul yang tidak 

ada yang meriwaykan Ia atau hanya satu orang, maka tautsiq Ibnu 

Hibban tidak dapat dipercaya, kerena memang madhabnya Beliau jika 
tidak diketahui ada pengingkaran maka pada dasarnya orang tersebut 

adil. Sehingga ini terhitung sikap bermudah-mudahannya Beliau 
dalam memberikan rekomendasi tautsiq. 

4. Apabila yang meriwayatkan rowi majhul tersebut adalah perowi 
lemah maka ia adalah matrukiin (ditinggalkan haditsnya), ini adalah 

pendapatnya Haifidz Ibnu Hajjar. 
5. Apabila rowi majhul ini diriwayatkan oleh dua orang rowi yang tsiqoh 

atau lebih dan tidak ada yang memberikan rekomendasi tsiqoh 
kecuali Ibnu Hibban dalam kitabnya At tsiqoh, maka para ulama 

berbeda pendapat, Syaikh Abul Hasan berpendapat untuk tawaquf 
terhadap haditsnya karena tidak merasa tenang dengan rekomendasi 

Imam Ibnu Hibban yang terlalu gampang memberikan rekomendasi 
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kepada rowi yang majhul,  (tambahan –peny : adapun Syaikh Al Bani 

menerima haditsnya dan minimal dihukumi Hasan, lalu Beliau 
mengatakan bahwa ini yang dipegangi oleh ulama mutaakhirin seperti 

Imam Ibnu Katsir, Hafidz Iroqy, Hafidz Ibnu Hajjar dan selainnya, 
bahkan yang menguatkan pendapat Syaikh Al Bani adalah perkataan 

Ibnu Abi Hatim sebagai berikut, Saya pernah bertanya kepada 

ayahku mengenai riwayat para perowi tsiqot dari seseorang yang 
tidak tsiqot, apakah itu termasuk hal yang menguatkannya? Ayahku 

(Abu Hatim Ar Rozi) menjawab : “Apabila ia dikenal (ma’ruf) dengan 
kedhoif-annya, maka hal itu tidak dapat menguatkan riwayatnya itu 

darinya, namun jika ia seorang perowi majhul, maka hal itu 
bermanfaat (menguatkan) baginya atas riwayat para perowi tsiqot 

tersebut darinya (Al Jarh wat Ta’dil, 1/1/36).). 

 
iii 

 

 

STATUS ROWI YANG PADA  

HAPALANNYA TERDAPAT KELEMAHAN 
 

Soal no. 42 : 

Seorang Rowi yang dikatakan tsiqoh, tapi dalam hapalannya ada 
sesuatu atau shoduq (jujur) pada hapalannya ada sesuatu, perowi 

seperti ini jika tidak ada jarh dan ta’dil padanya bagaimana statusnya?  
Jawaban : 

Perkataan tsiqoh, tapi dalam hapalannya ada sesuatu maka minimal 
keadaanya adalah hasan haditsnya, atau bisa juga dishohihkan selama 

tidak ada kepastian bahwa haditsnya inilah yang merupakan 
kesalahannya dan tidak ada indikasi juga yang mengarah bahwa yang 

dimaksud adalah tsiqoh dalam agamanya tapi lunak dalam hapalannya, 
maka ketika dalam kondisi seperti ini adalah lain hukumnya. Adapun 

perkataan shoduq pada hapalannya ada sesuatu maka yang dimaksud 
rowi yang jujur tapi lunak hapalannya, maka haditsnya tidak bisa 

terangkat menjadi Hasan, tapi hanya sebagai mutaba’ah dan syawahid 

saja. 

 

 
iii 

 

STATUS ROWI YANG SERING  

MEMARFUKAN HADITS MAUQUF 
 

Soal no. 43 : 

Seorang Rowi yang sering memarfukan (terangkat sampai ke 

Rosululloh Sholollahu alaihi wa Salam) hadits yang mauquf (perkataan 
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Sahabat), apakah ini menunjukkan Ia seorang yang Mukhtalith (berubah 

hapalannya)? 
Jawaban :   

Memarfukan hadits yang mauquf maksudnya rowi tsiqoh yang lain 
meriwayatkan hadits dengan mauquf, adapun rowi ini memarfukan 

haditsnya. Hal ini disebabkan karena jelek hapalannya, atau ikhtilath 

(berubah hapalannya) atau ia menerima dengan talqin atau ia tertuduh 
berdusta bahkan terkadang karena ia berdusta. Oleh karena itu kalau 

ada ungkapan Ia termasuk perowi yang Rofa’iin (kelompok perowi yang 
sering memarfukan hadits), maka biasanya karena dari segi hapalannya 

ada kritikan, bukan karena tertuduh sengaja memarfukan. Berbeda 
kalau komentarnya, rowi ini menambahi sanadnya, maka yang dimaksud 

adalah tuduhan kesengajaan dari rowi tersebut. 
 

 
iii 

 

 

APAKAH ROWI MUKHTALITH  

TERMASUK PEMALSU HADITS 
 

Soal no. 44 : 

Seorang rowi yang Mukhtalith apakah ia membuat-buat hadits?  
Jawaban : 

Jika rowi tersebut termasuk tingkatan ahlu mutabaah dan ahlu 
syawahid tidak membuat hadits, adapun jika rowi tersebut ikhtilathnya 

parah, maka dimungkinkan ia membuat hadits tapi bukan karena 
kesengajaan, melainkan dari kesalahannya, terlebih lagi jika datang 

kepadanya perowi yang pendusta atau ahlul bid’ah sedangkan rowinya 
ini seorang yang awam, maka ketika pendusta dan ahlul bid’ah tadi 

membacakan hadits kepadanya, lalu ia langsung meriwayatkannya. 

 

 
iii 

 

PERBEDAAN PENILAIAN ULAMA  

KEPADA SEORANG ROWI 
 

 

Soal no. 45 : 

Jika seorang Imam berkata tentang seorang Rowi, Ia Majhul dan 

ulama lain mengatakan tsiqoh, apakah ini bisa digunakan sebagai 
jawaban dari keadaan rowi tersebut?  

Jawaban : 
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Tidak ragu lagi jika Imam yang memberikan tautsiq tadi bukan dari 

kalangan ulama Mutasahilin (gampang merekomendasikan) rowi yang 
majhul, maka yang menetapkan didahulukan dari yang meniadakan, 

orang yang berilmu hujjah bagi yang tidak mengetahui. Tapi harus 
dilihat qorinah-qorinahnya juga, misalnya jika yang menilai Majhul 

adalah ulama yang sezaman atau senegeri dengan rowi tersebut, 

misalnya Imam Ahmad menilai majhul rowi penduduk Baghdad atau 
Imam Ibnu Main terhadap penduduk Syaiban, kemudian kita dapatkan 

Imam Al Hakim atau Imam Tirmidzi atau Imam Ibnu Hibban 
memberikan tautsiq padanya, maka kita menerima penilaian majhulnya 

lebih utama dibandingkan tautsiq yang diberikan kepada rowi tersebut. 
Contoh yang lain misalnya Imam Ahmad menilai Majhul rowi orang 

mesir, kemudian Imam Abi Said bin Yunus yang telah menulis buku 
Tarikh Mashri, umpamanya men-tautsiq rowi tersbut, maka ketika inilah 

kita katakan orang yang tahu hujjah bagi orang yang tidak tahu. Maka 
perkara tarjih harus dilihat qorinahnya yaitu : negerinya, mutasyadid 

(ketat) atau Mutasahil, kemudian juga faktor sezamannya. 

 
iii 

 

 

STATUS ROWI YANG KEADAANNYA BERBEDA-BEDA 
 

Soal no. 46 : 

Seorang rowi dikatakan haditsnya doif jika ia meriwayatkan di 

negeri tertentu, kemudian ia meriwayatkan hadits selain di negeri 
tersebut, maka bagaimana status riwayatnya?  

Jawaban : 

Bisa jadi kalau ia meriwayatkan di negeri yang lain haditsnya kuat, 

jika para ulama memberikan penilaian bahwa rowi ini kuat haditsnya 
ketika meriwayatkan dinegeri tertentu, yang hal ini juga menunjukkan ia 

dhoif kalau meriwayatkan di negeri yang lainnya. Akan tetapi jika para 
ulama menyebutkan bahwa seorang rowi meriwayatkan hadits di negeri 

tertentu hadits-hadits yang ada padanya Wahm (kesalahan), seperti 
Ma’mar Bin Rosyid, dikatakan ia meriwayatkan hadits di bashroh, hadits-

hadits yang terdapat padanya Wahm. Tapi ini tidak menunjukkan bahwa, 
riwayat murid orang bashroh yang meriwayatkan dari Ma’mar semuanya 

lemah haditsnya, karena dimungkinkan ia meriwayatkan dari Ma’mar 
diluar bashroh, akan tetapi jika tidak ada indicator ini, maka riwayat 

orang bashroh dari Ma’mar adalah hadits dhoif terlebih lagi, kalau ada 

rowi tsiqoh lain yang menyelishi haditsnya. 

 

 
iii 
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MAKSUD DARI PERBUATAN IMAM IBNU HIBBAN 
 

Soal no. 47 : 

Imam Ibnu Hibban memasukkan seorang rowinya dalam kitabnya 

Ats Tsiqot kemudian beliau komentari Yaghrib (asing/aneh), apakah ini 
termasuk pendoifan darinya, kalau memang benar kenapa Beliau 

memasukkannya kedalam kitab “Tsiqotnya” bukan kitabnya” Majruhiin” 
(isinya rowi-rowi yang dijarh)?  

Jawaban : 

Perkataan Ibnu Hibban dalam kitanya “Ats Tsiqot”, rowi tersebut 

asing, keliru atau terkadang asing atau terkadang keliru, bukanlah lafadz 
yang tegas penjarh-an dari Beliau begitu juga selain Beliau dari para 

Aimah ketika menggunakan lafadz ini menunjukkan tidaklah tegas Jarh 

dari mereka, akan tetapi perlu dilihat kalau haditsnya banyak, maka 
tidak membahayakan ke-ghorib-an dari perowinya, kecuali jika 

haditsnya sedikit atau bahkan Cuma satu hadits maka jatuhlah rowi 
tersebut kedalam Matrukin (haditsnya ditinggalkan). Al Hafidz Ibnu 

Hajar sering mengkritik perbuatan Ibnu Hibban yang memasukan rowi 
sepeti ini kedalam kitabnya Ats Tsiqot padahal haditsnya sedikit. 

 

 
iii 

 

STATUS ROWI MASYHUR YANG  

DIKATAKAN MAJHUL OLEH IMAM IBNUL QOTHON 
 

 

Soal no. 48 : 

Seorang Perowi dikatakan ‘Penduduk Mesir yang Masyhur’, lalu 
berkata Ibnul Qothon : ‘Tidak dikenal’ dan jamaah meriwayatkan darinya 

dan hanya diberikan Tautsiq oleh Ibnu Hibban, bagaimana status 
haditsnya?  

Jawaban : 

Kemasyhuran tidaklah melazimkan perekomendasian tsiqoh 

kepadanya, dikarenakan mungkin Ia masyhur dalam kedustaan, atau 
masyhur dalam kelemahan, atau masyhur dalam ibadahnya, atau 

masyhur bukan dalam ilmu hadits atau mungkin juga masyhur dalam 
ilmu hadits. Kemudian Ibnul Qothon terkenal ulama yang sering 

memutlakan lafadz majhul kepada orang-orang yang masyhur, 
sebagaimana ini dijelaskan oleh Adz Dzahabi dalam kitab Al mizan dan 

yang selainnya, maka ditulis disana bahwa Ibnul qothon sering 

mengatakan Majhul Adhalah, Majhul Hal, La na’rifu halahu (kami tidak 
mengetahui keadaanya) kepada rowi-rowi yang telah tetap ‘adalah 

kepadanya. 
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iii 
 

 

CARA MENGETAHUI ULAMA JARH WA TA’DIL 
YANG MUTASYADID, MUTA’DIL DAN MUTASAHIL 

 

 

Soal no. 49 : 

Bagaimana kita tahu bahwa ulama tersebut mutasyadid dan 
mutasahil dalam jarh wa ta’dil?  

Jawaban : 

Kita mengetahuinya dengan beberapa perkara : 

1. dengan perkataan seorang Al Hafidz baik lebih akhir zamannya 

maupun yang sezaman bahwa ulama tersebut Mutasahil, atau 
Mutasyadid atau Muta’dil. 

2. dengan meneliti perkataan-perkataannya tentang seorang rowi, 
kemudian dicocokkan dengan ulama jarh wa ta’dil lainnya yang sudah 

masyhur bahwasanya Ia Muta’dil, kalau perkataannya mayoritasnya 
mencocoki ulama muta’dil tersebut, maka Ia digolongkan muta’dil. 

Adapun kalau mayoritasnya menyelisihi, maka Ia bisa digolongkan 
Mutasyadid yang mayoritas perkataannya terlalu keras dalam menjrh 

atau bisa jadi Mutasahil kalau mayoritasnya terlalu gampang 
memberikan rekomendasi Tautsiq. 

3. Penjelasan dari ulama sendiri, ketika Ia senantiasa berpedoman 
kepada qoidah mustholah tertentu, seperti qoidahnya Ibnu Hibban 

dalam masalah pen-tautsiq-kannya, maka Beliau digolongkan sebagai 
Mutasahil atau seperti qoidahnya Imam malik yang mengatakan : 

“Tidak diambil haditsnya kecuali orang yang terkenal sebagai tholibul 

hadits dan lama menyibukkan diri dalam hadits”. 
Dalam metode diatas, masih juga peluang terbuka untuk ijtihad 

untuk menentukan seorang ulama itu Mutasahil, Muta’dil atau 
Mutasyadid manakala tidak didapati perkataan Aimah tentang ulama 

tersebut atau terjadi perselisihan para Imam dalam menilainya. 
Terkadang pada diri seorang ulama tersebut terjadi perbedaan 

perkataan tentang penilaian seorang rowi, maka kita harus tahu 
penyebabnya, yaitu sebagai berikut : 

a. apakah karena ada perubahan ijtihad, misalnya Ia menilai dhoif 
seorang rowi, kemudian ketika jelas baginya keadaan yang lain, 

maka Imam tadi berubah menilainya tsiqoh, atau sebaliknya 
b. cara menjawab pertanyaan tentang rowi tersebut, dalam kondisi 

pertanyaan tertentu ia menjawab demikian, kemudian ketika 
kondisi pertanyaannya berubah, maka jawabannya berubah 

padahal yang dinilai adalah orang yang sama, seperti misalnya 

rowi A ditanyakan kepada Seorang Imam ketika dibandingkan 
dengan rowi yang tsiqoh, maka Imam tadi menjawab ‘dhoif’ 

(artinya keadaanya jika dibandingkan dengan rowi yang tsiqoh 
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tadi), lalu datang lagi pada kesempatan lain masih tentang rowi A 

tadi ,tapi dibandingkan dengan seorang rowi yang dhoif, maka 
jawaban Imam tersebut pun berubah ‘Tsiqoh’ (artinya keadaanya 

lebih baik daripada rowi yang dhoif tadi), maka perkara perojihan 
seperti ini adalah perkara yang relative (nisbi). 

 

 
iii 

 

STATUS ROWI YANG HANYA MENDAPATKAN JARH DARI 

MUTASYADID DAN TA’DIL DARI MUTASAHIL 
 

 

Soal no. 50 : 

Jika kita tidak mendapati dalam biografi seorang perowi kecuali 
adanya jarh dari Imam Mutasyadi atau tautsiq dari Imam Mutasahil, 

bagaimana hukum haditsnya?  
Jawaban : 

Kalau seseorang menemukan dalam biografi seorang rowi kemudian 

ada jarh dari Ibnul qothon misalnya, lalu ia mendapati juga tautsiq dari 
Ibnu Hibban dan Imam Al Hakim yang digolongkan oleh para ulama 

sebagai Mutasahil, maka lebih didahulukan ucapan Ibnul Qothon, hal 
inilah yang tidak dijadikan pedoman oleh Hafidz Ibnu hajar ketika 

memberikan komentar terhadap hukum seorang rowi dalam kitabnya At 
taqrib, ketika menghukumi seorang rowi yang majhul yang hanya 

terdapat tautsiq dari Mutasahilin, terkadang dengan status tetap majhul, 
terkadang Maqbul dan sedikit yang diberikan status shoduq. Terlebih lagi 

jika dijelaskan sisi pen-jarh-an rowi tersebut, seperti suul hifdzi (jelek 
hapalannya), walaupun hal ini tidak menafikan sisi keadilan rowi 

tersebut. Maka mungkin untuk dikompromikan bahwa tautsiq dari 
mutasahilin dibawa kepada tsiqoh dalam keadilannya, adapun 

hapalannya maka ada jarh didalamnya, sehingga tidak tepat tempatnya 
disini ungkapan ‘kalau telah tsabit kesiqohan seseorang, maka tidak 

akan berubah statusnya kecuali kalau dijelaskan secara gamblang alasan 

pen-jarh-annya, karena yang men-tautsiq adalah mutasahilin, berbeda 
kalau yang mentautsiq seorang Imam yang Muta’dil, atau jumhur ulama, 

atau Ia masyhur dengan ketsiqohannya, maka ketika ini tidak diterima 
jarhnya kecuali harus dijelaskan secara gamblang dan jelas. 
 

 
iii 
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JARH YANG TIDAK DIJELASKAN ALASANNYA  

DAN TA’DIL, APAKAH DIDAHULUKAN TA’DIL? 
 

Soal no. 51 : 

Qoidah “Jarh Mufassor Muqodamun ala ta’dil” (Pencelaan yang 
dijelaskan sebabnya didahulukan daripada rekomendasi), kalau ada Jarh 

yang tidak dijelaskan apakah qoidahnya bisa dibalik yaitu “Ta’dil 
Muqodamun ala Jarh Ghoiri Mufassor” (Rekomendasi didahulukan 

daripada pencelaan yang tidak dijelaskan sebabnya)? 
Jawaban : 

Jika yang dimaksud dalam penilaian salah seorang rowi ada dua 
pendapat, misalnya Imam Ibnu Main mengatakan tsiqoh, sedangkan 

Imam Ahmad mengatakan Dhoif, maka Al Hafidz biasanya 

menggabungkan kedua penilaian ini dengan mengatakan kepada rowi 
tersebut Shoduq (Jujur), adapun apabila salah satunya mengatakan 

Matruk (ditinggalkan) dan yang satunya lagi mengatakan Tsiqoh, maka 
sebagian ulama condong kepada perkataan Matruk, karena ini adalah 

Jarh yang keras, tapi ada sebagian yang mengkompromikan bahwa yang 
dimaksud tsiqoh dalam agamanya, maka ketika itu diberikan penilaian 

Dhoif . kemudian permasalahan ini ( yang satu men-jarh keras dan yang 
satunya lagi men-tautsiq) apakah benar-benar terjadi atau hanya 

teoritis saja, maka yang benar adalah ada tapi hanya sedikit, 
dikarenakan qoidah antara satu ulama (muta’dil) hampir serupa dan 

mereka tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. 

 
iii 

 

 

STATUS ROWI YANG MASYHUR  

MENUNTUT ILMU HADITS 
 

Soal no. 52 : 

Jika seorang rowi dikatakan “Masyhur bitholab” (terkenal sebagai 
penuntut ilmu hadits), apakah ini pujian atau celaan?, kalau didapati 

pada rowi tersebut hanya komentar seperti ini saja, maka bagaimana 
status haditsnya?  

Jawaban : 

Perkataan kebanyakan ulama terhadap rowi yang terkenal sebagai 

penuntut ilmu hadits adalah haditsnya shohih, karena para ulama ketika 
menilai seorang rowi, maka ia mengamati dengan baik rowi tersebut dan 

apabila rowi ini terkenal karena sebab perjalan dan kesibukan dalam 

belajar hadits dan tidak ada jarh terhadapnya, maka ini menunjukkan 
keadilaanya, jika kita mendapati Imam Jarh wa Ta’dil tidak menjarh 

seorang rowi yang terkenal, maka ini menunjukkan tautsiq darinya. 
Betapa banyak para rowi diberikan sikap adil karena kemasyhuran 

mereka dan banyaknya pujian kepadanya. Lalu jika hanya sekedar 
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masyhur saja tidak ada pujian kepadanya, maka rowi ini haditsnya 

shohih selama tidak ada hal yang menyelisihinya. Dan ini adalah 
pendapatnya Imam Al Mizzi, Hafidz Ibnu Hajar, Hafidz Sakhowi, Imam 

Ibnu Sholah, dan Hafidz Adz Dzahabi. Akan tetapi apakah permasalahan 
ini Cuma teoritis saja ataukan benar-benar ada, karena hampir semua 

rowi yang masyhur belajar hadits ada padanya komentar baik Jarh 

maupun Ta’dil, kalaupun ada hanya sedikit, yaitu seperti rowi yang 
dikomentari Rihal (banyak melakukan perjalanan belajar hadits) atau 

Muhaddits. 

 
iii 

 

 

PENGGUNAAN MAKNA ILLAT  

BUKAN SECARA ISTILAH 
 

 

Soal no. 53 : 

Apakah ada ulama hadits yang menggunakan makna Illat (cacat) 

bukan pada makna secara istilah ?  
Jawaban : 

ada yaitu Imam Tirmidzi yang terkadang beliau menggunakan istilah 
illat untuk makna Naskh (penghapusan), seperti perkataanya hadits ini 

ada illatnya yakni haditsnya terhapus hukumnya untuk diamalkan. Dan 
Imam lainnya yang mengatakan haidts ini ada illatnya karena 

didalamnya ada rowi pendusta atau ada keterputusan sanadnya. Maka 
semua ini adalah penggunaan kata illat bukan pada makna istilahi, 

karena secara istilah illat adalah sebab tersembunyi yang dapat merusak 
keshohihan hadits, walaupun secara dhohir kelihatan shohih selamat 

dari cacat. Maka scope dari illat secara istilah adalah haditsnya para 
perowi tsiqot, kemudian setelah dibahas baru tampak cacat yang 

tersembunyinya. Berdasarkan hal ini para ulama menulis kitab illat, 
yaitu setelah mereka mngumpulkan jalan-jalan hadits, kelihatan illatnya. 

Berkata Imam Ibnul Madini : “Bab yang tidak dikumpulkan jalan-jalannya tidak 
diketahui illatnya atau tidak jelas kesalahannya”. Maka pengumpulan jalan 
disini berbeda dengan bab syawahid dan mutaba’ah yang mana kalau 

dikumpulkan jalannya, maka yang tadinya hadits dhoif bisa naik menjadi 
hasan atau hasan menjadi shohih, tapi dalam bab illat pengumpulannya 

jalan-jalannya akan menurunkan derajat hadits yang tadinya shohih 
menjadi hasan atau yang hasan menjadi dhoif. Maka bagi seorang 

pelajar untuk bisa membedakan 2 (dua) bab tersebut. 

 

 
iii 
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MASALAH MENDENGARNYA PEROWI 
 

 

Soal no. 54 : 

Perselisihan tentang masalah mendengarnya seorang perowi apakah 
termasuk illat yang tersembunyi atau illat yang tampak? 

Jawaban : 

 Apabila ulama yang berselisih tersebut pada satu tingkatan dari 

pemahaman dan hapalannya, maka yang menetapkan didahulukan dari 
yang menafikan, akan tetapi jika tidak dalam satu tingkatan maka 

dengan penggabungan jalannya dan mengumpulkan pendapat-pendapat 
para ulama biasanya akan Nampak bahwa perowi tersebut tidak pernah 

mendengar dari gurunya. 

 

 
iii 

 

PENCANTUMAN ILLAT BUKAN MAKNA ISTILAH  

PADA BUKU-BUKU ILLAT HADITS 
 

 

Soal no. 55 : 

Disebutkan bahwa scope kitab-kitab illat adalah haditsnya para 

perowi tsiqoh, akan tetapi mengapa ada juga pencantuman dalam kitab-
kitab tersebut para perowi dhoif, yang dijarh dan masalah syadz, 

idhtirob, idroj, fulan menyelisihi si alan dan yang semisalnya dari ilall 

yang dhohir?  
Jawaban : 

Sebagai contoh para penulis kitab illal meyebutkan hadits Ibrohim 
bin Abi yahya gurunya Imam Syafi’I, juga haditsnya abdul karim bin abil 

mukhoriq gurunya Imam Malik, dan haditsnya Amir bin sholih gurunya 
Imam Ahmad, begitu perowi dhoif lainya dari gurunya Imam Syu’bah, 

Imam Ibnu Mahdi dan selainnya dari guru-gurunya para ulama yang 
terkenal. Hal ini mereka lakukan agar para penuntut ilmu tidak tergesa-

gesa mentautsiq mereka para perowi dhoif karena melihat murid-
muridnya adalah para aimah yang sangat terkenal namanya. Dan 

perowi-perowi yang dijarh yang terdapat dalam kutub illat adalah sedikit, 
maka hal ini tidak bisa dijadikan patokan.  

Dan kemungkinan juga mereka menuliskannya dalam kitab ilall 
mereka karena jawaban dari pertanyaan atau perowi tersebut dhoif 

menurutnya tapi tidak dhoif menurut penanya atau yang ditanyakan, 

atau adanya perbedaan rowi tersebut sekalipun ia rowi dhoif untuk 
menjelaskan hadits-hadits yang idhtirob berasal darinya, kemungkinan 

juga untuk menjelaskan bahwa rowi dhoif tadi bisa sebagai syahid untuk 
jalan lainnya atau ketika Ia bersendirian bersama perbedaan tentangnya 

akan menambah kedhoifan haditsnya. 
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iii 
 

 

CARA MENGETAHUI KESEPAKATAN AHLI HADITS 
 

Soal no. 56 : 

Bagaimana cara kita mengetahui kesepakatan ahli hadits tentang 

pendhoifan dan penshohihan hadits?  
Jawaban : 

Dengan merujuk kepada kitab takhrij hadits seperti nasbur royah 
karya Az zailai atau Talkhisul khobir karya Ibnu Hajar, atau dengan 

merujuk kepada kitab biografi rowi karena disana kita akan 
mendapatkan perkataan para ulama tentang status hadits. 

 

 
iii 

 

MAKSUD PERKATAAN IMAM ADZ-DZAHABI 
 

Soal no. 57 : 

Hadits dalam shohih bukhori : “Barangsiapa yang memusuhi 
waliku….” Imam Dzahabi dalam biografi  ‘Kholid bin Makhlad al 

Qothwani’ berkata : kalau bukan karena kewibawaan shohih Bukhori 
niscaya saya akan masukkan hadits ini sebagai hadits mungkar darinya, 

apakah perkataan Dzahabi seperti ini sebagai penentangannya beliau 
atas penshohihan Bukhori atau ia menyetujui Imam Bukhori?  

Jawaban : 

Kata ‘kalau bukan (laula)’ ini adalah bentuk kata menghalangi 

terjadinya, berarti ini menunjukkan Beliau tidak jadi mendoifkan 
haditsnya karena kewibawaan Imam Bukhori dan mengikuti Imam 

Bukhori dalam penshohihannya. Maka disini ada qoidah, apa yang para 
Hafidz kita menyepakati maka kitapun sepakat baik itu penshohihan, 

pendoifan, kritikan, penjarh-an, pen-ta’dil-an dan semisalnya. 

 
iii 

 

 

KESEPAKATAN AHLI HADITS ADALAH HUJJAH 
 

 

Soal no. 58 : 

Apakah kesepakatan Hufadz terhadap suatu hadits baik 
penshohihan atau pendoifan adalah hujjah, dan apakah ia termasuk 
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dalam keumuman hadits “tidak akan umatku ini bersepakat didalam 

kesesatan” ? 
Jawaban : 

kesepakatan mereka adalah hujjah sebaimana ditegaskan oleh Iman 
Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Marosil, dan ini masuk dalam keumuman 

hadits tersebut. Akan tetapi yang dimaksud disini adalah ijmanya ulama 

yang memang pakar dalam bidang ini, misalnya kita dapatkan 
kesepakatan ahli hadits tentang cacatnya suatu hadits kemudian ada 

dari ulama ushul fikih atau ulama fikih menyelisihi hal tersebut maka 
tidak kita terima perselisihan ulama ushul dan fikih tersebut, karena itu 

bukan bidang mereka, begitu juga misalnya kalau ulama quro telah 
sepakat bahwa bacaan tertentu mutawatir atau syadz kemudian datang 

ulama hadits menyelisihinya maka kita tidak menerima perkataan ahli 
hadits tersebut, jadi hendaknya seorang penuntut ilmu mengambil ilmu 

dari pakar dibidangnya. 
 

 
iii 

 

JARH IMAM ADZ-DZAHABI KEPADA  
IMAM IBNU HIBBAN 

 

Soal no. 59 : 

Imam Dzahabi terkadang mengatakan terhadap kitab biografi Ibnu 

Hibban : “Dia tidak mengetahui apa yang keluar dari kepalanya 
(pemikirannya)”. Apakah ini Jarh dari Beliau terhadap Ibnu Hibban?  

Jawaban : 

Tidak ragu ini adalah kalimat jarh, alasannya kerena Ibnu Hibban 

sering mengatakan kepada rowi yang dijarh yang kesalahannya ada 

beberapa kemungkinan sehingga rowi ini bisa dijadikan mutabah dan 
syawahid (penguat), dengan ungkapan jarh yang sangat keras seperti 

perkataanya : “Ini adalah perowi yang meriwayatkan dari orang yang 
tsiqot yang menyelisihi hadits yang lebih kuat, sehingga layak 

ditinggalkan (rowi Matruk)”. Padahal rowi tersebut baru ada 
kemungkinan salah, sehingga inilah alasan Imam Adz-Dzahabi menjarh 

Ibnu Hibban dalam hal ini. 

 

 
iii 
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KEDUDUKAN IMAM IBNU HIBBAN  

DALAM JARH WA TA’DIL 
 

Soal no. 60 : 

Ibnu Hibban disebut sebagai ulama yang mutasyadid fi jarh tapi 

juga mutasahil fi tautsiq, maka bagaimana kedua hal yang bertentangan 
tadi bisa terdapat dalam diri Imam Ibnu Hibban? 

Jawaban : 

Hal ini bisa kita lihat dari qoidah Beliau dalam mentautsiq, yakni 

‘Seorang perowi itu tsiqoh atau shoduq ketika Ia meriwayatkan dari 
orang yang tsiqoh (gurunya) dan haditsnya juga diriwayakan oleh orang 

yang tsiqoh (muridnya) serta ia tidak meriwayatkan hadits yang 
mungkar’. Qoidah yang dipegangi Imam Ibnu Hibban memiliki 

kelemahan sebagai berikut : 
1. haditsnya Rowi yang meriwaytkan dari orang yang tsiqoh tidaklah 

bermanfaat, kecuali bila rowi tersebut sendiri adalah tsiqoh, begitu 
juga hadits dari murid tsiqoh yang meriwayakan darinya juga tidak 

bermanfaat, kecuali jika gurunya tsiqoh. 
2. seorang tsiqoh yang meriwayatkan dari rowi tersebut sendirian tidak 

ada murid selainnya, maka ini tidak bisa mengangkat Jahalah 
Ainnya, artinya rowi tersebut tetap majhul ‘Ain, ia baru terangkat 

jahalah ‘ainnya dengan riwayat 2 (dua) orang tsiqoh atau lebih, 

sehingga rowi tadi statusnya naik menjadi Majhul Hal, dan telah 
berlalu perselisihan ulama tentang rowi yang majhul hal dalam 

kondisi seperti ini bersama dengan hanya mendapatkan tautsiq dari 
Ibnu hibban saja. 

3. “tidak meriwayatkan hadits yang mungkar”, maka jika rowi tersebut 
sedikit haditsnya, bahkan Cuma ia saja yang meriwayatkan hadits 

tersebut, hal ini tentu dikatakan ia tidak meriwayatkan hadits yang 
mungkar, bersamaan dengan kemungkinan Ia adalah seoarang 

pendusta atau pencuri hadits, dikarenakan seorang pendusta atau 
pencuri hadits maka ia akan membawakan sanad yang shohih, dan 

kalau kita terapkan qoidah Ibnu Hibban tentu kita akan 
menghukumi haditsnya shohih, padahal hadits tersebut adalah 

buatannya sendiri. 
Dengan qoidah yang dipegangi oleh Ibnu Hibban inilah para ulama 

memasukkan beliau kedalam ulama yang mutasahil dalam tautsiq, 

begitu juga yang terjadi kepada Imam Al hakim dan Imam Ibnu 
Khuzaimah, dikarenakan qoidah mereka kepada rowi bahwa jika ia tidak 

dijarh maka telah tetap keadilannya dikarenakan seorang Muslim pada 
asalnya adalah adil. Maka ulama menghukumi mereka berdua sebagai 

ulama yang mutasahil. Dikarenakan qoidah yang diakui oleh mayoritas 
ulama hadits adalah bahwa keadilan seorang rowi harus ditetapkan tidak 

sekedar hanya karena tidak adanya jarh dengan perincian yang ada.  
Kemudian dari jalan penelitian terhadap komentar-komentar Imam 

Ibnu hibban kepada seorang perowi yang memiliki kesalahan sedikit 
atau kesalahannya masih ada kemungkinan lain, maka Ibnu Hibban 
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sering memberikan komentar yang berlebihan dengan memberikan jarh 

yang keras kepadanya, sehingga karena hal inilah para ulama 
menghukuminya mutasyadid dalam Jarh. Maka terkumpulnya dua hal 

yang kontradiksi pada seseorang tidaklah mustahil. Dan ketika kita 
mendapatkan tautsiq dari Ibnu Hibban saja maka ini tidak langsung 

terima, begitu juga dengan jarh Beliau, bisa jadi rowi yang dijarh tadi 

kesalahannya sedikit dan tidak merusak haditsnya ketika itu. 
 

 
iii 

 

 

CARA MENGUJI KEDHOBITHAN PEROWI 
 

Soal no. 61 : 

Kita mengetahui bahwa cara untuk menentukan seorang rowi 
dhobith dan mutqin hapalannya dengan pengujian dan perbandingan 

terhadap rowi tsiqoh lainnya, kemudian bagaimana cara kita mengetahui 
keadilan agama seorang rowi?  

Jawaban : 

Untuk mengetahui kedhobithan seorang perowi adalah dengan 

bermacam cara, yaitu kumpulkan hadits-haditsnya kemudian kita uji 
haidts-haditsnya sebagai berikut : 

1. untuk mengetahui hapalannya dengan membandingkan dengan rowi 
lain yang sudah terkenal hapalannya. 

2. untuk mengetahui Mukhtalit dengan cara misalnya ketika para tokoh 
dan masyaikh kibar yang meriwayatkan darinya haditsnya lurus 

(benar/shohih), tetapi ketika yang meriwayatkan darinya ulama yang 

tingkatannya dibawah pembesar tadi (ulama shighor) haditsnya 
idhtirob (goncang) berarti ini menunjukkan rowi tersebut ikhtilat 

berubah hapalannya 
3. untuk mengetahui rowi yang mudalis, yaitu ketika ia meriwayatkan 

dari rowi yang tsiqoh dengan bentuk tasmi’ (jelas mendengnya) 
hadits-haditsnya lurus (shohih) tapi ketika ia meriwayatkan dengan 

bentuk an’anah haditsnya bermasalah (mungkar) maka berarti 
menunjukkan rowi tersebut Mudalis 

4. dan juga bisa dengan penelitian kita mengetahui apakah kesalahan 
berasal dari rowi tersebut atau berasal dari muridnya, yaitu ketika 

murid tsiqoh yang meriwayatkan darinya haditsnya lurus, akan tetapi 
jika yang meriwayatkan darinya murid yang dhoif haditsnya 

bermasalah, maka kesalahan bukan padanya tetapi dari rowi 
dibawahnya. 

Ini semua adalah cara mengetahui kedhobithannya, adapun 

keadilannya diketahui dengan cara sebagai berikut  : 
1. yaitu dengan mengamati bagaimana seorang rowi dalam 

meriwayatkan hadits, contohnya Ibnu Ishaq penulis kitab shiroh 
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terkenal, beliau pernah meriwayatkan dari seorang guru tanpa 

perantara kemudian dalam riwayat lain beliau meriwayatkan dari 
gurunya yang sama dengan perantara, berarti ini menunjukkan sifat 

waro’nya beliau sehingga tetap keadilannya dalam agama baginya, 
juga sepeti Imam Ibnu Abi syaibah beliau pernah meriwayatkan dari 

bapaknya dengan perantara berarti ini juga menunjukkan 

keadilannya, karena jika ia meriwayatkan dari bapaknya tanpa perlu 
menyebutkan perantara tersebut, maka orang lain tidak ada yang 

tahu karena seorang anak tentu dekat dengan bapaknya. 
2.  cara yang lain adalah dengan melihat komentar-komentar rowi 

tersebut dalam bukunya jika ia membicarakan hadits yang 
meragukannya atau yang semisalnya dari perkara yang menunjukkan 

amanah dan sifat waro’nya terhadap agamanya. 
 

 
iii 

 

STATUS PEROWI YANG TIDAK DITEMUKAN  
JARH MAUPUN TA’DIL 

 

 

Soal no. 62 : 

Seorang rowi yang tertulis dalam suatu biografi dan tidak ada 
komentar jarh maupun ta’dil, apakah setelah kita mengamati haditsnya 

kemudian kita memberikan penilaian jarh atau ta’dil sendiri?  
Jawaban : 

Syaikh Al Mualimi menyebutkan ini adalah perkara yang tidak ada 
keluasan bagi kita, para Hufadz generasi awal tentu mudah bagi mereka 

mengetahui rowi tersebut dan apa yang diriwayatkanya, karena mereka 
mengenalnya, gurunya, temannya, dan murid-muridnya. Yang ada 

keluasan bagi kita adalah ketika ada seorang hufadz mengatakan 
haditsnya mungkar, setelah kita mengamati haditsnya ternyata banyak 

dan ia memiliki penguat dalam kitab lainnya, maka ini adalah perkataan 
yang kuat,  karena berarti adanya tambahan ilmu yang tidak diketahui 

oleh salah satu hufadz tadi. Adapun rowi yang keadaanya seperti yang 
ditanyakan adalah majhul, maka kita berijtihad dari pendapat-

pendapatnya para hufadz terdahulu, bukan dari diri kita sendiri, apa 

yang para hufadz men-tautsiqnya maka kita tautsiq, apa yang mereka 
jarh, maka kita jarh, apa yang mereka katakan majhul, maka rowi 

tersebut majhul dan begitu seterusnya. 

 

 

 
iii 
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PERBEDAAN FULAN TSIQOH DAN KAANA TSIQOH 
 

Soal no. 63 : 

Apa perbedaan antara ucapan Fulan Tsiqoh dan Fulan Kaana 

tsiqoh ?  
Jawaban : 

kalimat ‘Kaana’ untuk menunjukkan sering, tapi disini maknanya 
bukan menjukkan bahwa dulu fulan tsiqoh sekarang tidak tsiqoh, jadi 

tidak ada perbedaan antara dua kalimat yang ditanyakana, kecuali ada 
dalil yang menunjukkan bahwa rowi tersebut telah berubah dari tsiqoh 

menjadi dhoif. 
 

 
iii 

 

STATUS ROWI YANG TIDAK MASYHUR 
 

Soal no. 64 : 

Jika berkata sebagian Imam Jarh wa Ta’dil tentang seorang rowi : 
“ tidak masyhur dalam menuntut ilmu ” apakah berarti rowinya majhul ?  

Jawaban : 

ungkapan ini bisa bermaksud bahwa rowi tadi tidak terkenal 

sebagaimana Imam-imam yang terkenal seperti Imam Ahmad, Imam 
Ibnul madini dan yang semisalnya, artinya rowi tersebut tsiqoh tapi 

belum sampai pada tingkatan seperti Imam-imam yang sudah masyhur. 
Tetapi bisa jadi kalau rowi tersebut sedikit haditsnya menunjukkan 

bahwa ia seorang yang majhul. Bisa majhul ‘ain kalau yang 
meriwayatkannya dari satu orang dan bisa jadi naik menjadi majhul Hal 

kalau yang meriwayatkan jamaah, tapi qoidah ini tidak mutlak tetapi 

tergantung keadaan murid-murid rowi majhul tadi, bisa jadi hanya satu 
orang yang meriwayatkan darinya tetapi bisa mengangkatnya menjadi 

majhul hal atau bahkan murid yang meriwayatkan darinya banyak tapi 
mereka semuanya Matrukin (orang-orang yang ditinggalkan haditsnya) 

atau Kadzabuun (para pendusta) dan perowi-perowi lemah maka hal ini 
tidak mengangkatnya menjadi majhul hal. Jadi yang perlu diperhatikan 

dalam mengangkat seorang perowi majhul ‘ain adalah jumlah dan 
kualitas murid-muridnya. Adapun jika kita mendapati seorang ulama 

yang memberikan tautsiq kepadanya, maka perkataan Imam diatas 
menunjukkan bahwa rowi tersebut tsiqoh tapi tidak sampai pada derajat 

Imam-imam yang terkenal. 
 

 
iii 
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MERIWAYATKAN HADITS DENGAN MAKNA 
 

Soal no. 65 : 

Apa pendapat yang benar tentang meriwayatkan hadits dengan 

makna ?  
Jawaban : 

Sebagian ulama membolehkannya seperti Imam Bukhori, sebagian 
mereka melarangnya dengan dalil : “Barangsiapa yang mengatakan atau 

kamu mengatakan apa yang tidak saya katakan, maka siapkan tempat 
duduknya di neraka” (Mutafaq alaihi) kemudian hadits : “Alloh melihat 

seseorang yang mendengar ucapanku kemudian mempelajarinya dan 
menyampaikan kepada orang lain sebagaimana ia dengar” (Bukhori) dan 

ketika Al baro’ mengulangi doa yang diajarkan nabi Sholollahu alaihi wa 

Salam dengan mengatakan : wa rosulika alladzi ursilta,  maka Nabi 
Sholollahu alaihi wa Salam pun membetulkan bukan begitu tetapi 

katakan : wa Nabiyika alladzi ursilta”. (Mutafaqun Alaihi).  
Ulama yang membolehkan menyanggah ulama yang melarang yakni, 

Barangsiapa yang menyampaikan hadits dengan maknanya tanpa 
penambahan dan pengurangan ia tidak termasuk kedalam cakupan 

hadits larangan untuk berkata sesuatu yang tidak Rosululloh Sholollahu 
alaihi wa Salam ucapkan, adapun hadits yang kedua telah datang 

haditsnya dengan lafadz-lafdz yang berbeda tetapi maknanya satu, 
sedangkan hadits yang ke-3 adalah dalam dzikir-dzikir dimana kita 

beribadah dengan lafadzh dan maknanya. Syarat-syarat boleh 
meriwayatkan hadits dengan maknannya : 

1. dikatakan oleh Al qodhi, rowi tersebut mengetahui dilalah perbedaan 
lafadz dan tempat-tempat bahasa arab, kalau tidak paham, maka 

tertolak baginya untuk meriwayatkan dengan makna berdasarkan 

ijma. 
2. Ia mengganti lafadz dengan yang sinonimnya dengannya seperti julus 

dengan quud dan yang semisalnya. 
3. Ia menerjemahkan makna haditsnya yang seimbang sesuai dengan 

lafadz rosululloh Sholollahu alaihi wa Salam, tidak boleh misalnya 
lafadz yang umum diterjemahkan dengan lafadz yang khusus atau 

sebaliknya dan seterusnya 
4. bukan termasuk hadits yang kita beribadah dengan lafadznya seperti 

dzikir-dzikir dalam sholat, doa tasyahud dan yang semisalnya 
5. bukan termasuk yang jawamiul kalam 

6. bukan termasuk dalam bab yang Mutasyabih, seperti lafadznya yang 
musytarik, mujmal dan selainnya. 

Keimpulannya boleh meriwayatkan dengan makna bila terpenuhi 
syarat-syaratnya, dan pembahasan masalah ini tidak begitu besar 

faedahnya hari ini, dikarenakan hadits-hadits telah dibukukan dan 

permasalahannya sudah lewat, sedangkan para ulama sudah 
menerimanya, salah satu contohnya mereka menerima keshohihan 

shohih bukhori yang didalamnya juga banyak riwayat dengan makna.  



Disusun : Abu Said Neno Triyono  www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Robiul Awal 1433 H  Cetakan 1 

 

 

 

63

Sebagian ulama merojihkan hadits yang diriwayatkan dengan lafadz 

dibandingkan yang diriwayatkan dengan makna, ketika terjadi 
pertentangan, ini adalah perkara benar. Akan tetapi bagaimana kita 

mengetahui bahwa hadits tersebut diriwayatkan dengan lafadz, mungkin 
dijawab bahwa rowi tersebut adalah seorang yang melazimkan 

meriwayatkan dengan lafadznya, tetapi permasalahannya bagaimana 

dengan rowi diatasnya atau dibawahnya, mungkin rowi diatasnya telah 
menyampaikan dengan makna yang sampai kepadanya, atau bisa jadi 

rowi yang dibawah meriwayatkan dengan makna, sehingga ini adalah 
teoritis saja. 
 

iii 
 

 

STATUS JARH TEMAN SEBAYA 
 

Soal no. 66 : 

Apakah ucapan teman sebaya (akron) yang saling mengomentari 
(jarh) sebagiannya kepada sebagian yang lain ditolak secara mutlak?  

Jawaban : 

Tidak ditolak dan tidak diterima secara mutlak, tetapi ada perincian, 

jika yang mengomentari tadi ada permusuhan, egoisme dan semisalnya 

terhadap yang dikomentari, maka tidak diterima. Darimana kita tahu 
bahwa ini adalah permusuhan, yaitu dari perkataan ulama muta’dil yang 

men-tautsiqnya dan ada indikator yang mengarah kesana, seperti 
ucapan Imam Malik kepada Ishaq bin Rohawiyah dajjal dari para dajjal, 

padahal Ishaq adalah ulama yang utama, tapi karena ada permusuhan 
maka terjadi komentar seperti ini. Akan tetapi jika tidak ada indikasi 

yang mengarah kesana, maka kita menerima ucapan mereka para 
ulama yang sezaman, satu daerah, dan pendapatnya lebih kuat dari 

pendapat orang yang tidak sezaman dengannya, seperti komentar Abu 
Hatim Ar Rozi, Abu Zur’ah Ar Rozi dan Muhammad bin Muslim Ar rowah 

Ar Rozi yang ketiganya Roziyun kepada Muhammad bin Hamid Ar Rozi, 
bahwa ia pendusta. Kita dahulukan perkataan ketiga ulama besar 

roziyun diatas terhadap rowi dari perkataan ulama selainnya yang 
menilai bagus keadaan Muhamad Hamid Ar Rozi ini, karena penduduk 

suatu negeri lebih mengetahui keadaan orang-orangnya. 
 

 
iii 
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STATUS JARH DARI AHLU BID’AH 
 

Soal no. 67 : 

Jika seorang Ahlu bid’ah, menjarh Ahlu bid’ah lainnya, apakah 

diterima jarhnya atau tidak?  
Jawaban : 

Jika bid’ahnya saling berhadapan, misalnya seorang syiah yang 
menjarh nashibi, maka ucapannya tidak diterima kecuali dengan 

beberapa syarat, Alhamdulillah banyak ulama jarh wa ta’dil adalah ahlu 
sunnah, sehingga tidak perlu melirik kepada mereka. 

 

 
iii 

 

 

STATUS JARH IMAM JURJANI 
 

Soal no. 68 : 

Imam Jurjani pemilik kitab ‘ahwalul rijal’ , apakah benar komentar 
beliau yang keras terhadap rowi syiah ?  

Jawaban : 

ya benar dan para ulama membawa komentar keras beliau terhadap 

rowi syiah dari sisi bid’ahnya, dan beliau memang orang yang keras 

terhadap syiah, oleh karenanya Al ‘Amasy dan Abu Ishaq tidak selamat 
dari komentar kerasnya karena terdapat perkara syiah kepada mereka 

berdua, akan tetapi dari segi komentar umum kepada seorang rowi, 
maka beliau tidak termasuk yang mutasyadid. 

 
iii 

 

 

STATUS JARH KALIMAT MUNGKARUL HADITS 
 

Soal no. 69 : 

Imam Ahmad dan Imam Bardiji serta selain mereka memutlakan 

kalimat “mungkarul hadits” terhadap hadits yang fard (jalannya hanya 
satu), apakah ketika mereka memutlakan kalimat ini kepada seorang 

rowi bisa dihitung sebagai jarh kepadanya? 
Jawaban : 

Imam Ahmad, Imam Abu Bakar Bardiji, Imam yahya bin said Al 
qothon, Imam Abu dawud, Imam Nasaii dan Imam Duhaim terkadang 

memutlakan kalimat kemungkaran terhadap penyendirian riwayatnya, 

akan tetapi tidak selalu seperti itu, berbeda dengan yang disangka oleh 
Tahawuni yang mengatakan (bahwa : perbedaan antara mutaakhirin 

yang mengatakan ini haditsnya mungkar dengan mutaqodimin tentang 
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hal ini adalah, bahwa mutaakhirin memutlakkan kalimat tersebut kepada 

riwayat seorang rowi dhoif yang menyelisihi rowi tsiqoh, sedangkan 
ulama terdahulu seringnya memutlakan kalimat tersebut kepada riwayat 

yang sendirian, sehingga bila rowinya tsiqoh maka haditsnya shohih 
ghorib…). Maka qoidah yang dibuat oleh tahawuni tidaklah benar, kita 

lihat dalam kitabnya Imam Ahmad ilal ma’rifatir rijal banyak didapati 

lafadh mungkar untuk rowi yang dhoif, begitu juga Imam bukhori 
menggunakan lafadz ini untuk Jarh yang sangat keras, hal yang sama 

juga dalam perkataanya Imam Abu hatim menggunakan lafadz ini untuk 
jarh juga, bahkan sebagian mereka menggunakannya untuk hadits yang 

palsu.  
Kesimpulannya kalau didapatkan indikasi penggunaan lafadz 

mungkar yang mengarah kepada makna kesendirian, maka kita gunakan 
hal ini. Kalau tidak ada indikasi maka asalnya lafadz ini untuk jarh. 

 
iii 

 

 

STATUS MURSAL SAHABAT 
 

Soal no. 70 : 

Apakah diterima riwayat mursal shohabat yang pada saat Nabi 

Sholollahu alaihi wa Salam meninggal, sedangkan Ia belum dewasa 
(Tamyis) ?  

Jawaban : 

sudah diketahui bahwa sahnya suatu riwayat adalah telah terbukti 
bahwa si murid mengambil dari gurunya tersebut, dengan pengambilan 

dan menyampaikan dari gurunya tersebut secara jelas. Imam Ibnu Hajar 
telah menyebutkan dalam awal kitabnya Al ishobah orang-orang yang 

disebut sahabat, yaitu bagian kedua adalah bayi yang dilahirkan oleh 
para sahabat pada zaman nabi Sholollahu alaihi wa Salam hidup, 

kemudian hidup dan pada saat Rosululloh Sholollahu alaihi wa Salam 
wafat ia belum tamyiz. Al hafiz menjelaskan bahwa mereka dihitung 

sebagai sahabat adalah sebagai pengikutan hukum saja (ilhaq) 
dikarenakan kuat dugaan Rosululloh Sholollahu alaihi wa Salam pernah 

melihat mereka, karena tentunya orang tua bayi tersebut akan 
mengabarkan kepada Beliau tentang kelahiran anaknya. Kemudian Al 

hafiz menjelaskan bahwa riwayat mereka dihitung sebagai mursal 
menurut muhaditsin muhaqiqin, dikarenakan mereka belum bisa 

menyampaikan dari Nabi Sholollahu alaihi wa Salam secara langsung 

mengingat umur mereka yang masih kecil ketika Nabi Sholollahu alaihi 
wa Salam wafat, walaupun mereka disebut sebagai sahabat, maka ini 

masuk kedalam bab kemulian melihat Nabi, bukan bab riwayatnya 
bersambung dengan nabi 
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Soal no. 71 : 

Jika permasalahannya seperti itu, mengapa para ulama menerima 
riwayat mursal sahabat?  

Jawaban : 

Mursal dari seorang sahabat yang secara jelas bertemu dengan nabi 

Sholollahu alaihi wa Salam, maka kebiasannya Ia mengambil riwayat 

dari sahabat lain, kalau diketahui mereka mengambil dari tabi’in tentu 
kita akan tawaquf terhadap haditsnya. Alasan para ulama menerima 

mursal sahabat, karena sangat jelas mereka meriwayatkannya dari 
sahabat lain, sebagian mereka tidaklah meriwayatkan kecuali dari 

sahabat lain, mungkin didapatkan rowi besar meriwayatkan dari rowi 
kecil, tapi ini sedikit sekali. Dan semua shohabat adalah adil. 

 
iii 

 

 

PERBEDAAN FULAN DISELISIHI DAN  

FULAN DISELISIHI HADITSNYA 
 

Soal no. 72 : 

Apa perbedaan antara ucapan ‘fulan khulifu’ (fulan telah diselisihi) 

dengan ‘fulan yukholifu fi haditsihi’  ( Fulan diselisihi haditsnya) ?  
Jawaban : 

kedua lafaz ini menunjukkan bahwa rowi tersebut lemah hafalannya, 
dan juga menunjukkan bahwa rowi tersebut adalah termasuk Talyin 

(lemah), bisa digunakan sebagai syawahid dan mutabaah. Perbedaanya 
lafadz yukholifu lebih keras jarhnya dibandingkan lafadz khulifu, karena 

fiil mudhori melazimkan istimror (selalu). 

 

 
iii 

 

 

PERBEDAAN JARH MUJMAL DAN JARH MUFASSAR 
 

Soal no. 73 : 

Bagaimana kita mengetahui bahwa suatu lafaz jarh itu mujmal 

(global) dan lafaz jarh itu mufasar (terperinci) ?  
Jawaban : 

Para penuntut ilmu banyak yang keliru memahaminya, jika ada 
lafaz jarh yang keras mereka mengatakan jarh mufasor, tetepi kalau ada 

lafaz jarh yang ringan mereka mengatakan mujmal, maka ini tidaklah 

benar. Seorang rowi dikomentari dari 2 (dua) sisi : sisi keadilannya dan 
sisi hapalannya. Jika kita ketahui bahwa rowi tersebut dikritik dari salah 

satu atau kedua sisi ini, maka jarhnya mufasar, akan tetapi kalau tidak 
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Nampak dari sisi mana dikritik maka jarhnya mujmal. Contoh : seorang 

rowi dikatakan ‘dhoif’, laisa bisyain (tidak ada apa-apanya), atau matruk 
dan yang semisalnya, maka hal ini tidak jelas dari sisi mana ia dikritik, 

sehingga jarhnya adalah mujmal.  
Adapun kritikan ‘lahu auham’ (punya kesalahan), ‘fahsyu gholat’ 

(banyak keliru) ‘fasiq’ atau ‘kadzab’ (pendusta). Maka hal ini adalah jelas 

yaitu dikritik dari segi hapalan atau keadilannya, sehingga disebut jarh 
mufassar. Adapun lafaz ‘fulan mungkarul hadits’, maka sebagian 

penuntut ilmu mengatakannya jarh mujmal, karena lafaz ini adalah 
untuk rowi yang dhoif yang telah diselisihi haditsnya, maka kata-kata 

dhoif masih mujmal, adapun yang benar adalah jarh mufassar 
dikarenakan ia dhoif karena menyelisihi rowi yang tsiqoh yang 

menunjukkan hapalannya yang lermah. Adapun pemakain lafaz ini oleh 
Imam bukhori mungkarul hadits adalah untuk lafaz jarh yang sangat 

keras dan menunjukkan jarh mujmal, kerena menurut beliau ini adalah 
rowi yang tidak halal untuk menggunakan riwayatnya dan kita tidak 

mengetahui alasan untuk meninggalkan riwayatnya. 
 

 
iii 

 

 

STATUS ROWI YANG DIRIWAYATKAN JAMAAH 
 

Soal no. 74 : 

Seorang rowi jika meriwayatkan darinya jamaah, maka apakah ini 

dianggap sebagai tautsiq darinya?  
Jawaban : 

Perkara ini perlu perincian dengan melihat kondisi murid-muridnya, 
jika mereka adalah ulama yang masyhur yang memilah-milah guru yang 

akan diambil haditsnya, maka ini adalah pen-ta’dilan kepada rowi 
tersebut. Hal ini telah diisyaratkan oleh Imam Abu Hatim ketika 

bertanya kepada Imam Abu Zur’ah, apakah bermanfaat riwayat orang 
yang tsiqoh dari seorang rowi ? abu zur’ah menjawab iya, dan ketika 

ditanya riwayat seorang dari rowi yang tsiqoh apakah bermanfaat ? ia 
menjawab tidak. Dikarenakan mungkin seorang rowi pendusta bisa saja 

menghadiri kajian masyaikh yang masyhur, kemudian ia memalsu 
haditsnya. 
 

 
iii 
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STATUS ROWI YANG MEMILIKI NASKAH PALSU 
 

Soal no. 75 : 

Jika ada seorang Imam yang mengomentari rowi ia memiliki naskah 

palsu dan kita tidak menemukan dalam biografinya kecuali komentar ini 
maka bagaimana statusnya?  

Jawaban : 

Sangat dhoif. 

 

 
iii 

 

 

UCAPAN FULAN DIPERBINCANGKAN APAKAH  

JARH MUJMAL ATAU MUFASSAR 
 

Soal no. 76 : 

Ucapan ‘Fulan yatakalamu fiih’ apakah ini jarh mujmal atau 
mufassar?  

Jawaban : 

Ini adalah jarh mujmal, karena kita tidak tahu apakh ini jarh dari 

sisi keadilannya atau dari sisi hafalannya, dan ungkapan ini dimasukkan 
sebagai ahlu tawabi’ dan syawahid, kecuali lafaz yang digunakan oleh 

Imam bukhori ini adalah untuk jarh yang keras. Begitu juga ucapan ‘lam 
yakun bilqowy fii haditsihi’ (tidak kuat haditsnya) ini juga jarh mujmal, 

karena kita tidak tahu sebab penafiyan kuatnya. Dan komentar ‘qolilul 
hadits’  (sedikit haditsnya) tidak melazimkan jarh pada asalnya, 

dikarenakan terkadang seorang rowi sedikit haditsnya sedangkan ia 
adalah rowi yang tsabat (kokoh), dan terkadang juga ia rowi yang dhoif 

dan pada umumnya rowi yang sedikit haditsnya adalah dhoif yakni tidak 

diterima haditsnya, dikarenakan hal ini menunjukkan bahwa ia tidak 
pakar dalam hadits dan ia tidak menyibukkan diri dengan hadits, 

buktinya haditsnya sedikit. Dan umumnya juga rowi seperti ini dihukumi 
majhul, dan rowi yang majhul tawaquf hukumnya dan pada dirinya tidak 

ada jarh, kalau sudah ada komentar jarh padanya, berarti ia tidak 
majhul lagi ketika itu. Komentar ‘yustadhafu’ (didhoifkan) ini jarh 

mujmal dan ungkapan ini lebih ringan daripada perkataan Dhoif. 
Komentar ‘laisa bidzaka’ (bukan seperti itu) ini juga jarh mujmal, 

kemudian komentar matruk juga mujmal. 

 

 
iii 

 

 



Disusun : Abu Said Neno Triyono  www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Robiul Awal 1433 H  Cetakan 1 

 

 

 

69

PERTENTANGAN ANTARA JARH MUJMAL  

DENGAN TA’DIL 
 

Soal no. 77 :  

Ketika terjadi pertentangan antara jarh mujmal dengan ta’dil, maka 

bagaimana?  
Jika terjadi pertentangan, maka dilihat yang men-jarh dan yang 

men-ta’dil, dari beberapa sisi : 
1. kepakaran mereka dalam hadits 

2. negeri tempat tinggalnya dengan rowi 
3. faktor zaman kedekatannya dengan rowi 

kalau misalnya memang kekuatan antara yang menjarh dan yang 
menta’dil sama, maka sebagian ulama mengkompromikan kedua lafaz 

yang berbeda tersebut seperti perkataan fulan tsiqoh yang lain 
mengatakan fulan dhoif, maka yang tengah-tengah diberikan status 

shoduq, sebagaimana ini dilakukan oleh Al hafiz dalam kitabnya At 
taqrib dan penjelasan lainnya lihat sebelumnya. 
 

iii 
 

 

PERBEDAAN QOOLA FULAN  

DENGAN QOOLA LANAA FULAN 
 

Soal no. 78 : 

Apakah ada perbedaan perkataan seorang rowi ‘qoola fulan’ (fulan 
berkata) dan ‘qoola lanaa fulan’ (fulan berkata kepada kami) ?  

Jawaban : 

ada perbedaan kalau rowi tersebut mudalis, kalau ia mengatakan 
qoola fulan berarti masih ada kemungkinan mendengar dan juga ada 

kemungkin Ia tidak mendengar dari gurunya. Adapun perkataan mudalis 
qoola lanaa fulan maka Ia memastikan mendengar dari gurunya. Adapun 

selain mudalis maka tidak ada perbedaan, diterima atau ditolak hanya 
berdasarkan keadaan rowinya. Tetapi tentunya kalimat qoola lanaa fulan 

lebih kuat disbanding qoola fulan. Imam bukhori sering menggunakan 
kalimat qoola lanaa fulan dalam riwayat dari gurunya terlebih lagi dalam 

kitab Tarikh kabir, Al hafiz berkata ini menunjukkan perbedaan 
penggunaan kalimat apa yang dianggap Imam bukhori masuk kedalam 

syaratnya dan yang tidak masuk syaratnya. 
 

iii 
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PERBEDAAN HADITS JAYYID  

DENGAN HADITS HASAN 
 

Soal no. 79 

Apakah ada perbedaan antara hadits hasan dengan hadits jayyid?  

Jawaban : 

Ada perbedaan hadits jayyid lebih kuat daripada hadits hasan tapi 

kedudukannya dibawah hadits shohih. 
 

 
iii 

 

APAKAH TADLIS MERUPAKAN JARH 
 

Soal no. 80 : 

Apakah tadlis merupakan jarh terhadap rowi ?  

Jawaban : 

tadlis bukan jarh yang terpatri dalam rowi, ia hanyalah 

menghasilkan efek ditawaqufi bila ia meriwayatkan dengan bentuk 
kalimat yang mengandung kemungkinan tidak mendengar langsung dari 

gurunya, seperti an’anah atau qoola. Buktinya banyak ulama yang 

disifati dengan tadlis tapi mereka tidak dijarh karena hal ini. Akan tetapi 
jika banyak ditemukan tadlis dalam riwayat seorang rowi maka ia 

didhoifkan dengan sebab ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Al hafiz 
terhadap Abu janib Al kalbi. 

 
Soal no. 81 : 

Jika ada yang mengatakan : ‘tadlis bukan jarh, buktinya ketika ia 
menjelaskan aktivitas periwayatannya diterima haditsnya’ apakah 

ungkapan ini benar?  
Jawaban : 

Tidak tepat 100% karena sesuatu yang ternafikan darinya tidaklah 
melazimkan bahwa itu bukan jarh, contohnya rowi yang jelek hapalanya 

diterima haditsnya ketika meriwayatkan dari pegangannya, bersamaan 
bahwa jelek hapalan adalah salah satu bentuk jarh, begitu juga rowi 

yang ringan kejelekan hapalannya diterima haditsnya dengan beberapa 

syarat dan hal ini tidak kita katakan bahwa kejelakan hapalan yang 
ringan bukan jarh, akan tetapi para ulama tetap mengatakan bahwa 

kalimat itu adalah jarh. 

 

 
iii 
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PERBEDAAN TADLIS TASWIYAH  

DAN TADLISUL ISNAD 
 

Soal no. 82 : 

Apa perbedaan tadlisut taswiyah dan tadlisul isnad?  

Jawaban : 

Tadlis adalah menyamarkan dan men-generalisasi dari gurunya 

yang ditadlisinya kepada para pendengarnya. Para ulama membagi 
tadlis menjadi 2 (dua): 

1. Tadlisus sanad, yaitu seorang Mudalis meriwayatkan dari gurunya 
yang memberikan kesamaran bahwa ia mendengar dari gurunya, 

seperti dengan menggunakan lafaz an’anah, qoola fulan dan yang 
semisalnya. Haditsnya di-tawaquf-i sampai kita dapatkan kepastian 

apakah ia mendengar langsung dari gurunya ataukah tidak, sehingga 
bisa dihukumi haditsnya. 

2. Tadlisut taswiyah : menggugurkan seorang rowi yang dhoif atau 
shogir (kecil) diantara 2 (dua) rowi tsiqot atau maqbul dalam sanad, 

dan si rowi mudalis ini mendengar secara langsung dari gurunya, 
misalnya tadlis yang dilakukan oleh Al Walid bin Muslim ia 

mengatakan saya mendengar dari Al Auzai ‘an (dari) Az Zuhri, maka 
walaupun Al Walid jelas mendengar dari gurunya (Al Auzai), akan 

tetapi an’anah Auzai dari Az Zuhri tidak selamat dari tadlisnya. Maka 

haditsnya tidak diterima sampai ia menjelaskan bahwa Auzai 
memang mendengar dari Zuhri, karena dikhawatirkan ada perantara 

diantara keduanya, yang kemungkinannya adalah rowi dhoif. Akan 
tetapi jika guru dari rowi tadlis tadi tidak pernah mendengar dari 

gurunya lagi, maka ini dinamakan Taswiyah, misalnya rowi mudalis 
meriwayatkan dari si A dari Si B, tapi si A ini tidak pernah mendengar 

dari si B, maka ini dinamakan Taswiyah, jadi inilah letak perbedaan 
antara Tadlis Taswiyah dengan Taswiyah. Oleh karena hal inilah para 

Imam kita mencela tadlis model ini daripada irsal, karena hal ini akan 
membingungkan pendengar seolah-olah haditsnya shohih, 

dikarenakan si rowi mudalis tadi mendengar dari gurunya, padahal 
yang ia kaburkan adalah pendengaran gurunya dari gurunya. 

 

 

 
iii 
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 PERBEDAAN UCAPAN SAWAHU FULAN  

DENGAN JAWWADAHU FULAN 
 

Soal no. 83 : 

Apakah ada perbedaan antara ucapan ‘sawahu fulan’ (fulan telah 

mentaswiyah) dan ucapan ‘jawwadahu fulan’ (fulan telah 
memperbagusnya) ?  

Jawaban : 

Ada perbedaan ucapan sawahu fulan untuk celaan, sedangkan 

ucapan jawwadahu fulan ada 2 (dua) sisi : yang pertama untuk celaan 
sama seperti ucapan sawahu fulan, yang demikian itu jika ia 

menggugurkan seorang rowi dhoif atau shoghir dalam sanadnya untuk 
men-taswiyah dua rowi tsiqoh atau agar Nampak tidak ada cacatnya. 

Yang kedua berupa pujian dan diterima haditsnya, yaitu ketika seorang 
rowi meriwayatkan hadits yang selamat dari ilal daripada riwayat 

selainnya, dengan catatan rowi tersebut lebih lama bermulazamah 
dengan syaikhnya atau Ia adalah murid yang hafidz dan tsabat. 

Perbedaan kedua taswiyah berupa pengurangan dalam sanad, 
sedangkan jawwad bisa pengurangan atau penambahan dalam sanad, 

baik berupa sesuatu yang dicela atau yang dipuji. 

 

 
iii 

 

 
ALASAN PEMERINGKATAN MUDALLIS  

OLEH AL HAFIDZ IBNU HAJAR 
 

Soal no. 84 : 

Telah diketahui bahwa rowi Mudallis tidak diterima ‘an’anah-nya, 
lalu mengapa Al Hafiz Ibnu hajar membuat peringkat untuk rowi Mudalis, 

dan mengatakan untuk tingkatan pertama dan kedua diterima ‘an’anah-

nya ?  
Jawaban : 

Rowi-rowi yang disifati dengan tadlis tidaklah sama, ada yang 
banyak haditsnya tapi dibicarakan pernah melakukan tadlis, ada juga 

yang diperbincangkan dalam tadlis dan riwayatnya dan ada lagi yang 
banyak melakukan tadlis walaupun ia juga banyak meriwayatkan hadits, 

diantara mereka juga ada yang tidak meriwayatkan kecuali dari rowi 
yang tsiqoh, maka tidaklah ia melakukan tadlis kecuali dari rowi yang 

tsiqoh, diantara mereka ada juga yang disifati dengan kedhoifan 
berbarengan bahwa ia juga melakukan tadlis, maka menjadikan mereka 

dalam satu tingkatan ini adalah perkara yang tidak adil. Dan Hafiz Ibnu 
Hajar ulama yang sangat ahli telah meneliti perkataan para Aimah, 

sehingga ia menjadikannya bertingkat-tingkat sesuai dengan ijtihadnya. 
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Akan tetapi kalau kita dapati riwayat yang mungkar dari tingkatan 

pertama dan kedua karena tadlisnya, maka riwayat ini cacat karenanya. 

 
iii 

 

 

HUKUM PERKATAAN TSABATANI FIIHI FULAN 
 

Soal no. 85 : 

Dalam sebagian sanad kita mendapatkan perkataan seorang rowi 

hadatsani fulan, tsabatani fiihi fulan maka bagaimana hukum riwayat 
ini?  

Jawaban : 

Sebagian rowi (walaupun ia tsiqoh) terkadang merasa ragu 

terhadap sebuah riwayat, maka ia menanyakan kepada temannya 
kemudian temannya tersebut men-tasbit-nya. Maka hukumnya dengan 

melihat siapa yang men-tasbit dan siapa yang di-tasbit, jika keduanya 
dapat dijadikan hujjah maka diterima haditsnya. 

 
iii 

 

 

STATUS PEROWI BUKHORI-MUSLIM 
 

Soal no. 86 : 

Apakah setiap rowi yang dipakai Bukhori-Muslim dalam pokok 

mereka sebagai pen-ta’dilan kepadanya, bagaimana jika kita mendapati 
para ulama memperbincangkan rowi tersebut ?  

Jawaban : 

Tidak semua yang dijadikan hujah oleh Bukhori-Muslim itu pen-

ta’dilan kepada rowinya secara mutlak, buktinya contoh Fulaih bin 

Sulaiman Al ‘Adawi dijadikan hujjah oleh Bukhori-Muslim, padahal Ia 
tidak dijadikan hujjah diluar shohihain, lalu kenapa Bukhori-Muslim 

berhujjah dengannya di kitab mereka ? jawabanya karena kedua Imam 
tersebut telah melakukan seleksi terhadap haditsnya, atau memandang 

bahwa haditsnya ada asalnya atau ia memiliki penguat atau bisa jadi ia 
meriwayatkan haditsnya dari kitab pedomannya, sehingga shohih 

walaupun Ia seorang rowi yang jelek hapalannya, inilah beberapa alasan 
kenapa kedua Imam berhujjah dengan rowi yang seperti ini. Maka kalau 

dikatakan bahwa setiap yang dipakai Imam Bukhori-Muslim adalah pen-
tsiqoh-an secara mutlak, ini tidak tepat, kalau kita menemukan adanya 

pen-jarh-an diluar shohihain sedangkan disini rowi tersebut tidak 
mendapatkan pen-tautsiq-kan secara jelas, tentunya kita akan melihat 

kepada pendapat yang menjarh rowi tersebut, dikarenakan mungkin 
yang ada dishohihain rowi tersebut meriwayatkan dari guru tertentu 
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yang bisa dijadikan hujjah, sehingga kedua Imam tersebut 

mengeluarkan haditsnya. 
 

Soal no. 87 :  

Hadits jika ia termasuk syarat Bukhori atau Muslim atau keduanya 

apakah termasuk hadits shohih ?  

Jawaban : 

ini adalah yang biasa kita dengar dari para ulama yang mengatakan 

bahwa hadits ini adalah shohih atas syarat Bukhori-Muslim atau salah 
satunya, dan definisi mereka adalah bahwa rowi dalam sanadnya adalah 

rowi yang dipakai Bukhori-Muslim atau salah satunya. Maka 
permasalahan ini adalah masalah ilmiyah yang luas yang dapat dikritik 

dari segi-segi ilmu hadits. Imam bukhori mengeluarkan hadits dari rowi-
rowi yang tsiqoh, dari rowi-rowi tingkatan kedua yaitu mereka yang 

dikatakan ‘la ba’sa bih’ (tidak mengapa) dan juga dari rowi-rowi yang 
shoduq yang hadits-hadits mereka adalah hasan dan ada juga dari 

hadits-rowi rowi yang dhoif yang ada pembicaraan kepada mereka, tapi 
haditsnya sangat sedikit sebagaimana dijelaskan oleh Al Hafiz dalam 

kitabnya Hadyus Sari.  
Jika demikian maka yang dikatakan bahwa atas syarat Bukhori 

adalah susunan sanad dan konteks sanadnya sama seperti yang 

diriwayatkan oleh Bukhori dalam shohihnya yakni dari fulan dari fulan 
sampai akhir sama persis. Adapun jika sekedar itu adalah perowi 

shohihain atau salah satunya maka ini tidak tepat.  
Berdasarkan inilah ada kekeliruan sebagaimana yang disebutkan 

dalam ilmu mustholah hadits tentang Imam Hakim yang sering 
menyebutkan dalam Mustadroknya hal ini, misalnya ia meriwayatkan 

dari Hisyam dari Zuhri kemudian mengatakan atas syarat shohihain, 
memang benar Hisyam dan Zuhri adalah perowi yang dijadikan hujjah 

oleh shohihain, tapi mereka tidak pernah mengeluarkan hadits dari jalan 
Hisyam dari Zuhri dalam shohihain mereka.  

Jadi sekedar ia adalah rowi bukhori-muslim tidak mencukupi untuk 
dikatakan syarat atas mereka, akan tetapi harus sama persis 

susunannya dalam sanadnya dari awal sampai akhir seperti yang ada di 
shohihain.  

Kemudian bagaimana dengan rowi yang telah digunakan oleh 

shohihain dalam hujjah, apakah ketika ada hadits dengan rowi ini diluar 
shohihain haditsnya shohih? Jawabannya tidak lazim, dikarenakan 

Bukhori-Muslim mengeluarkan haditsnya melalui pemilihan sebagaimana 
telah berlalu keterangannya. Dan keshohihan hadits berdasarkan kaedah 

ilmu hadits adalah dengan melihat matan, kemasyhurannya dan tidak 
menyelisihi yang pokok bersama qorinah-qorinah yang lain, sehingga 

para ulama hadits menghukumi sebuah hadits dhoif walaupun dhohirnya 
hadistnya selamat.  

Jadi kesimpulannya apa yang dilakukan ulama muhaqiqin hadits 
sekarang yang menshohihkan hadits hanya berpegangan dengan syarat 

Bukhori-Muslim atau salah satunya dengan mengabaikan aspek qoidah 
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dalam ilmu mustholah ini tidaklah tepat. Jadi kedudukan rowi yang ada 

dalam shohihain tidak seperti sebuah pertanyaan yang diajukan kepada 
salah satu dari Imam Bukhori atau Muslim tentang ketsiqohan seorang 

rowi.  
Memang betul kalau ada seorang rowi yang ditakhrij oleh shohihain 

atau salah satunya dapat menghilangkan kemajhulannya dan apabila 

tidak ada jarhnya padanya menunjukkan rowinya tsiqot dan diterima 
haditsnya. Oleh karena ini dari apa yang dilakukan oleh Al hafidz dalam 

kitabnya At taqrib dengan memberikan penilaian maqbul terhadap rowi 
yang dikeluarkan oleh Imam Muslin dan terkadang lebih dari itu. 
 

iii 
 

 

PENDAPAT AL HAFIDZ TENTANG  

JALAN-JALAN SANAD 
 

Soal no. 88 : 

Al Hafidz Ibnu Hajar mengatakan : bahwa jalan-jalan yang banyak 
dan berbeda-beda Imam yang mentakhrij haditsnya, menunjukkan 

bahwa hadits tersebut memiliki asal. Apakah ungkapan ini menunjukkan 
kepada kemutlakannya, sekalipun jalan-jalan tersebut tidak selamat dari 

rowi yang pendusta, matruk dan yang semisalnya dari sifat-sifat yang 
menunjukkan sangat parah ke-dhoif-an perowinya ?  

Jawaban : 

Tidak ragu, kita bawa perkataan Al hafidz ini bahwa yang dimaksud 

adalah jalan-jalan yang tidak parah ke-dhoif-annya. Dikarenakan jika 
ada seorang rowi pendusta atau matruk yang bersendirian 

meriwayatkan hadits atau telah tersebar di kalangan mereka maka ini 

menunjukkan haditsnya Maudhu (palsu). Akan tetapi perlu diperhatikan 
bahwa terkadang kita menghukumi seorang rowi itu Matruk, akan tetapi 

Al hafidz melihatnya lain, sehingga Beliau memandang banyaknya jalan 
dapat bermanfaat, demikian juga masalah perselisihan isytihad 

(menguatkan hadits) dengan riwayat yang munqothi (terputus), mu’dhol 
(gugur 2 (dua) orang rowi secara berturut-turut) mursal dan Majhul Ain 

adalah pengaruh dalam masalah cara pandang ini. Dimana ulama lain 
memandang tidak bisa riwayat tersebut dijadikan isytihad, akan tetapi Al 

Hafidz berpendapat lain, karena beliau menganggap banyaknya jalan 
dan pentakhrijan dari Ulama yang berbeda-beda dapat menguatkannya.  

Sehingga seharusnya si penanya menyebutkan pertanyaan tadi 
dengan mencontohkan haditsnya satu persatu sehingga kita bisa 

memberikan komentar dan kritikan terhadap hal ini secara detailnya. 
Akan tetapi kita seharusnya berbaik sangka kepada Al hafidz dan kita 

membawa perkataanya kepada yang telah disebutkan, bagaimana tidak 

beliau adalah Imam kaum muslimin yang mana ulama setelahnya 
banyak mendapatkan manfaat dari penelitiannya dan Al Hafidz sendiri 
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yang menjelaskan qoidah ini bahwa banyakanya jalan dari rowi yang 

sangat lemah tidaklah bermanfaat riwayatnya. 
 

iii 
 

 

STATUS HADITS YANG BANYAK SANADNYA,  

NAMUN TERDIRI DARI PEROWI MAJHUL 
 

Soal no. 89 : 

Isytihad (menguatkan hadits) dengan banyaknya jalan, tetapi 

semua jalan ada rowi majhulnya, bukankah ini menunjukkan bahwa rowi 
majhul tersebut pendusta atau matruk ?  

Jawaban : 

Seandainya rowi tersebut pendusta atau matruk tentu para Aimah 
tidaklah asing tentang keadaannya, adapun majhul hal maka mereka 

sepakat untuk bisa dijadikan penguat. Jika hadits datang dengan jalan 
yang banyak yang menunjukkan hadits tersebut memiliki asal, maka 

ketika itu jiwa merasa tenang untuk berhujjah dengannya dan dapat 
menaikkan derajatnya kepada hadits Hasan li ghoirihi. Kalau ada 

pertanyaan berapa banyak jalan yang bisa menguatkan hadits ? maka 
perkara ini adalah ijtihadiyah terjadang kita menerima hadits dengan 

jalan yang banyak yang masing-masing jalannya ada rowi yang majhul 
‘ain atau yang lebih ringan dari itu, terkadang juga kita menolaknya, 

karena kita melihat ada kemungkarannya, atau juga majhul ‘ain tadi 
diriwayatkan orang tsiqoh tentu berbeda dengan majhul ‘ain yang 

diriwayatkan rowi yang dhoif. 

 
iii 

 

 

KERAGUAN DALAM MENERIMA HADITS SHOHIH 
 

Soal no. 90 : 

Sebagian manusia jika disebutkan hadits shohih ia menolaknya 

dengan berkata : mungkin didalamnya ada kelemahan, mungkin 
begini..begitu, bagaimana menanggapinya ?  

Jawaban : 

kalau semua hadits shohih dicela karena berbagai kemungkinan 

tanpa hujjah ilmiyah, maka tidak akan tersisa lagi hadits yang shohih. 
Contoh para ulama ketika mendefinisikan syarat hadits shohih yaitu 

bersambung sanadnya…., maka masalah tersambung sanadnya 
didalamnya terjadi perselisisihan yang banyak, apakah atas syarat 

Bukhori atau Muslim, atau fulan telah menemui fulan tapi tidak pernah 
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mendengar darinya, fulan menemui fulan dan tsabit mendengar dari 

gurunya tapi ulama lain ada yang menolaknya.  
Kemudian syarat berikutnya rowinya adil…, para ulama juga 

berselisih tentang definisi adil, kemudian yang memberikan penilaian 
adil tersebut apakah mutasahil, mu’tadil atau mutasyadid dan 

seterusnya, kalau kita tetapkan bahwa ketika terjadi ikhtilaf tidak 

diterima haditsnya, maka tidak ada hadits shohih di dunia ini. Akan 
tetapi yang dijadikan pegangan adalah qoidah, para ulama telah 

meletakkan qoidah pada masing-masing pembahasan dalam ilmu ini, 
akan tetapi jangan seperti orang-orang yang fanatikus, ketika ada hadits 

yang bersesuaian dengan madzhabnya maka ia mencari qoidah yang 
dapat dipakai untuk menshohihkannya, akan tetapi jika ada yang tidak 

sesuai dengan madzhabnya, maka Ia akan mencari celaan dari para 
Imam tentang hadits tersebut. 

 
iii 

 

 

STATUS RIWAYAT PEROWI BUKAN MURID SENIOR 
DARI SEORANG GURU YANG MASYHUR 

 

Soal no. 91 : 

Seorang Rowi jika telah dijadikan pedoman karena kemasyhurannya 

dengan banyaknya haditsnya, kemudian ada riwayat tetapi bukan 
berasal dari murid besarnya, apakah ini menunjukkan bahwa hadits 

tersebut mungkar, terlebih lagi Imam Muslim menjadikan hal ini sebagai 
tanda tentang kemungkaran sebuah hadist ?  

Jawaban : 

Imam Muslim menyebutkannya di dalam muqodimah shohihnya. 

Ringkasannya jika seorang rowi meriwayatkan dari seorang Imam 
dengan bimaa laa yu’rofu anhu (apa yang tidak dikenal dari Imam 

tersebut), maka Ia didhoifkan dan dibicarakan, kita menentukan hal ini 
setelah kita menjelajahi riwayat dari Imam tersebut, dimana rowi yang 

tsiqot atau murid besarnya atau murid tingkatan pertama tidak 

meriwayatkan kalimat hadits tersebut, atau tidak meriwayatkan hadits 
tersebut secara pokoknya (tidak ada asalnya dari murid seniornya), 

maka kesendirian ia dalam meriwayatkan hadits tersebut tidak kita 
terima dan inilah maksud dari perkataan bimaa laa yu’rofu anhu . Oleh 

karena inilah para ulama membagi murid para Imam menjadi beberapa 
tingkatan dan pembagian ini bukan berdasarkan pada usia si murid 

tetapi kepada lamanya dan tatsabutnya si murid ketika bermulazamah 
dengan gurunya, sebagaiman yang dilakukan oleh Imam ibnul madini 

dalam kitab illalnya. Seorang rowi sekalipun ia dapat digunakan sebagai 
hujjah terkadang para ulama menolak haditsnya pada riwayat salah 

seorang gurunya dengan alasan haditsnya tidak disebutkan oleh murid 
senior gurunya tadi, akan tetapi jika terdapat pengingkaran disana. 
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Adapun sekedar penolakan karena tidak disebutkan oleh murid senior, 

maka ini tidak sesuai dengan tahqiq ilmiyah yang benar. 
 

iii 
 

 

BUKAN SYADZ PEROWI YANG MERIWAYATKAN HADITS 

SENDIRIAN DARI TEMAN SEGURUNYA 
 

Soal no. 92 : 

Ada yang mengatakan sesungguhnya syadz adalah ungkapan dari 

kesendirian seorang rowi meriwayatkan dari gurunya, yakni gurunya 
tersebut memiliki murid yang banyak dan hanya salah satu dari murid 

tersebut yang meriwayatkan dari gurunya sebuah hadits, sedangkan 

murid lainnya tidak meriwayatkan asal hadits tersebut, maka ini 
menunjukkan bahwa haditsnya syadz, benarkah pendapat ini ?  

Jawaban : 

Syadz terjadi ketika mereka para murid sama-sama meriwayatkan 

asal hadits tersebut, kemudian ada seorang rowi yang meriwayatkan 
tambahan. Adapun jika ia meriwayatkan hadits sendirian secara 

sempurna tidaklah dikatakan syadz. Syadz hanyalah ketika rowi yang 
maqbul menyelisihi rowi yang lebih tsiqoh, adapun sekedar 

meriwayatkan hadits yang tidak diwayatkan oleh perowi lainnya, maka 
ini bukan syadz. Kalau kita terima perkataan ini maka tidak ada lagi 

hadits shohih didunia ini, tidak hadits mutawatir tidak juga hadits ahad, 
misalnya seorang guru memiliki murid 100 orang, kemudian ada 1 orang 

yang meriwayatkan hadits darinya, maka berdasarkan pendapat ini 
berarti ia menyelisihi 99 rowi, begitu juga kalau ada 20 orang, masih 

menyelisihi 80 rowi, hal ini sudah jelas menunjukkan batilnya pendapat 

ini. 
 

iii 
 

 

STATUS TAMBAHAN DARI PEROWI YANG MUTQIN 
 

Soal no. 93 : 

Al Hafidz sering menyatakan : ini adalah tambahan dari rowi yang 

tsiqoh yang mutqin (kokoh) yang diterima. Apakah ini menunjukkan 
untuk diterima secara mutlak ?  

Jawaban : 

Kalau kita amati terkadang seorang ulama menyatakan sebuah 

ungkapan yang mutlak dan mujmal (global) pada suatu pembahasan, 
akan tetapi datang dalam pembahasan lain perincian dan penjelasan dari 

pernyataannya tersebut. Al Hafidz menyatakan hadits Syadz merupakan 
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cacat yang dapat merusak hadits dan mendefinisikannya sebagai : 

penyelisihan rowi maqbul dari rowi yang lebih utama atau lebih tsiqoh 
darinya. Penggunaan kata maqbul lebih tepat daripada kata tsiqoh, 

dikarenakan rowi maqbul bisa berupa rowi tsiqoh untuk hadits shohih 
atau shoduq untuk hadits hasan.  

Pendapat yang mengatakan bahwa tambahan dari rowi yang tsiqoh 

diterima secara mutlak adalah pendapatnya jumhur fuqoha dan 
ushuliyun serta sebagian muhaditsin. Yang benar adalah dengan 

qorinah-qorinah untuk menerima haditsnya dan inilah madzabnya Imam 
kritikus hadits. Syaikh Muqbil memiliki penjelasan yang bagus tentang 

hal ini dalam muqodimah tahqiq ilzamat wa tatabu’ . 
 

 
iii 

 

STATUS TAMBAHAN RIWAYAT YANG DAPAT 
DIKOMPROMIKAN DENGAN ASAL HADITS 

 

Soal no. 94 : 

Jika ada yang mengatakan : kami menerima bahwa tambahan rowi 

yang tsiqoh tidaklah diterima secara mutlak, akan tetapi dengan syarat 
bahwa penyelisihan tadi tidak bisa dikompromikan antara riwayat 

tambahan denga riwayat jamaah, seperti mutlak muqoyad, umum 
khusus, yang mana jika kita menerima riwayat tambahan tadi akan 

mengabaikan riwayat jamaah begitu juga sebaliknya. Maka ketika itu 
kita katakan bahwa tambahan tersebut Syadz. Apakah benar ungkapan 

ini ?  
Jawaban : 

Ini adalah ungkapan dari sebagian penuntut ilmu dan Al Hafidz juga 

memiliki ungkapan yang mirip dengannya. Hal ini tidak benar karena 
sekedar penyendirian dalam tambahan adalah penyelisihan. Kami telah 

mengisyaratkannya kepada pembahasan sebelumnya. Sama seperti hal 
ini juga ketika kita dapatkan dalam sanad ada yang mewasholkan dan 

ada yang memursalkan atau ada yang merofakan atau memauqufkan 
misalnya lalu dikatakan sesungguhnya rowi ini rajin sehingga men-

sanad-kan atau rowi lainnya malas maka me-mursal-kan. Maka semua 
ini tidak cocok untuk mendukung pernyataan dalam soal, dikarenakan 

ulama kita mengungkapkan hal itu untuk rowi yang sama-sama 
kedudukan dan kekuatannya, adapun jika rowi shoduq menyelisihi rowi 

tsiqoh atau rowi tsiqoh menyelisihi rowi yang lebih atsbat, maka yang 
diambil adalah yang terkuat, ungkapan rajin-malas tadi tidak berlaku 

dalam hal ini.  
Adapun dari sisi matan, maka kami dapati para Aimah meng-ilal 

hadits karena sebuah kalimat tambahan walaupun tidak bertentangan 

dengan asal hadits, misalnya tambahan dalam lafadz hadits shohih 
Muslim ‘idza qoroal imamu  fanshituu’ akan tetapi sebagian ulama ada 
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yang menguatkannya karena ada syawahidnya, akan tetapi yang jadi 

pusat perhatian, bagaimana sebelumnya sebagian ulama meng-ilal 
hadits ini karena ada tambahannya. Juga dalam shohih Muslim tentang 

hadits jilatan anjing sebagian ulama meng-ilal tambahan ‘falyuriqhu’ 
(buanglah airnya) walaupun sebenarnya tidak ada pertentangan makna 

tambahan lafadz ini, karena tidak mungkin mencuci bejana tanpa 

membuang airnya. Dan ini adalah madzhabnya Imam besar. 

 
iii 

 

 

PERBEDAAN DEFINISI HADITS SHOHIH 
 

Soal no. 95 : 

Apakah ada perbedaan definisi hadits shohih ‘min ghoiri syudzudz 
wa laa illal’ (bukan termasuk syadz dan juga cacat) dengan ‘wa laa 

yakunu syaadzan wa laa mualallan’ (tidak terdapat syadz dan juga 
illal) ?  

Jawaban : 

Tidak ragu lagi defini laa yakunu mualallan lebih rinci daripada laa 

illatan dikarenakan kalimat kedua ini mengandung makna illat yang 
merusak dan yang tidak merusak padahal yang dikehendaki dalam defini 

adalah illat yang merusak, oleh karena itu kalimat kedua butuh 
tambahan bukan illat yang merusak. 

 
iii 

 

 

STATUS PEROWI YANG DIRIWAYATKAN  
OLEH BANYAK PEROWI TSIQOH  

 

Soal no. 96 : 

Berkata Imam Ibnu Adi : jika rowi-rowi yang tsiqot mereka 

meriwayatkan dari seorang rowi, maka menunjukkan rowi tersebut 
mustaqimul hadits (lurus haditsnya) , apakah ungkapan ini merupakan 

tautsiq kepada rowi tersebuta atau tidak ?  
Jawaban : 

Telah berlalu penjelasan tentang pertanyaan Ibnu Abu Hatim 

kepada Abu Zur’ah tentang banyaknya rowi  tsiqot yang meriwayatkan 
dari seseorang, bahwa itu bermanfaat terkadang bisa menaikkan dari 

status majhul ‘ainnya terkadang bisa menghasankan haditsnya. Adapun 
perkataan mustaqimul hadits maka itu adalah status antara tsiqoh dan 

shoduq, kalau kita pilih tsiqoh maka terlalu berlebihan, maka yang tepat 
adalah shoduq atau laa ba’sa bih. 
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iii 
 

 

STATUS PEROWI YANG DINYATAKAN  
MAKSIMAL HADITSNYA HASAN 

 

Soal no. 97 : 

Apa hukum haditsnya rowi yang berbeda dalam pen-tautsiq-kannya 

dengan catatan bahwa Hafidz Ibnu Hajar menyatakan bahwa rowi 
seperti ini maksimal kedudukannya adalah hasan haditsnya ?  

Jawaban : 

Ungkapan hafidz ini maknanya adalah bahwa haditsnya turun 

kepada derajat dhoif, kecuali kalau kita mau sedikit longgar maka 

haditsnya hasan. syaikh Albani ketika menyebutkan seorang rowi yang 
bernama Musa bin Wardan dalam kitabnya silsilah as shohihah, 

berkata : dinukil dari Al iroqi bahwa Ia mukhtaliful hadits. Kemudian 
syaikh mengomentari : mukhtalif fiihi hasan haditsnya, karena rowi 

hasan adalah yang mukhtalif fiihim. Sekarang pembahasannya adalah 
apakah makna mukhtalif fiihi (diperselisihkan tentangnya), apakah 

makna kalau kita melihat penilain seorang Imam kemudian mengatakan 
diperselisihkan tentangnya, atau maknanya kita melihat ada sebagian 

Imam menilainya tsiqoh dan sebagian lainnya menilai dhoif, kalau 
maknanya ini tentu harus dilihat beberapa aspek seperti : Imamnya tadi 

dari sisi mutasyadid, atau mu’tadil atau mutasahil, lalu faktor kedekatan 
tempat tinggalnya dan faktor sezamannya dan selainnya. Maka setelah 

kita mendapatkan yang rojih dari faktor-faktor pembanding yang ada 
baru kita putuskan, kalau yang rojih tsiqoh, maka tsiqoh kalau yang 

rojih dhoif, maka dhoif dan seterusnya inilah makna yang benar dari 

ungkapan mukhtalif fiih. Adapun kalau ungkapan ini datang dari satu 
Imam maka yang rojih ini adalah ungkapan untuk rowi ahli syawahid 

dan mutabaah atau jarh yang ringan, bukan rowi yang hasan haditsnya, 
ini adalah yang ditetapkan Al Iroqi dan selainnya dari yang menyebutkan 

tentang lafadz-lafadz jarh wa ta’dil. 
 

iii 
 

 

 

CARA AIMAH MENYUSUN KITAB BIOGRAFI PEROWI 
 

Soal no. 98 : 

Bagaimana cara ulama menyusun sebuah kitab yang berisi tentang 
nash ucapan-ucapan para Aimah tentang jarh wa ta’dil terhadap biografi 

seorang rowi?  
Jawaban : 
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Ada sebagian murid dari para Aimah tersebut yang menanyakan 

tentang jarh wa ta’dil seorang rowi, kemudian mereka menyusun dalam 
sebuah kitab, dan Alhamdulillah sebagiannya sampai kepada kita seperti 

pertanyaan-pertanyaan muridnya Imam Ibnu Ma’in, Imam Ahmad, 
Imam Daruquthni, pertanyaan Imam Ibnu Abi Hatim kepada bapaknya 

dan Abu Zur’ah serta yang lainnya. Ada juga Imam yang menulis 

tentang biografi rowi beserta hadaitsnya dan kemudian menyampaikan 
sanad sampai Imam yang memberikan komentar terhadap rowi tersebut 

seperti Tarikh-tarikh Bukhori, Al Kamil Ibnu Adi, Ad Dhuafa Uqoily, 
Majruhin Ibnu Hibban dan selainnya. Kemudian mutaakhirin meneliti 

kitab-kitab mutaqodimin kemudian mereka merangkuminya seperti 
Tahdzubut tahdzib Ibnu Hajar, Lisanul mizan Adz Dzahabi, Tahdzibul 

Kamal Al mizzi dan selainnya. Akan tetapi sebagai catatan penukilan 
mutaakhirin perlu dicek kepada aslinya, karena terkadang mereka 

mendoifkan seorang rowi, yang sebenarnya mutaqodimin hanya 
mendhoifkan pada hadits tertentu atau syaikh tertentu atau negeri 

tertentu atau majlis tertentu dan semisalnya, Syaikh Abul Hasan telah 
menjelaskan hal itu dalam kitabnya syafaul alil. Kalau seorang penuntut 

ilmu mampu untuk merujuk kepada kitab aslinya maka itu lebih utama, 
kalaupun tidak bisa maka mengambil dari mutaakhirin tidak mengapa 

dan masuk dalam bab menerima kabar dari orang yang tsiqoh. 
 

 
iii 

 

SALAH SATU BENTUK MURSAL KHOFI 
 

Soal no. 99 : 

Sebagian Imam hadits mengatakan : rowi ini ‘idroku’ mendapati si 
fulan, apakah kata-kata mendapati melazimkan bahwa ia mendengar ?  

Jawaban : 

Pada asalnya perkataan ini memang dibawa bahwa si rowi tersebut 

mendengar dari syaikhnya kecuali jika ada seorang Imam yang 
mengatakan : rowi ini mendapati fulan tapi tidak mendengar darinya, 

maka ini kita pakai bahwa rowi ini tidak mendengar dari syaikhnya 
karena ada tambahan ilmu. Dalam hal inilah yang dinamakan dengan 

mursal khofi. Kemudian kita dapati dalam perkataan Al Hafidz Ibnu 

Hajar dalam Tahdzib dan yang semisalnya : rowi ini meriwayatkan dari 
fulan, fulan… maka kita bawa perkataanya bahwa rowi ini mendengar 

dari fulan, selama tidak ada indikasi lain yang menunjukkan rowi tadi 
tidak mendengar dari syaikh tertentu. 
 

 
iii 
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STATUS PEROWI TSIQOH YANG HANYA DIJADIKAN 

PENGUAT OLEH IMAM BUKHORI 
 

Soal no. 100 : 

Seorang rowi yang ditsiqohkan oleh jamaah, akan tetapi Imam 

Bukhori mengeluarkan haditsnya hanya sebagai penguat, maka 
bagaimana statusnya ?  

Jawaban : 

yang dipakai adalah rekomendasi dari mereka selama yang 

memberikan bukan dari ulama yang mutasahil, adapun pemakaian 
Imam Bukhori hanya sebagai penguat maka tidaklah menurunkan 

derajatnya seperti Hamad bin Salamah seorang Imam yang masyhur 
telah dinilai tsiqoh oleh beberapa ulama, tetapi Imam Bukhori hanya 

menjadikannya sebagai penguat karena ada beberapa sebab yaitu 
karena ada kritik terhadap rowi tersebut, akan tetapi ini tidak sampai 

mencacat haditsnya. 

 
iii 

 

 

SYARAT HADITS SHOHIH ADALAH  

SAMPAI TIDAK DITEMUKAN CACAT PADANYA 
 

Soal no. 101 : 

Apakah Asalnya bahwa suatu hadist tidak adanya illat (cacat) 
sampai tetap ditemukan adanya illat, atau kita harus menguatkan tidak 

adanya illat dalam hadits ?  
Jawaban : 

yang kedua lebih benar, sebagaimana ini dirojihkan oleh Ibnu Hajar 
dan Sakhowi bahwa kita harus menetapkan suatu hadits tidak adanya 

illat sehingga bisa dihukumi sebagai hadits shohih. Oleh karena itu ada 
perbedaan perkataan ulama isnadun shohih dan haditsun shohih. Karena 

yang pertama adalah hanya untuk mengungkapan bahwa hadits 

tersebut perowinya bersambung, adil dan dhobith, sedangkan ungkapan 
yang kedua adanya tambahan syarat bahwa tidak illat yang merusak 

hadits dan tidak adanya syadz. Akan tetapi jika hal ini dikatakan oleh 
Imam mutaqodimin atau ulama yang pakar hadits maka perkataan isnad 

shohih dibawa kepada hadits itu shohih. Maka kesimpulannya bahwa 
hadits shohih memiliki dua syarat, syarat ijabah yaitu bersambung 

sanadnya, adil dan dhobith serta syarat salbiyah (yang harus tidak ada), 
tidak adanya cacat dan tidak syadz. Maka apabila hanya terpenuhi satu 

syarat saja tidak dinamakan hadits shohih, kita harus menetapkan 
syarat salbiyah untuk menghukumi bahwa hadits itu shohih. 

 
iii 
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STATUS PENILAIAN IMAM ADZ-DZAHABI  

KEPADA PEROWI HADITS 
 

Soal no. 102 : 

Sebagian Ulama berpegang dengan pen-tautsiq-kan Adz Dzahabi, 

apakah beliau bisa dijadikan rujukan ? dan termasuk ulama yang 
Mutasyadid, Mutasahil atau Mu’tadil ?  

Jawaban : 

Imam Dzahabi bukan seperti Imam Yahya bin Ma’in atau Imam 

Ahmad dalam mengomentari rowi, beliau hanyalah seorang Mujtahid 
yang mengambil perkataan para Aimah tersebut seperti metodenya Ibnu 

Hajar, jadi terkadang beliau benar dan terkadang beliau salah. 
Terkadang Dzahabi men-tautsiq rowi yang tidak ada ulama sebelumnya 

yang men-tautsiq atau men-jarh-nya, atau terkadang Imam Ahmad 
men-tausiqnya, akan tetapi Dzahabi men-jarhnya, maka kedudukan 

beliau seperti seorang Mujtahid yang bisa diterima atau ditolak 
ucapannya, hanya saja beliau telah melakukan penelitian yang luas dan 

pembahasan yang mendalam. 

 
iii 

 

 

UNGKAPAN FULAN MELAKUKAN  

KESALAHAN DALAM HADITS 
 

Soal no. 103 : 

Ucapan ulama : ‘Fulan akhthou fi ahaadits wa lam yataroju’  (Fulan 
telah melakukan kesalahan dalam beberapa hadits dan tidak rujuk), 

apakah ini ungkapan Jarh atau Ta’dil? Kapan ia sebagai jarh dan kapan 
sebagai ta’dil ?  

Jawaban : 

ungkapan ini tidak ragu lagi adalah ungkapan untuk pen-jarh-an. 

Makna fulan telah melakukan kesalahan dalam beberapa hadits adalah 

rowi-rowi tsiqot lainnya meriwayatkan hadits ini dari sisi lain yang 
berbeda dengan rowi ini. Atau bisa dikatakan fulan telah sering berbuat 

kesalahan. Imam Yahya dan Ibnu Mahdi menjadikan keseringan berbuat 
kesalahan ini sebagai alasan untuk meninggalkan riwayat rowi tersebut, 

akan tetapi jika hal ini dilakukan oleh Imam Kibar seperti Malik maka 
tidak memudhorotkan haditsnya, akan tetapi jika dilakukan oleh selain 

Imam kibar seperti mengganti rowi yang tsiqoh dengan yang dhoif atau 
yang dhoif diganti dengan yang tsiqoh atau adanya tambahan yang 

mungkar yang menyelisihi pokok syariat, maka ketika itu didhoifkan dan 
dijarh.  

 
iii 
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STATUS UCAPAN IMAM ABU HATIM KEPADA SEORANG 

PEROWI SEBAGAI PENDUDUK SUATU DAERAH DAN 

TIDAK ADA KOMENTAR JARH MAUPUN TA’DIL 
 

Soal no. 104 : 

Seorang rowi jika dikatakan oleh Abu Hatim ia adalah penduduk 
Rozy, dan tidak ada jarh maupun ta’dil apakah ini berfaedah ?  

Jawaban : 

tidak ada faedah untuk mengangkat status majhul ‘ainya, kecuali 

jika diriwayatkan dari sejumlah rowi dan kualitas rowi tersebut. 
 

 
iii 

 

ALASAN DITERIMANYA RIWAYAT AHLI BID’AH 
 

Soal no. 105 : 

Mengapa diterima riwayat dari Ahlu Bid’ah, padahal syarat hadits 
shohih adalah rowinya harus adil ?  

Jawaban : 

Mereka ketika mendefinisikan sifat adil adalah rowi tersebut Muslim, 

tidak terang-terangan melakukan dosa besar dari sisi syahwat dan tidak 
sering melakukan dosa kecil. Kemaksiatan ada 2 (dua) jenis : dari sisi 

syahwat dan dari sisi syubhat. Dan yang dilakukan oleh Mubtadi’ adalah 
kemaksiatan dari sisi syubhat dan mereka tidak menyengaja menyelisihi 

Ahlus sunnah, melainkan karena kefasikan dalam menta’wil, kalau kita 
tolak riwayat rowi seperti ini, maka kita akan menolak banyak sekali 

hadits-hadits. oleh karena itu kami memilih definisi adil adalah menjauhi 

dosa besar dari sisi syahwat bukan dari sisi syubhat, dikarenakan rowi 
yang seperti ini seolah-olah ia adalah orang yang bertakwa kepada Alloh 

dan beribadah kepada Alloh dengan ucapan dan keyakinan bid’ahnya 
yang merupakan hasil penta’wilannya,  

Dan ada rowi yang dalam bid’ahnya berkeyakinan bahwa berdusta 
adalah kekafiran seperti khowarij, sehingga kita aman dari kedustaanya 

terhadap Rosululloh Sholollahu alaihi wa Salam bersamaan bahwa ia 
adalah rowi yang dhobith misalnya. Dan ada juga rowi Mubtadi yang 

membolehkan berdusta atas nama rosululloh Sholollahu alaihi wa Salam 
untuk menguatkan kebatilannya atau sebab lain, maka rowi seperti ini 

kita tolak dan tidak ada kemulian baginya.  
Para ulama telah menjelaskan perincian tentang masalah rowi 

mubtadi ini. Ada juga sebagian ulama yang memberikan definisi adil 
adalah yang selamat dari sebab-sebab kefasikan dan menjaga 

kehormatan dirinya, maka sebab kefasikan disini adalah yang berkaitan 

dengan syahwat. 
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iii 
 

STATUS HADITS ROWI SYIAH YANG BERBICARA 
TENTANG KEUTAMAAN ALI Rodhiyallohu anhu  

 

Soal no. 106 : 

Seorang rowi syiah yang tsiqoh jika meriwayatkan hadits tentang 

keutamaan Ali bin Abi Tholib apakah diterima haditsnya ? 
Jawaban : 

Ini ada masalah yang berkaitan dengan jika rowi Mubtadi 
meriwayatkan hadits yang menguatkan bidahnya tidak diterima. Imam 

Al mualimi dalam kitabnya Tankil telah membahasnya perinciannya jika 
rowi syaih meriwayatkan hadits tentang keutamaan Ali, (sedangkan 

keutamaan Ali telah disepekati oleh Ahlus sunnah) yang tidak ada 
padanya perendahan martabat kepada sahabat lain khususnya Abu 

Bakar dan Umar serta tidak melampui batas tentang keutamaan Ali, 
atau tidak terdapat lafadz-lafadz dan makna-makna yang aneh 

sepanjang ia rowi yang tsiqoh maka diterima haditsnya. 

 
iii 

 

PERBEDAAN MARDUD DAN MATRUK 
 

Soal no. 107 : 

Apakah ada perbedaan antara Mardud (ditolak) dan Matruk 

(ditinggalkan) ?  
Jawaban : 

kedua lafadz ini adalah untuk jarh yang keras, hanya saja Mardud 
lebih ringan jarhnya disbanding Matruk. 

 
 

iii 
 

 

SIGHOT PENERIMAAN SEBAGAI FAKTOR TARJIH 
 

Soal no. 108 : 

Jika bertentangan dua hadits yang shohih, bisakah kita jadikan 
shigot penerimaan sebagai faktor perojihan, seperti hadits pertama 

dengan Sami’tu dan yang kedua dengan ‘an’anah ?  
Jawaban : 

Tidak ragu lagi jika tidak ada faktor perojihan lagi kecuali hal ini, 
maka hadits yang dengan shigot jelas (hadits pertama) lebih rojih 

dibanding dengan shigot yang tidak jelas (dengan catatan bukan rowi 
mudalis). Akan tetapi pertentangan disini adalah pertentangan yang 
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kalau kita mengamalkan salah satu hadits kita harus meninggalkan 

hadits yang lainnya, akan tetapi kalau masih bisa dikompromikan maka 
ini lebih utama. 

 
iii 

 

 

MAKNA UCAPAN IMAM ADZ-DZAHABI “FULAN 

WALAUPUN ADA TAUTSIQ TAPI MAJHUL” 
 

Soal no. 109 : 

Imam Dzahabi pernah berkata kepada seorang rowi : fulan 
walaupun ia telah mendapatkan tautsiq, tapi padanya masih ada sifat 

Majhul. Apa makna dari ucapan beliau ?  
Jawaban : 

Maknanya bahwa yang men-tautsiq tadi adalah Ibnu Hibban yang 
terkenal mutasahil. 

 
iii 

 

 

MAKNA UCAPAN FULAN TIDAK DIKENAL 
 

Soal no. 110 : 

Perkataan mereka : Fulan tidak dikenal, apakah ini kemajhulan 

kepadanya ?  
Jawaban : 

Jika yang mengatakan tadi ulama ahli kritik, maka ini menunjukkan 
bahwa ia majhul, bahkan lebih keras dari sekedar ucapan saya tidak 

mengenal fulan, karena ucapan fulan tidak dikenal menunjukan 
penetapan hukum majhulnya. Akan tetapi jika ada indikasi bahwa yang 

dimaksud adalah ucapan tersebut fulan tidak dikenal sebagaimana 
dikenalnya para Imam yang masyhur seperti Yahya bin ma’in, atau Ibnu 

mahdi, maka kita hukumi sesuai dengan haknya, kalau ia memang 
tsiqoh, maka diterima haditsnya. 
 

 
iii 
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PERBEDAAN HUJJAH DAN YUHTAJU BIH 
 

Soal no. 111 : 

Apakah ada perbedaan antara perkataan Hujjah dengan Yahtaju 

bihi ?  
Jawaban : 

Hujjah adalah kalimat ta’dil yang tinggi, maknanya seorang rowi itu 
hujjah dalam riwayatnya, haditsnya dan menjadi suri tauladan bagi 

lainnya. Adapun Yahtaju bihi bisa bermakna tsiqoh bisa juga shoduq 
yaitu antara tingkatan ke-2 dan ke-3 dalam lafadz ta’dil. 

 
 

iii 
 
 

MAKNA UCAPAN FULAN TIDAK BANYAK HADITSNYA 
 

Soal no. 112 : 

Imam Ibnu Adi berkata terhadap sebagian rowi fulan laisa haditsuhu 
bikatsir (fulan tidak banyak haditsnya), apakah ini merupakan 

pelemahan terhadap rowi tersebut ?  
Jawaban : 

Ungkapan ini kalau dikatakan oleh Ulama ahli kritik, maknanya 
bahwa rowi tersebut tidak menyibukkan diri dengan ilmu hadits. Dan 

apabila tidak didapati jarh atau ta’dil kepadanya maka dihukumi majhul. 
Adapun kalau ada indikasi bahwa yang dimaksud sedikit haditsnya 

secara nisbi artinya jika dibandingkan dengan para Imam yang masyhur, 
maka ketika itu bisa kita hukumi tsiqoh. 

 
iii 

 

 

PERTENTANGAN ANTARA JARH MUJMAL  

DENGAN TAUTSIQ 
 

Soal no. 113 : 

Jika ada pertentangan antara jarh mujmal dengan tautsiq mana 
yang lebih didahulukan ?  

Jawaban : 

Kalau itu untuk ulama yang sudah masyhur maka pen-tautsiq-

kannya tidak berubah kecuali ada perkara yang jelas yang menjadi 
sebab jarhnya atau jarh mufassar. Adapun apabila untuk rowi yang 

diperselisihkan tentang tautsiq dan jarhnya seperti Ibnu ma’in 

mengatakan tsiqoh, Imam Ahmad mengatakan dhoif, maka yang 
dilakukan Ibnu hajar adalah mengkompromikan dan mengatakannya 
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shoduq, adapun apabila yang satu men-tautsiq dan yang lain me-

matruk-kannya, maka Ibnu Hajar menyatakan dhoif dan telah berlalu 
penjelasannya. 

 
iii 

 

 

PERTENTANGAN ANTARA JARH YANG TERNYATA BUKAH 

JARH DENGAN TA’DIL 
 

Soal no. 114 : 

Ada seorang yang berkata : kita dapatkan sebagian ulama menjarh-
nya, ketika ditanyakan sebab jarhnya, jelas bagi kita bahwa itu bukan 

perkara Jarh. Jika perkaranya seperti itu, ketika didapatkan jarh mujmal 
dan ta’dil, maka wajib bagi kita untuk mendahulukan ta’dil dan 

mengabaikan jarh, benarkah pernyataan ini ?  
Jawaban : 

Pernyataan ini tidak benar ditinjau dari sisi teori dan praktek, 

sebelumnya telah berlalu penjelasan tentang yang dilakukan Ibnu Hajar 
terhadap hal ini. Adapun mengabaikan jarh maka seolah-olah ini 

menyamakan penilaian terhadap seorang rowi yang berbeda penilainnya, 
adapun bantahannya sebagai berikut : 

1. Apa yang disebutkan bahwa sebagian Ulama menjarh seorang rowi, 
kemudian ternyata bukan jarh sebenarnya, adalah sedikit sekali 

kejadian seperti ini, sehingga ini tidak bisa dijadikan patokan. 
2. Asal dari Para Imam yang berbicara tentang seorang rowi adalah 

berdasarkan keilmuan mereka tentang sebab-sebab dijatuhkan jarh 
dan celaan kepada rowi, maka menggunakan komentar mereka jika 

disana tidak ada yang membelanya adalah lebih utama. 
3. apa yang engkau abaikan dari sisi jarh, sebenarnya dalam sisi ta’dil 

ada juga yang seperti itu, seperti dalam pen-tsiqoh-an Ibnu Hibban 
dan Ibnu Syahin serta Al Hakim, maka kalau kita balik ucapanmu 

maka ini lebih utama. 

4. dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada, kalau ada pen-
jarh-an yang tidak ada kemungkinan-kemungkinan, maka kita 

dahulukan ta’dil walaupun mujmal. 
 

iii 
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KAPAN DISYARATKAN KEADILAN 
 

Soal no. 115 :  
Kapan disyaratkan keadilah apakah pada saat kejadian hadits 

tersebut atau pada saat menyampaikan ?  
Jawaban : 

Disyaratkan pada saat menyampaikan, seperti hadits dari Abu 
Sufyan yang beliau sampaikan adalah ketika beliau masih Musrik, jadi 

yang digunakan sebagai patokan adalah ketika menyampaikan hadits, 
seandainya ada seorang rowi ketika kejadian haditsnya dalam keadaan 

Muslim, kemudian murtad dan menyampaikan hadits, maka tidak 
diterima. 

 
iii 

 

 

PERKATAAN FULAN SEPERTI SI FULAN 
 

Soal no. 116 : 

Jika ada perkataan : Fulan fi adaadi Ibnu Abi Syaibah dan sifulan 

tadi tidak disebutkan tentang jarh maupun tahdzirnya, maka bagaimana 
keadaannya ?  

Jawaban : 

Perkataan fulan seperti si fulan kita ikutkan kepada sifatnya, hanya 

saja kalau misalnya si fulan menyerupai si alan dalam ibadahnya, maka 
kita samakan bahwa si fulan itu tadi adalah ibadah. Akan tetapi sekedar 

ia adalah ibadah tidak bisa dihukumi shohih haditsnya, bahkan 
kebanyakan ahli ibadah yang tidak menyibukkan diri dengan hadits 

biasanya tercela haditsnya. 
 

 
iii 

 
 

PENGUATAN RIWAYAT MAJHUL DENGAN 
PENGGABUNGAN JALAN-JALAN YANG LAINNYA 

 

Soal no. 117 : 

Apakah kemajhulan bisa dikuatkan dengan penggabungan jalan-

jalannya ?  
Jawaban : 

Kita ketahui bahwa kemajhulan adalah cacat yang bisa menghalangi 
keshohihan hadits, dikarenakan salah satu syarat hadits shohih adalah 

rowinya diketahui keadilannya dan tidak adanya jarh padanya. Akan 
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tetapi kalau disana ada banyak jalan dari riwayat orang yang tsiqoh dan 

selektif dalam memilih hadits maka ini bisa menguakan kemajhulannya. 
 

iii 
 
 

 

MAKNA KOMENTAR, FULAN MENYAMBUNGKAN  

YANG MURSAL ATAU FULAN MEMURSALKAN  

YANG TERSAMBUNG 
 

Soal no. 118 : 

Kami melihat pada sebagian biografi rowi ada komentar : fulan 
menyambungkan yang mursal, atau fulan memursalkan yang 

tersambung. Apa makna kalimat tersebut dan apakah ada 
perbedaanya ?  

Jawaban : 

Jika rowi disifati bahwa Ia menyambungkan riwayat yang mursal, 

maka Ia Dhoif dikarenakan maknanya rowi yang tsiqoh meriwayatkan 
dengan mursal, sedangkan rowi ini karena kedhoifannya meriwayatkan 

dengan bersambung dan ini adalah kondisi kebanyakan haditsnya, maka 
Ia didhoifkan ulama tanpa keraguan.  

Adapun rowi yang disifati Memursalkan yang tersambung dalam 
biografi-biografi rowi, hal ini terjadi karena takut kepada Alloh dan rasa 

waro darinya, kalau mereka ragu apakah hadits ini bersambung atau 

Mursal maka merekapun mursalkan karena kehati-hatian, rowi yang 
masyhur yang disifati seperti ini adalah Imam Ibnu Sirin, Imam Malik, 

Imam Affan Bin Muslim, Imam Ahmad. dan Syaikh Abul Hasan telah 
menjelaskan hal ini dalam kitab syifaul Alil. Kemudian dari sini dapat kita 

ambil faedah bahwa apabila Imam tadi meriwayatkan hadits Mursal 
kemudian ada rowi tsiqoh yang menyelisihinya, walaupun kedudukannya 

dibawah mereka, maka kita terima tambahan tersebut. Akan tetapi ini 
tidak secara mutlak. 

 
iii 

 

 

STATUS PEROWI YANG KEBANYAKAN  

HADITSNYA MURSAL 
 

Soal no. 119 : 

Seorang rowi jika dikatakan kebanyakan haditsnya Mursal, apakah 
ini ungkapan pujian atau celaan ?  

Jawaban : 
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Itu adalah umumnya keadaan tukang cerita, tukang ceramah dan 

Ahlu ro’yu yang tidak menyibukkan diri mereka dengan hadits yang 
bersambung, ini juga menunjukkan mereka dhoif jika meriwayatkan 

dengan menyambung sanadnya, terlebih lagi kalau menyelisihi yang 
lainnya. 

 
iii 

 

 
 

MURSAL DAPAT BERMAKNA TERPUTUS 
 

Soal no. 120 : 

Apakah terkadang Mursal bermakna ‘Munqothi’ (terputus) ?  
Jawaban : 

Ya terkadang bermakna seperti itu seperti perkataan si rowi 
memursalkan dari syaikhnya, maknanya antara rowi tadi dengan syaikh 

terputus bukan maknanya secara istilah.  
 

iii 
 
 

PERBEDAAN ROWI INI ADIL DENGAN  
ROWI INI ADIL DAN ASHABUL HADITS 

 

Soal no. 121 : 

Apa perbedaan antara rowi ini adil dengan rowi ini adil dan Ashabul 

hadits ?  
Jawaban :  

Imam Alkhotib telah memperbincangkan perkataan ini sebagaimana 
dinukil Imam Suyuthi dalam kitabnya Tadrib, yang maknanya bahwa 

rowi tersebut adil dalam agamanya dan hapalannya. Adapun perkataan 
adil saja maka apa yang segera ditangkap bahwa itu adalah adil dalam 

agamanya saja bukan dalam dhobithnya. Akan tetapi sebagian ulama 
memutlakkan kalimat ini untuk adil dalam agama dan dhobitnya. Maka 

kalau ada qorinah yang menunjukkan salah satunya maka kita amalkan 

sesuai dengan qorinah tadi. 
 

iii 
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HADITS YANG DIBERI HUKUM OLEH  

MUTAQODIMIN (ULAMA ZAMAN DAHULU)  

KEMUDIAN DISELISIHI HUKUMNYA  

OLEH MUTAAKHIRIN (ULAMA ZAMAN SEKARANG) 
 

Soal no. 122 : 

Hadits jika telah didhoifkan atau dishohihkan oleh Mutaqodimin, 
kemudian datang Ulama mutaakhirin atau ulama zaman ini yang 

menyelisihinya, maka sebagian Ulama mengatakan : kita dahulukan 
pendapat Mutaqodimin, sekalipun yang dipegangi oleh Mutaakhirin ada 

dalil-dalilnya, benarkah pernyataan ini ?  
Jawaban :  

Yang dijadikan patokan adalah dalil dan qoidah yang telah disusun 
oleh para ulama. Jika para ulama telah sepakat untuk menshohihkan 

hadits, maka kami pun menerimanya walaupun dhohirnya haditsnya 
dhoif, begitu juga apabila mereka sepakat untuk men-dhoif-kan hadits, 

maka kami pun mengambilnya walaupun dhohirnya selamat dari cacat.  
Akan tetapi jika para ulama berselisih dalam penghukuman hadits, 

maka setelah kita membahas hadits tersebut sesuai yang Nampak lalu 
dihukumi dengan merujuk kepada Ulama mutaqodimin yang sampai 

kepada kita. Sebagai contoh apabila Imam Daruquthni menshohihkan 

sebuah hadits, kemudian setelah dipelajari ternyata ada seorang rowi 
yang dijarh secara mufassar oleh Imam Ibnu Main, Imam Ahmad dan 

yang semisalnya, maka kalau kita menerima penshohihan hadits oleh 
Imam Daruquthni ini tentu tidak benar. Akan tetapi kalau ada dari 

kalangan Mutaqodimin yang mendhoifkan hadits, kemudian Mutaakhirin 
mendapatkan jalan yang lain yang selamat dari illat atau hadits tersebut 

dhoifnya ringan sehingga jalan yang lain tadi sebagai penguat, maka 
kalau kita terima mentah-mentah perkataan ulama Mutaqodimin tadi, 

berarti kita masuk bab taqlid.  
Kemudian kita tanyakan kepada mereka apa batasan bahwa ucapan 

Mutaqodimin itu harus diterima dan ucapan orang setelahnya harus 
ditolak ?  karena para Imam tadi memiliki murid, atau pengikut 

sesudahnya. Maka batasan yang mereka berikan tidak memiliki dalil. 
 

iii 
 
 

ALASAN ULAMA MENOLAK HADITSNYA  

PEROWI ADIL DAN DHOBITHH 
 

Soal no. 123 : 

Rowi yang adil dan dhobith diterima haditsnya, akan tetapi 

terkadang sebagian ulama menolak haditsnya, kami menginginkan 
penjelasannya ?  
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Jawaban : 

Pada asalnya riwayat orang yang adil diterima, akan tetapi ketika 
ada indikasi tertentu seperti syadz atau idthirob maka haditsnya ditolak. 

 
iii 

 

 
AN’ANAH MUDALLIS 

 

Soal no. 124 : 

sebagian ulama menerima hadits an’anah mudalis, jika tidak ada 

nash dari ulama mutaqodimin tentang kemungkaran hadits itu sendiri, 
apakah ini benar ?  

Jawaban : 

Tadlis adalah illah yang dapat merusak keshohihan hadits, karena ia 

adalah cacat didalam ketersambungan sanad, apabila ada nash dari 
ulama bahwa Ia banyak melakukan tadlis, maka Ia tidak diterima 

an’anahnya. Akan tetapi jika Ulama ahli tahqiq yang teliti membela 

an’anah tadlisnya seperti dalam shohihain yang dibawa kepada makna 
mendengar, maka kita terima haditsnya selama tidak meriwayatkan 

sesuatu yang mungkar. 
 

iii 
 

 

ALASAN PENOLAKAN MENDENGARNYA  

SEBAGIAN ROWI MUDALLIS  
 

Soal no. 125 : 

Disebutkan juga bahwa rowi mudalis ditolak haditsnya juga 

sekalipun ia menjelaskan pendengaranya, bagaimana penjelasannya ?  
Jawaban :  

penafsiranya kadang kejelasan mendengar ini adalah wahm dari 
muridnya seperti Baqiyah bin Walid atau dalam tadlis taswiyah seperti 

yang dilakukan Walid bin Muslim ia berkata hadatsana Al Auzai dan 
diatas Auzai melakukan an’anah dengan syaikhnya, maka ini terkadang 

tadlisnya, maka tholibul ilmu jangan terburu-buru mengatakan bahwa 
ketika mudalis meriwayatkan dengan sima’ hilang illah tadlisnya, atau 

tadlis sukut (diam) seperti umar bin Ali Al Maqdami ia berkata 
Hadatsanaa lalu diam, kemudian berkata fulan, begitu juga Fithr bin 

Falih maka kita tidak terima riwayatnya walaupun meriwayatkan dengan 
hadatsanaa, kecuali ucapan sami’tu (saya mendengar). 
 

iii 
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STATUS UCAPAN TABI’IN HADATSANI ANSHOR 
 

Soal no. 126 : 

Apakah ucapan seorang Tabi’I Hadatsani rojulun minal Anshor, 

melazimkan bahwa rojul tadi adalah seorang sahabat ?  
Jawaban : 

Tidak melazimkan hal itu adalah shohabi, mungkin ia adalah tabiin 
anshori atau ia bekas budak sahabat anshor, sebagaimana syaikh Abul 

Hasan telah meneliti Fathul Bari dan Sunan Daruquthni, hal itu tidak 
melazimkan shohabat. 

 
iii 

 

 

HADITS MUDHTHORIB YANG DHOIF 
 

Soal no. 127 : 

Kapan hadits Mudhtorib didhoifkan dan kapan tidak didhoifkan ?  

Jawaban :  

mudthorib yang merusak hadits kriterianya adalah sbb : 

1. Takafau Thuruq : mereka berselisih terhadap seorang rowi dengan 
kedudukan yang satu, dan tidak bisa dikuatkan salah satu sisinya. 

2. sulit untuk mengkompromikan perselisihan tersebut, akan tetapi jika 
perselisihan yang terjadi misalnya dari orang yang tsiqoh kemudian 

menyebutkan syaikh yang berbeda yang semuanya tsiqoh dan 
porosnya masih berkisar pada rowi yang tsiqoh, maka bisa kita 

katakan bahwa rowi ini mungkin memiliki banyak guru karena banyak 
melakukan rihlah (menuntut ilmu). Sehingga ungkapan ia malas, 

maka memursalkan hadits dan ia rajin maka menyambungkan sanad 
bisa diterapkan. akan tetapi jika bersumber dari rowi yang jelek 

hapalannya maka harus mentamtsil haditsnya, yakni karena 
kemungkinan kegoncangan ini bersumber dari jeleknya hapalannya, 

dan jika ternyata selamat dari kegoncangan, maka shohih haditsnya. 
 

 
iii 

 
 

 

STATUS HUKUM HADITS DOA KELUAR DARI WC 
 

Soal no. 128 : 

Bagaimana kita menghukumi hadits Aisyah doa keluar dari WC 

“Ghufronak” ?  
Jawaban :  
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Semua jalan-jalan hadits berporos hanya kepada Yusuf bin Abi 

Bardah, diriwayatkan oleh jamaah, tidak ada yang men-tautsiqnya 
kecuali Ibnu Hibban dan Al’Ijli dan keduanya adalah Mutasahil.  

Ulama yang menganggap hadits ini dhoif karena berpendapat 
tautsiq yang diberikan kepada Yusuf ini tidak bisa dijadikan pegangan 

karena kedua ulama tersebut Mutasahil dalam mentautsiq rowi yang 

majhul, maka keadaan Yusuf ini Mastur.  
Adapun ulama yang menshohihkannya karena berpendapat bahwa 

jika seorang rowi diriwayatkan oleh jamaah dan mendapatkan tautsiq 
dari Ibnu Hibban maka ia rowi yang shoduq dan haditsnya hasan. Syaikh 

Abul Hasan berkata, menurut pendapatku keadaan Yusuf ini tidak bisa 
dijadikan hujjah, akan tetapi telah menshohihkan hadits ini sejumlah 

ulama yang disebutkan oleh guru kami Syaikh Albani dalam irwaul gholil 
dan saya tidak mengetahui seorang ulama pun yang mendhoifkan hadits 

ini, maka hati saya tenang untuk menerima hadits ini, dikarenakan pen-
tashihan oleh para ulama hadits menguatkan secara umum rowi 

tersebut.  
Jika ada yang mengatakan mungkin hal ini karena ada 

mutabaahnya, maka ini lebih menguatkan lagi dikarenakan kami belum 
menemukan mutabaahnya sampai sekarang. 
 

 
iii 

 

 

MAKNA PERKATAAN LAA ASHLA LAHU 
 

Soal no. 129 : 

Apa makna perkataan : Laa ashla lahu (tidak ada asalnya) ?  

Jawaban :  

terkadang maknanya tidak ada yang marfu sampai kepada Nabi 

Sholollahu alaihi wa Salam, bisa berupa mauquf, terputus atau Cuma 
sekedar hikayat. Dan makna lainnya adalah tidak ada asal sanadnya, 

tetapi masyhur dikalangan dokter, tukang cerita, tukang ceramah dan 
yang semisalnya. Dan bisa juga maknanya tidak ada sanad yang shohih, 

yakni banyak jalannya akan tetapi semuanya dhoif. Dan perlu diketahui 
bahwa ulama terkadang memutlakkan lafadz ‘Laa Yashihu’ (tidak shohih) 

untuk hadist-hadits yang palsu, silakan merujuk kepada Al Maudhuat 
Ibnul Jauzi dan Ad Dhoifah Syaikh Albani. 

 
 

iii 
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PERBEDAAN NAMA ASLI SEORANG PEROWI 
 

Soal no. 130 : 

Apakah perbedaan nama seorang rowi menunjukkan bahwa rowi 

tersebut tidak dikenal ?  
Jawaban :  

Terkadang perbedaan nama rowi tersebut berasal dari wahm 
(kesalahan) muridnya yang mengambil haditsnya, dan terkadang 

memang namanya diperselisihkan para ulama walaupun sebenarnya Ia 
seorang rowi yang tsiqoh dan dhobith, contohnya Syu’bah seorang 

Imam hadits yang terkenal akan tetapi terjadi perbedaan siapa nama 
aslinya.  

Terkadang juga karena sedikit haditsnya dan tidak masyhur serta 

murid yang meriwayatkan darinya tidak kuat hapalannya, kemudian 
akhirnya terjadi wahm. Dan sebab lainnya karena memang Ia tidak 

dikenal. 
 

iii 
 

 

PERBEDAAN ANTARA ROWI SHODUQ BERUBAH JELEK 

HAPALANNYA PADA AKHIR KEHIDUPANNYA DENGAN 

ROWI MUKHTALITH (BERCAMPUR HAPALANNYA, 

SETELAH SEBELUMNYA BAGUS HAPALANNYA) 
 

Soal no. 131 : 

Apa perbedaan perkataan rowi shoduq berubah jelek hapalannya 
pada akhir hidupnya dengan rowi yang mukhtalith ? 

Jawaban :  

kedua kalimat ini adalah sinonim, kedua rowi ini tidak bisa 

digunakan sebagai hujjah sesudah berubah keadaannya yang tadinya 
masih istiqomah. Akan tetapi lafadz berubah lebih ringan dari mukhtalit, 

dikarenakan berubah biasanya hanya menganti nama atau Bapak dari 
rowi gurunya, sedangkan muktalit biasanya meriwayatkan sanad yang 

sebenarnya itu adalah sanad yang lain, atau matan hadits lainnya.  
Maka kesimpulannya rowi mukhtalith diterima haditsnya sebelum 

terjadi perubahan. Adapun rowi Shoduq yang jelek hapalannya, maka ini 
adalah keadaanya tetap demikian, tidak bisa dijadikan hujjah ketika 

bersendirian, hanya sebagai ahlu tawabi dan syawahid (penguat), akan 

tetapi pada kondisi tertentu dapat diterima misalnya, ketika Ia 
meriwayatkan dari kitab pegangannya atau riwayatnya bagus dari 

syaikhnya tertentu. 
 

 
iii 
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MAKNA FULAN WASTHUN, FULAN HASANUL HADITS, 

FULAN JAYYIDUL HADITS  

DAN FULAN SHOLIHUL HADITS 
 

Soal no. 132 : 

Perkataan salah seorang Imam : Fulan wasthun, fulan hasanul 
hadits, fulan jayyidul hadits, fulan sholihul hadits. Sebagian ulama 

menghukumi perowi seperti ini haditsnya Hasan, benarkah hal ini ? 
Jawaban :  

Perkataan fulan wasthun adalah Ia selamat dari Jarh dan Ta’dil, 
tetapi Ia tidak dapatkan dijadikan hujjah, hanya sebagai penguat saja. 

Rowi yang selamat dari jarh wa Ta’dil ada 3 tingkatan : 
1.  Derajat haditsnya dapat digunakan sebagai hujjah, bisa shohih atau 

Hasan haditsnya. 

2. Derajat haditsnya hanya sebagai penguat. 
3. Derajat haditsnya ditolak dan  

4. Derajat haditsnya matruk (ditinggalkan). 
Maka perkataan fulan wasthun bukan maknanya adalah antara 

shohih dan dhoif, akan tetapi antara haditsnya diterima atau ditolak, 
sehingga ia adalah rowi yang haditsnya untuk penguat saja, yang sering 

menggunakan istilah ini adalah Imam Ibnul madini.  
Kalimat fulan jayyidul hadits dan hasanul hadits berbeda dengan 

ucapan ini adalah hadits Hasan, karena yang ini berarti menunjukkan 
haditsnya sebagai hujjah menurut jumhur ulama. Adapun perkataan 

fulan hasanul hadits maka yang dimaksud bahwa hadits fulan tersebut 
ada keistemewaan yang tidak didapati pada selainnya, bisa karena 

sanadnya tinggi atau sesuatu yang disukai dari perkara-perkara yang 
tidak ada pada ahli hadits lainnya, akan tetapi hal ini tidak melazimkan 

haditsnya hasan dalam pengertian istilah, karena terkadang sanad yang 

tinggi atau ada keitimewaan isinya adalah dhoif. Sebagian ulama 
memutlakkan kalimat hasanul hadits atas hadits dhoif sebagaimana 

yang dilakukan oleh Imam Abu Zur’ah, beliau pernah ditanya oleh 
Abdulloh bin Sholih Al Juhni sekretaris Imam Laits : tidak selalu rowi-

rowi itu dianggap senantiasa berdusta, akan tetapi terkadang gholat 
(keliru) maka menurutku Husnul Hadits (baca dhoif haditsnya).  

Begitu juga perbedaan antara ini adalah hadits Mungkar dengan 
ucapan fulan mungkarul hadits yakni maksudnya fulan meriwayatkan 

hadits-hadits yang mungkar, maka ini adalah lafadz jarh yang ringan, 
kecuali dalam sebagian tempat seperti ucapan Imam Abu Hatim 

sebagaimana yang dikisahkan anaknya bahwa beliau terkadang 
mengatakan fulan mungkarul hadits dan ditinggalkan riwayatnya dan 

fulan mungkarul hadits tapi ditulis haditsnya. Maka kesimpulannya 
bahwa lafadz mungkarul hadits termasuk lafadz untuk syawahid dan 

mutabaah. Kecuali ada qorinah lain seperti ucapan Imam bukhori fulan 

mungkarul hadits adalah maksudnya si fulan tidak halal untuk berhujjah 
dengannya, maka ini adalah lafadz jarh yang keras. 
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adapun ucapan jayyidul hadits sama seperti fulan hasanul hadits, 

adapun perkataan sholihul hadits maka rowi tersebut hanya digunakan 
untuk penguat saja. 
 

 
iii 

 

 
 

KRITIK TERHADAP PENDEFINISIAN  

HADITS HASAN OLEH IMAM TIRMIDZI 
 

Soal no. 133 : 

Imam Tirmidzi mendefinisikan hadits Hasan adalah : “diriwayatkan 

dari jalan yang lain yang tidak ada rowi yang dituduh berdusta …… 
bagaimana penjelasan syarat ini ?  

Jawaban :  

Pensifatan rowi yang tidak dituduh berdusta adalah luas dan ini 

bukan yang dimaksud, betapa banyak rowi yang belum sampai tingkatan 

ini tapi tidak bisa dijadikan penguat seperti perowi dalam jarh tingkatan 
4 (empat) yang dikatakan laisa bisyain dan yang semisalnya. 

 
iii 

 
 

STATUS MUHAMMAD AR ROZI 
 

Soal no. 134 : 

Bagaimana status Muhammad bin Humaid Ar Rozi syaikhnya Imam 
Thobari ?  

Jawaban :  

Para ulama berselisih pendapat tentangnya, Imam Abu Hatim, 

Imam Abu Zur’ah dan Imam Muhammad bin Muslim bin Rowah 
ketiganya penduduk Rozi yang satu daerah dengan rowi tersebut 

menuduhnya sebagai pendusta dan membicarkannya dengan ucapan 
yang jarh keras, adapun selain ulama tersebut ada yang mentautsiq, 

maka ketika hal ini terjadi kita dahulukan perkataan ulama yang 

sedaerah karena mereka lebih tahu keadaan penduduk daerahnya 
selama tidak ada permusuhan diantara mereka. 

 
 

iii 
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HUKUM MENGAMALKAN HADITS DHOIF 
 

Soal no. 135 : 

Apakah boleh beramal dengan hadits dhoif ?  

Jawaban :  

tidak boleh, adapun yang mereka katakan tentang fadhoil amal 

maka ada syaratnya : 
a. haditsnya bukan dhoif yang parah 
b. haditsnya bukan sebagai pokok atau qoidah yang mencakup sesuatu 

dibawahnya. 

c. tidak boleh memasyhurkannya seperti hadits yang shohih. 
d. berkeyakinan ketika mengamalkannya bahwa haditsnya dhoif. 

e. tidak untuk menentukan masalah aqidah dan amalan ibadah. 

f. telah ada hadits shohih yang menetapkan suatu amalan dalam ibadah 
kemudian hadits dhoif yang berbica tentang pahala dan keutamaanya 

saja. 
 

 
 

iii 
 

 

STATUS ROWI YANG TIDAK DIKOMENTARI DALAM 

KITAB JARH WA TA’DILNYA IMAM IBNU ABI HATIM 
 

Soal no. 136 : 

Jika Imam Abu hatim tidak mengomentari seorang rowi dalam jarh 
wa ta’dil, apakah rowi ini majhul hal ?  

Jawaban :  

Kitab jarh wa ta’dil adalah karya anaknya Imam Ibnu Abi Hatim 
yang berisi pertanyaan kepada Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur’ah. 

Apabila ada seorang rowi yang disebutkan nama muridnya dan nama 
gurunya, kemudian tidak dikomentari adalah kareba menunggu 

komentar ulama lain. Lalu baru menghukumi setelah ada komentar dari 
ulama lain tersebut, sebagaimana ini dijelaskan oleh penulisnya dalam 

muqodimahnya. Oleh karena itu kelirulah orang-orang sekarang yang 
mengatakan diamnya Imam Ibnu Abi Hatim adalah tautsiq bagi rowi 

tersebut.  
Maka yang benar adalah jika ada rowi yang tidak dikomentari 

apabila diriwayatkan oleh orang banyak maka naik status jahalahnya 
dari ‘Ain menjadi jahalah Hal (bisa sebagai penguat, tapi haditsnya jika 

sendirian bukan hasan-peny.), kemudian kita tawaqufi sampai jelas 
tautsiq dan tajrih kepadanya. 

 
iii 
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SYARAT HADITS DHOIF YANG LEMAH YANG BISA 

DIJADIKAN PENGUAT UNTUK MURSAL 
 

Soal no. 137 : 

Jika datang hadits yang bersambung tapi didalamnya ada dhoif 

Munjabir (yang bisa dijadikan penguat) kemudian datang hadits shohih 
tapi mursal, maka bagaimana status haditsnya ?  

Jawaban :  

Jika ada hadits dhoif yang besambung dan datang jalan lain hadits 

yang shohih mursal, maka haditsnya hasan. Akan tetapi harus dilihat 
apakah dua jalan tersebut atau satu jalan, apabila asalnya satu jalan 

maka dihukumi mana yang rojih dari jalan tersebut, atau misalnya 
ternyata salah satu jalan adalah illatnya, maka tidak bisa saling 

menguatkan. Baru jika itu adalah dua jalan yang berbeda bisa saling 
menguatkan. 
 

iii 
 

 

STATUS HADITS YANG DIDIAMKAN  

AL HAFIDZ IBNU HAJAR  

DALAM FATHUL BARI DAN TALKHISUL KHOBIR 
 

Soal no. 138 : 

Apakah diamnya Al Hafidz Ibnu hajar dalam Al Fath atau At Talkhis, 
menunjukkan haditsnya shohih atau hasan menurutnya ?  

Jawaban :  

Adapun Al Fath, maka beliau menjelaskan dalam muqodimah Hadyu 

Syaru bahwa yang beliau diamkan adalah haditsnya shohih atau hasan. 
Akan tetapi kesimpulan dari Syaikh Abul Hasan setelah meneliti hadits-

haditsnya dalam Al Fath, apa yang beliau diamkan tidak semuanya 
hasan atau shohih, bahkan yang Al Hafidz menegaskan Hasan ternyata 

haditsnya dhoif dan yang semisalnya. Adapun dalam At talkhis tidak 
didapatkan syarat seperti itu. 

 

 
iii 
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KUALITAS HADITS MUDALLIS DENGAN MURSAL 
 

Soal no. 139 : 

Disebutkan oleh sebagian ulama sebagaimana dalam Tadribur Rowi, 

bahwa hadits yang mursal lebih bagus daripada haditsnya Mudalis, 
bagaimana penjelasan tersebut ?  

Jawaban :  

Dari sisi bersambung atau tidaknya maka Mudalis lebih baik, 

dikarenakan ia adalah keterputusan yang tersembunyi yang mana itu 
timbul dari keraguan kita tentang bersambungnya. disebabkan rowi 

mudalis tersebut menggunakan shighot yang mengandung kemungkinan 
tidak mendengar seperti ‘an’anah, sedangkan hadits mursal adalah 

Tabiin yang menyandarkan langsung kepada Rosululloh Sholollahu alaihi 

wa Salam tanpa perantara, sehingga keterputusan lebih jelas daripada 
mudalis. Akan tetapi dari sisi lain bahwa mudalis terjadi biasanya karena 

si rowi menjarh syaikhnya tersebut sehingga sengaja digugurkan, 
sedang Mursal terkadang si Tabiin menerangkan hal tersebut dalam 

rangka nasehat atau ceramah agama. 
 

Soal no. 140 : 

Benarkah dikatakan kalau alasan soal tadi karena Mursal terjadi 

pada qurun generasi yang utama, sehingga didahulukan daripada 
Mudalis ?  

Jawaban :  

Tidak tepat dikarenakan Mudalis juga kebanyakan perowinya adalah 

dari kalangan yang masyhur dari Tabiin dan Atbaut Tabiin. 
 

iii 
 

 

PERBEDAAN SANAD INI PEROWINYA TSIQOH DENGAN 

SANAD INI PEROWINYA SHOHIH 
 

Soal no. 141 : 

Apa perbedaan perkataan mereka : sanad ini perowinya para perowi 

tsiqoh dan sanad ini perowinya para perowi shohih ?  

Jawaban :  

ucapan yang pertama lebih tinggi dikarenakan tidak semua perowi 

shohih adalah tsiqoh, diantara mereka ada yang shoduq, shoduq jelek 
hapalannya bahkan dhoif, hanya saja ulama yang mengeluarkan 

haditsnya dalam kitab shohihnya telah melakukan seleksi kepadanya 
sehingga misalnya mengambil dari catatan buku pegangannya dan yang 

semisalnya. Adapun kedua pernyataan tadi tidak melazimkan haditsnya 
shohih karena belum memenuhi syarat hadits shohih lainnya (harus 

bersambung, tidak ada syadz dan illat). 
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iii 
 

 

STATUS SHOHIH ATAU DHOIFNYA SANAD 
 

Soal no. 142 : 

Apakah melazimkan dari shohih atau dhoifnya sanad melazimkan 
shohih atau dhoifnya Matan hadits ?  

Jawaban :  

Tidak melazimkan dhoifnya sanad dhoif matannya, dikarenakan 

mungkin ada matan hadits lain yang shohih, atau ada jalan lain yang 
menguatkan atau ia dhoif munjabir. Adapun shohih sanadnya 

melazimkan shohih haditsnya atau matannya, maka maksudnya dhohir 
sanadnya dikarenakan mungkin ada syadz atau illat lainnya. 
 

 
iii 

 

 

STATUS PEROWI YANG DIKATAKAN HAFIDZ, MUTQIN 
NAMUN TIDAK DITEMUKAN KOMENTAR KEADILAN 

AGAMANYA 
 

Soal no. 143 : 

Terkadang sebagian ulama Jarh wa Ta’dil mengatakan seorang rowi 

Hafidz, Mutqin atau paham tentang illat hadits, akan tetapi tidak 
ditemukan komentar tentang keadilan agamanya, apakah rowi seperti ini 

diterima haditsnya ?  
Jawaban :  

Telah berlalu apabila seorang rowi terkenal sebagai orang yang 
berkecimpung dalam hadits dan tidak ada celaan kepadanya maka rowi 

seperti ini diterima haditsnya. Hal ini sebagaimana  yang dikatakan oleh 
Imam Ibnul Qothon, Al Mizzi, Adzhabi, Ibnu Hajar dan yang lainnya. 
 

iii 
 

 

STATUS PEROWI MAJHUL YANG  

TIDAK ADA JARH PADANYA 
 

Soal no. 144 : 

Maka bagaimana kalau dikatakan : demikian juga majhul kalau ada 
jarh tentu para ulama akan menjelaskannya, akan tetapi kalau tidak ada 
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berarti wajib membawanya bahwa rowi tersebut tsiqot atau minimalnya 

adalah dapat dijadikan hujjah ?  
Jawaban :  

Telah berlalu bahwa rowi yang masyhur tentu diketahui oleh para 
ulama Naqd karena ia banyak meriwayatkan hadits. Ketika para ulama 

naqd tidak men-jarhnya, ini menunjukkan bahwa rowi tersebut tsiqoh, 

berbeda dengan rowi yang majhul yang mana para ulama tidak 
mengenalnya, bisa karena haditsnya sedikit atau memang ia tidak 

dikenal. 

 
iii 

 

 

STATUS ROWI YANG DIKATAKAN HAFIDZ 
 

Soal no. 145 : 

Apa makna pensifatan seorang rowi yang dimana ia hafidz atau 
termasuk Hufadz ?  

Jawaban :  

Asalnya bahwa rowi tersebut mutqin dan hapal dengan hapalan 

yang ada di dadanya. Adapun orang yang haditsnya sedikit walaupun 
mutqin tidak dinamakan Hafidz. Hafidz adalah seorang ulama yang 

masyhur karena banyak riwayatnya dan ahli dalam illal hadits, maka 
ucapannya diterima dalam mengkritik haditsnya dan hadits yang lainnya. 

Akan tetapi hal ini tentu tidak menafikan kesalahan yang sedikit dalam 
hadits seperti yang terjadi pada diri Imam Malik dan Imam Syu’bah.  

Akan tetapi terkadang hal ini dimutlakkan kepada rowi yang banyak 

ilmunya dan banyak penelitian haditsnya walaupun ia seorang yang jelek 
hapalannya, atau dhobitnya bukan di dada tapi di kitabnya sebagaimana 

dalam Tadzkirot Hufadznya Adzahabi. 

 
iii 

 

 

ALASAN TERJADINYA MAQLUB (PEMBALIKAN) HADITS 

DAN SANAD 
 

Soal no. 146 : 

Apa sebab sebuah hadits terjadi pembalikan hadits dan sanad ?  

Jawaban :  

ini dikembalikan kepada keadaan rowinya : jika rowinya jelek 

hapalannya maka berarti sebabnya adalah karena kejelekan hapalannya, 
dan hal ini tidak disengaja. Tetapi jika rowi tersebut adalah pendusta 

dan pencuri hadits, maka hal ini mucul dari kesengajaannya membolak-
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balikkan hadits. Akan tetapi jika bersumber dari seorang ulama kritikus 

hadits, maka hal ini dilakukan untuk menguji hapalan seorang rowi. 
Tentang kebolehannya terjadi perselisihan dan dipersyaratkan, setelah 

itu ulama tadi menjelaskan tentang hadits yang diujinya tadi adalah 
terbalik, sehingga orang yang hadir pada waktu itu tidak rancu. 

 
iii 

 

 

KEMUNGKINAN ROWI TSIQOH MERIWAYATKAN HADITS 

YANG MUNGKAR 
 

Soal no. 147 : 

Apakah mungkin seorang rowi yang tsiqoh meriwayatkan hadits 

yang mungkar ?  
Jawaban :  

Asalnya seorang yang tsiqoh haditsnya lurus sanadnya, akan tetapi 
terkadang seorang rowi yang tsiqoh yang meriwayatkan dari semua 

gurunya tanpa memilah-milah maka ia meriwayatkan dari rowi yang 

majhul atau rowi yang dhoif, berupa hadits-hadits mungkar. Namun 
kesalahan sebenarnya bukan dari rowi yang tsiqoh tersebut tapi dari 

gurunya yang bermasalah tadi. Begitu jika seorang Mudalis menjelaskan 
aktifitas haditsnya ternyata dari seorang rowi yang dhoif. Bisa juga 

terkadang seorang rowi yang tsiqoh terjadi wahm, tetapi ini amat jarang 
dan tidak menjadikan ia dikatakan banyak lalainya. 

 
iii 

 

 

STATUS PEROWI YANG DIKATAKAN MERIWAYATKAN 

HADITS MUNGKAR 
 

Soal no. 148 : 

Jika ada seorang rowi yang dikomentari : Ia meriwayatkan hadits-

hadits yang mungkar, atau ia meriwayatkan dari perowi yang tsiqot 
yang tidak menyerupai hadits perowi yang Atsbat. Apakah ini ungkapan 

jarh kepadanya ?  
Jawaban :  

Terkadang ia seorang mudalis yang tidak menjelaskan aktifitas 
haditsnya, terkadang juga rowi tsiqot yang tidak memilah-milah gurunya, 

atau terkadang rowi yang jelek hapalannya akan tetapi melakukannya 
tidak sengaja. Kalau ia pendusta maka melakukannya dengan sengaja, 

atau juga rowi yang Matruk yang banyak tercampur dan goncang 
hapalannya, sekalipun dalam masalah kewaroan agamanya tidak tercela 

sebagaimana ini adalah keadaan Ahlu ibadah dan orang-orang sholih 
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yang tidak ahli dalam hadits. Akan tetapi jika tidak jelas sebabnya, 

maka ungkapan ini adalah jarh yang ringan yang mana rowinya masih 
bisa dijadikan sebagai ahli syawahid dan tawabi’. Akan tetapi jika 

sebenarnya rowi tersebut adalah tsiqoh maka ini adalah perkara lain. 
 

iii 
 

 

TENTANG MASALAH UCAPAN LAFADZ-LAFADZ 

MUNGKAR KEPADA PEROWI 
 

Soal no. 149 : 

Apa perbedaan ucapan tentang seorang rowi  : ‘Fulan rowi 

Manaakir’ Fulan (rowi hadits-hadits mungkar),’ yarwi manaakir’ 
(meriwayatkan hadits-hadits mungkar), ‘fii haditsiihi manaakir’ (didalam 

hadits-haditsnya banyak yang mungkar), ‘lahu auham au akhto’ au 
agladh’ (ia memiliki kebimbangan atau kesalahan atau kekeliruan), ‘Lahu 

manaakir’ (memiliki riwayat-riwayat mungkar), ‘saiul hifdhi au rodiul 

hifdhi’ (jelek hapalannya), ‘Yukhtiu katsiron au katsirul khotho’ (keliru 
banyak atau banyak keliru), dan Mungkarul Hadits ?  

Jawaban :  

Syaikh Abul Hasan menjelaskan lafadz-lafadz tersebut dalam 

kitabnya Syifaul Alil. Kesimpulannya semua lafadz tersebut adalah jarh 
yang ringan yang bisa dijadikan untuk mutabaah dan syawahid. Lafadz 

yang pertama lebih ringan dari yang kedua. Dan kedua yang pertama 
bahwa kesalahan bukan darinya umumnya, tetapi dari rowi lainnya, 

sedangkan lafadz Mungkarul hadits adalah umumnya dari rowi tersebut 
dan kesalahan juga timbul darinya. Adapun Lahu Auham maka ini adalah 

dari rowi tersebut secara pasti hanya saja auham lebih ringan daripada 
mungkar, sedangkan jelek hapalan lebih keras dari wahm, walaupun hal 

ini menunjukkan gholatnya sedikit. Adapun Mungkar Hadits lebih keras 
dari banyak gholath. Perincian lafadz-lafadz ini menunjukkan bahwa 

ulama kita sangat teliti dalam masalah hadits. 

 
iii 

 

 

PERBEDAAN NAMA PEROWI DALAM SANAD HADITS 
 

Soal no. 150 : 

Terkadang kita dapati perbedaan terhadap rowi yang sudah dikenal, 
di dalam sanad rowi tersebut disebutkan sebuah nama, akan tetapi 

ketika dikeluarkan haditsnya, ulama pentakhrijnya menyebutkan nama 

yang berbeda, maka bagaimana hal ini ?  
Jawaban :  
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jika mungkin untuk dikompromikan maka itu lebih baik, akan tetapi 

jika susah maka syaikh Albani telah menjawabnya dalam silsilah dhoifah 
no. 843 : berpegang yang ada di riwayat lebih utama daripada 

berpegang dengan yang dijelaskan oleh pentakhrij hadits, dikarenakan 
ia seperti qiyas dalam masalah fikih, sebagaimana diketahui tidak ada 

qiyas ketika terdapat nash. 
 

iii 

 
STATUS ROWI YANG GELAP KEADAANNYA 

 

Soal no. 151 : 

Dalam biografi rowi, Imam jarh wa ta’dil menyebutkan bahwa : 

Fulan Mudhlim (gelap keadaanya) atau Mudlimul Amr (gelap 
keadaannya), apa makna kalimat ini ?  

Jawaban :  

Ada dua pengertian yang pertama rowinya majhul sehingga 

perkaranya tidak diketehui dan rowi yang majhul bisa terangkat 
kondisinya dengan penjelasan yang telah lalu. Yang kedua maknanya 

mungkar haditsnya, kemudian dilihat apakah kemungkarannya ringan, 

maka dapat dijadikan penguat haditsnya. 

 
iii 

 

 

PERBEDAAN UCAPAN AL HAFIDZ  

WATSAQO FULAN DENGAN FULAN TSIQOH 
 

Soal no. 152 : 

Apakah ada perbedaan ucapan Al Hafidz Ibnu Hajar : “watsaqo fulan 
(fulan telah ditsiqohkan) dan fulan tsiqoh ?  

Jawaban :  

Ada perbedaan kalimat yang pertama Ibnu Hajar tidak memastikan 

ketsiqohan dari dirinya tapi dari orang lain berbeda dengan kalimat yang 
kedua, maka itu berasal dari ijtihad kepastian dirinya.  
 

 
iii 
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STATUS ROWI JELEK HAPALANNYA  

NAMUN KITABNYA SHOHIH 
 

Soal no. 153 : 

Seorang rowi jika dikatakan : jelek hapalannya, tetapi kitabnya 

shohih, maka bagaimana keadaan haditsnya ?  
Jawaban :  

Rowi tersebut aibnya adalah ketika meriwayatkan dari hapalannya, 
akan tetapi jika ia meriwayatkan dari kitabnya maka haditsnya Hasan 

atau Shohih. 
 

iii 
 

 

MAKNA PENILAIAN IMAM IBNU MA’IN  

LAA BA’SA BIHI 
 

Soal no. 154 : 

Perkataan Ibnu Main kepada rowi Laa Ba’sa bih, apakah ini seperti 
perkataan tsiqoh ?  

Jawaban :  

Imam Ibnu Abi Khoitsamah pernah berkata kepada Imam Ibnu Main 

tentang ucapannya Laisa bih ba’sa, fulan dhoif. Maka beliau menjawab : 
jika aku berkata kepadamu Laisa bih ba’sa maka ia adalah tsiqoh, jika ia 

berkata fulan dhoif maka ia tidak tsiqoh dan tidak ditulis haditsnya. Akan 

tetapi Syaikh Abul hasan telah mengamati bahwa perkataan Ibnu Main 
Laa ba’sa bih adalah maknanya rowi tersebut termasuk rowi yang adil 

tapi pertengahan, bahkan ada yang tidak diridhoi sendiri oleh Ibnu Main 
seperti dalam biografi Mindil Ibnu Ali dalam Al Kamil Ibnu Adi.  

Terkadang juga Ibnu Main mengatakan laa ba’sa bih tsiqoh, maka 
tidak ragu lagi rowinya tsiqoh, akan tetapi jika hanya laa ba’sa bih dan 

ulama lain mengatakan tsiqoh maka dibawa rowi tersebut sebagai tsiqoh 
dan jika rowi lain mengatakan laa ba’sa bih juga maka rowi tersebut 

statusnya hanya laa ba’sa bih (hasan haditsnya). 
 

iii 
 

 

MAKNA PENILAIAN IMAM IBNU QOTHON  

TAROKUHU FULAN 
 

Soal no. 155 : 

Jika didapati tentang seorang rowi dikatakan Imam Ibnul Qothon 
Tarokuhu (mematruk-kannya) apakah rowi ini matruk ? 
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Jawaban :  

perlu diperhatikan beberapa point berikut :  
1. Apakah ada ulama lain yang berkomentar terhadap rowi tersebut, jika 

ada maka kita kompromikan atau bila ternyata yang rojih perkataan 
Ibnul Qothon maka kita hukumi rowi tersebut Matruk. 

2. Jika yang mematrukkan mutasyadid dan men-tautsiq nya rowi 

tersebut ulama yang lain maka kita dahulukan tautsiq dengan 
perinciannya 

3. Dilihat apakah lafadz ini jelas dari Ibnul qothon atau cuma ijtihad dan 
kesimpulan dari orang yang menukil, dikarenakan terkadang seorang 

me-matruk-kan seorang rowi dengan sebab batilnya penulisan 
haditsnya menurutnya mungkin karena ikhtilat, atau menyelisihi rowi 

yang lainnya dan sebab-sebab lainnya. 
Adapun jika tidak didapati hal-hal tersebut diatas maka 

menjatuhkan jarh Matruk kepadanya dapat diterima. 
 

iii 
 
 

MAKNA PENILAIAN IMAM BUKHORI 
MUNGKARUL HADITS 

 

Soal no. 156 : 

Jika Imam Bukhori berkata tentang seorang rowi : Mungkarul hadits, 

apakah kita meninggalkan haditsnya ?  
Jawaban :  

Perkataan Bukhori ini adalah jarh yang keras yang maknanya 
haditsnya tidak halal baginya untuk meriwayatkannya. Akan tetapi jika 

ada perkataan Imam mu’tadil yang men-tautsiq rowi tersebut seperti 
Imam Ahmad, Imam Ibnu Mahdi dan selainnya, maka dilihat kondisinya, 

kalau jelas sebab penjarh-annya maka didahulukan jarh, atau dengan 
mengkompromikannya, sebagiah Hufadz ketika mendapati seperti ini 

biasanya rowi tersebut dinilai dhoif. 

 
iii 

 

MAKNA UCAPAN IMAM JARH WA TA’DIL KEPADA ROWI 

YANG DIKATAKAN PANJANG JENGGOTNYA 
 

Soal no. 157 : 

Kita dapati dalam biografi rowi dikatakan : fulan panjang 
jenggotnya, apa maknanya ?  

Jawaban :  

Terkadang para imam jarh wa ta’dil mengucapkan perkataan 
tersebut sesuai dengan urf masyarakat pada waktu itu, kalimat ini bisa 
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bermakna pendek akalnya, sehingga ia termasuk rowi yang pelupa, bisa 

jadi ia hanya menggambarkan penampilan fisiknya dan jangan sampai 
ada anggapan bahwa kalimat ini mutlak celaan, karena berarti ia 

mencela sunnah nabi untuk memanjangkan jenggot. 
 

iii 
 

MAKNA UCAPAN FULAN JANGAN DITANYA, SYAITHON, 

LASHUN DAN MUNGKAR 
 

Soal no. 158 : 

Apa makna perkataan kepada rowi : Fulan jangan ditanya, fulan 

syaithon, fulan lashun, dan fulan mungkar ?  
Jawaban :  

Ucapan yang pertama, terkadang dimutlakkan terhadap ulama yang 
masyhur dengan keadilan dan ketsabitannya dan ucapan semisal adalah 

fulan tidak butuh untuk ditanya tentangnya, terkadang juga digunakan 
untuk orang yang bertakwa, mulia, waro tanpa melihat kepada 

riwayatnya, terkadang juga untuk jarh yang keras kepada perowi 
pendusta karena keadaanya sudah diketahui oleh pemula penuntut ilmu 

apalagi oleh Imam Ahlu hadits, dan terkadang untuk rowi yang majhul.  
Ucapan yang kedua asalnya untuk jarh yang keras, yaitu dari 

kalangan pendusta dan yang semisalanya, terkadang juga untuk rowi 
ahlu ra’yu, bahkan terkadang untuk pujian yang tinggi, misalnya rowi 

yang memiliki hafalan yang menakjubkan.  

Ucapan yang ketiga asalnya juga untuk jarh yang keras yaitu untuk 
pencuri hadits tapi bisa juga untuk pujian yang tinggi kepada rowi.  

Ucapan yang keempat juga jarh, tetapi terkadang juga untuk rowi 
yang hafidz dan tsabit hanya saja ada catatan dalam hadits tertentu. 

 
iii 

 

 

MUHADITS MENTAUTSIQ GURUNYA 
 

Soal no. 159 : 

Jika seorang Muhadits men-taustiq syaikhnya, maka apakah ini 

diterima?  
Jawaban :  

Dilihat muridnya tersebut apakah ia ahli dalam masalah jarh wa 
ta’dil atau tidak, apabila ia bukan ahlinya maka ditolak, adapun apabila 

ia ahlinya maka diterima ucapannya. 
 

iii 
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PERBANDINGAN MUHADITS YANG MENGATAKAN 

HADATSANII TSIQOH DENGAN YANG 

MEMPERSYARATKAN HANYA MERIWAYATKAN DARI 

ROWI YANG TSIQOH SAJA 
 

Soal no. 160 : 

Jika seorang Muhadits mengatakan : “Hadatsani tsiqoh” . apakah ini 
lebih tinggi dari sekedar Muhadits yang mempersyaratkan tidaklah 

meriwayatkan kecuali dari rowi yang tsiqoh ?  
Jawaban :  

Al Hafidz Iroqi merojihkan perkataan yang pertama kemudian 
dijelaskan oleh Sakhowi alasannya yaitu karena kalimat yang kedua 

masih ada kemungkinan bahwa ia mempersyaratkan hal tersebut di 
akhir-akhir bukan pada awal-awal ia meriwayatkan hadits dan juga tidak 

bisa dibedakan kapan ia meriwayatkan dari gurunya, sebelum ada 
persyaratan atau sesudahnya. 

 
iii 

 

 

PERBEDAAN UCAPAN MUHADITS HADATSANII TSIQOH 

DENGAN HADATSANII MAN LAM UTTAHIM 
 

Soal no. 161 : 

Apakah ada perbedaan ucapan muhadits : “Hadatsani tsiqoh” 
dengan “Hadatsani Man lam Uttahim” (hadatsani rowi yang tidak 

tertuduh dusta) ?  
Jawaban :  

Kalimat yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua, 
dikarenakan terkadang rowi yang tidak tertuduh adalah dhoif bahkan 

matruk, berbeda jika secara jelas menyebutkan tsiqoh. Peringatan : 

perkataan Muhadits : Hadatsani tsiqoh tidaklah diterima sampai ia 
menyebutkan namanya, sekalipun yang mengatakan Imam yang 

Masyhur, dikarenakan mungkin tsiqoh menurutnya tapi tidak tsiqoh 
menurut yang lain. Apakah bisa dijadikan penguat, Syaikh Muqbil 

menjelaskan bisa dijadikan penguat, akan tetapi jika Muhadits tadi 
terkenal dengan ucapan tadi, setelah disebutkan namanya ternyata ia 

rowi yang matruk dan ia sering melakukan ini maka perlu 
dipertimbangkan lagi untuk dijadikan penguat. 

 
 

iii 
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PERKATAAN YANG ROJIH TENTANG HADITS MUALAQ 

YANG ADA DIDALAM SHOHIH BUKHORI 
 

Soal no. 162 : 

Apa perkataan yang rojih tentang hadits Mualaq dalam Shohih 

Bukhori ?  
Jawaban :  

Sebagian ulama mengatakan bahwa shighot yang jazm 
(kepastian/kalimat aktif) dapat dijadikan hujjah dan shighot yang 

Thamridh (kalimat pasif) tidak dapat dijadikan hujjah. Syaikh Abul 
Hasan telah melakukan penelitian dan hasilnya ada mualaq yang dengan 

sighot aktif tetapi ternyata haditsnya juga dhoif, jadi kedudukan mualaq 
seperti ini adalah seperti perkataan Imam Bukhori Hadatsani tsiqoh, 

yaitu pen-tautsiq-kan dengan bentuk yang mubham. Maka mualaq ini 
perlu diteliti dan dibahas sanad-sanadnya. Memang kebanyakan mualaq 

yang sighotnya Jazm adalah dapat dijadikan hujjah. 
 

 
iii 

 
 

PERBEDAAN PENILAIAN IMAM IBNU MAIN DARI 
RIWAYAT MURID-MURIDNYA 

 

Soal no. 163 : 

Jika terjadi perselisihan dikalangan murid Imam Ibnu Ma’in misalnya 

tentang penukilan ucapan beliau terhadap seorang rowi, sebagian 
menukil tautsiq darinya dan sebagian menukil pendhoifan darinya, mana 

yang diambil ?  
Jawaban :  

Sebelum kita merojihkan salah satunya kita amati dulu secara detail, 
terkadang perbedaan ini terjadi karena bentuk soal yang ditanyakan, 

misalnya ketika dibandingkan dengan rowi yang tsiqoh dikatakan rowi 

tersebut dhoif atau dibandingkan dengan rowi yang dhoif dikatakan 
tsiqoh dan yang semisalnya, sehingga kita bisa menemukan yang benar 

dari penilaian Ibnu Main tanpa perlu mentarjih. Akan tetapi bila tidak 
ada qorinah ini maka murid yang orang Baghdad lebih didahulukan 

dikarenakan lebih lama mulazamah dengan Ibnu ma’in atau mungkin 
terjadi perubahan ijtihad maka diterima yang paling akhir. 

 
 

iii 
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RUANG LINGKUP BAB ZIYADAH TSIQOT DAN SYADZ 
 

Soal no. 164 : 

Perkataan ulama tentang ziyadah tsiqot dan Syadz, apakah ini 

khusus kepada yang rofa’dan bersambung sanadnya, apakah secara 
umum ?  

Jawaban :  

Ini tidak khusus tapi mencakup juga bab lainnya, seperti jika rowi 

lain yang lebih tsabat meriwayatkan hadits mudalis dengan an’anah dan 
rowi lainnya meriwayatkan dengan jelas mendengar, begitu juga jika 

menyebutkan nama rowi yang perowi lain yang atsbat tidak 
menyebutkan nama tersebut (mubham), atau rowi yang atsbat 

meriwayatkan hadits yang ada cacatnya, sedangkan rowi lainnya 

selamat dari cacat. 
 

iii 
 

 

PERBEDAAN MURSAL SHOHIH  

DENGAN SHOHIH MURSAL 
 

Soal no. 165 : 

Apakah ada perbedaan ucapan Mursal shohih dengan shohih 
Mursal ?  

Jawaban :  

ucapan yang pertama bahwa sanadnya shohih sampai Tabiin, dan 
hadits Mursal adalah termasuk hadits dhoif menurut jumhur ulama. 

Sedangkan ucapan yang kedua adalah terjadi perbedaan dalam 
meriwayatkan ada yang menyambungkan dan ada yang memursalkan 

dan yang memursalkan adalah ulama yang lebih atsbat dan kokoh 
hapalannya, maka ketika itu yang shohih adalah mursal. 

 
 

iii 
 

 

STATUS HADITS YANG DIKRITIK IMAM DARUQUTHNI 
DALAM TATABU’  

 

Soal no. 166 : 

Apakah hadits yang disebutkan oleh Imam Daruquthni dalam 

Tatabu’ semuanya tidak shohih ?  
Jawaban :  

Tidak semua hadits yang disebutkan oleh Daruquthni di Tatabu’ 
tidak shohih baik menurut beliau maupun menurut yang lainnya, hal ini 
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telah dijelaskan oleh Syaikh Muqbil dalam Ilzamat wa tatabu (h. 9) : 

tidak semua yang ada di Tatatabu, Imam Daruquthni melihatnya sebagai 
illal yang merusak hadits, akan tetapi Beliau menjelaskan sebagian 

hadits bahwa itu tidak sampai kepada derajat keshohihan yang tinggi, 
kemudian menerangkan bahwa hadits itu shohih. Ini menunjukkan 

bahwa Beliau jauh dari hawa nafsu (selesai). Adapun yang dikritik oleh 

Daruquthni ada yang selamat tapi sedikit. 
 

 
iii 

 
 

ALASAN TADLIS TASWIYAH DIKATAKAN SEJELEK-

JELEKNYA TADLIS 
 

Soal no. 167 : 

Mengapa tadlis taswiyah adalah sejelek-jeleknya tadlis?  

Jawaban :  

Telah berlalu bahwa tadlis taswiyah adalah menguggurkan rowi 
yang dhoif dan terkadang juga menggugurkan rowi yang kecil diantara 2 

(dua) rowi tsiqot atau maqbul yang mana rowi yang tsiqot atau yang 
shoduq benar-benar mendengar dari syaikhnya. Perbuatan ini 

menghasilkan efek yang jelek : 
A. menghukumi haditsnya shohih dan beramal dengan kandungan 

hadits padahal sebenarnya haditsnya adalah dari perowi dhoif atau 
yang majhul. 

B. Syaikh tsiqot yang diriwayatkan oleh si mudalis ini akan dianggap 
meriwayatkan hadits yang mungkar, karena Ia meriwayatkan dari 

syaikhnya setelah melewati pengguguran dan ketika murid lain dari 
syaikhnya tersebut yang tsiqot berbeda periwayatannya (padahal 

sebenarnya kesalahan dari rowi dhoif yang digugurkan). Hal ini 
menunjukkan tadlis ini mempengaruhi rowi lain yang tsiqoh. 

 

 
iii 

 
 

PERBUATAN MENGGUGURKAN  

PEROWI DALAM SANAD 
 

Soal no. 168 : 

Jika salah seorang rowi menggugurkan seorang rijal dalam 

sanadnya, apakah ini Ia seorang Mudalis ?  

Jawaban :  



Disusun : Abu Said Neno Triyono  www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Robiul Awal 1433 H  Cetakan 1 

 

 

 

115

mungkin hal ini adalah tadlis, taswiyah atau tajwiid dan telah berlalu 

penjelasannya. 
 

iii 
 
 

MAKNA UCAPAN HADITS FULAN TIDAK DIRIWAYATKAN 
KECUALI OLEH SI FULAN (YANG DHOIF) 

 

Soal no. 169 : 

Jika ada nash ulama bahwasanya hadits Fulani tidak 

meriwayatkannya dari fulan kecuali si fulan, dan muridnya tersebut dhoif. 
Apakah  dihukumi haditsnya dhoif ?  

Jawaban :  

pertama kita lihat siapa ulama yang berpendapat demikian apakah 

Ia seorang ahli telaah jalan-jalan hadits ? atau Ia memutlakan demikian 
dan perkaranya menyelisihihnya. Misalnya seperti Uqoili dalam Dhuafa, 

Ibnu Adi dalam Al Kamil, Al Bazaar dalam Musnadnya, At thobroni dalam 

Mu’jam kabir dan shoghirnya, Ibnu Nua’im dalam Hilyah dan Ma’rifatus 
Shohabah. Mereka sering memutlakan penyendirian riwayat si fulan dari 

gurunya, ternyata setelah ditelusuri Ia memiliki Mutabi lainnya, kalo 
tidak memiliki mutabi’ maka dihukumi dhoif haditsnya. Maka kalimat ini 

sendiri tidak menunjukkan kepada dhoif hadistnya secara mutlak, 
mungkin hadits ini dhoif dari jalan fulan, tapi tsabit dalam jalan lainnya, 

maka kedhoifan sanad dari rowi tertentu tidak melazimkan kedhoifan 
matannya. 
 

 
iii 

 

 

MAKNA UCAPAN MUTTAFAQUN ALAA TADH’IFIH 
 

Soal no. 170 : 

Jika para ulama berkata tentang seorang rowi : “mutafaqun alaa 
tadhifihi” apakah Ia Matruk yang sangat kedhoifannya?  

Jawaban :  

terkadang matruk, terkadang hanya dhoif saja, maksud kalimat ini 
tidak ada seorang pun yang men-tautsiqnya. Kemudian apakah ini jarh 

yang keras atau jarh yang ringan ? kita perlu merujuk langsung kepada 
biografi rowi tersebut. 

 
 

iii 
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MAKNA FULAN LEBIH ROJIH DARI RIWAYAT FULAN 
 

Soal no. 171 : 

dalam kitab Ilal dikatakan riwayat fulan lebih rojih dari riwayat fulan, 

apa maknanya ?  
Jawaban :  

Tidak melazimkan yang marjuh adalah dhoif yang parah, bisa saja 
ini dalam bab shohih dan yang lebih shohih. Perlu diteliti sacara seksama. 

 
 

iii 
 
 

PENJELASAN DIAMNYA IMAM ADZ-DZAHABI KETIKA 
MENGOMENTARI MUSTADROK IMAM HAKIM 

 

Soal no. 172 : 

Al Hafidz Dzahabi dalam talkhis terhadap mustadrok hakim, 

kebanyakan diam tidak berkomentar, apakah hal ini persetujuan dari 
beliau terhadap keshohihan haditsnya ?  

Jawaban :  

Syaikh Al Bani berpendapat hal tersebut  dianggap persetujuan 

Dzahabi kepada Al Hakim, oleh karena itu syaikh Albani mengkritik 
diamnya Dzahabi dan mengatakan bahwa beliau sendiri mendhoifkannya 

di kitabnya sendiri Al mizan misalnya. Tapi menurut syaikh Abul Hasan 

bahwa Imam Adz-Dzahabi tidak memaksudkan dalam mengomentari 
mustadrok Al Hakim sebagai tahqiq tapi hanya talkhis (ringkasan atau 

kalo bahasa kita highlight), bagaimana tidak, ada hadits-hadits yang 
dalam mustadrok sangat jelas illatnya bagi penuntut ilmu apalagi bagi 

Imam sekelas Adz-Dzahabi kemudian beliau hanya mendiamkannya saja.  
Yang menjadi bukti bahwa beliau hanya menghighlight saja tidak 

mentahqiq semuanya adalah perkataan beliau dalam siyar alamin 
Nubala (17/175-176) tentang Mustadrok : “ didalamnya ada hadits yang 

banyak yang memenuhi syarat keduanya (Bukhori-Muslim), ada yang 
hanya syarat salah satunya dan mungkin jumlahnya sekitar 1/3 kitabnya 

atau kurang, banyak juga hadits-hadits yang dhohirnya atas syarat 
salah satunya atau keduanya tapi batinnya (hakekatnya) ada illah yang 

tersembunyi yang mempengaruhinya. Sebagianya ada juga yang 
sanadnya sholih, Hasan dan Jayyid sekitar ¼ kitabnya. Dan sisanya 

adalah hadits-hadits mungkar dan aneh, dan ada sekitar seratusan 

hadits yang hati ini mempersaksikan atas kebatilannya, saya telah 
menyendirikanya (menulis kitab) dalam satu juz. Dan hadits burung 

yang dinisbahkan kepada langit. Ala kuli hal kitab ini bermanfaat 
menurut rangkumanku dan dapat dimalkan. 

 
iii 
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PERTENTANGAN ROWI TSIQOH HAPALANNYA KUAT 

DENGAN YANG BUKUNYA SHOHIH 
 

Soal no. 173 : 

Jika seorang rowi tsiqoh meriwayatkan hadits dari hapalannya, 
tetapi diselisihi oleh rowi lain yang tsiqoh tetapi dari bukunya yang telah 

dipuji oleh Ulama, manakah yang lebih didahulukan ?  
Jawaban :  

Jika susah untuk mecari qorinah-qorinah yang lain maka 
didahulukan yang meriwayatkan dari kitab, dikarenakan terkadang 

hapalan meleset walaupun jarang. Namun bagaimana kalau ternyata 
yang menyelisihinya tadi yang meriwayatkan dari kitab adalah rowi 

shoduq ? jawabanya tetap didahulukan yang meriwayatkan dari kitab. 
Bagaimana kalo yang meriwayatkan dari kitab rowi yang jelek 

hapalannya, maka ini perlu pembahasan lain. 
 

 
iii 

 

 

PERBEDAAN MUSTAKHROJ DENGAN MUSTADROK 
 

Soal no. 174 : 

Apa perbedaan yang dilakukan penulis kitab mustakhroj dan 

mustadrok ?  
Jawaban :  

Penulis mutakhroj lebih focus kepada sanad, ia menulis hadits 
dengan sanad yang berbeda dari kitab yang ia teliti baik sanadnya 

bertemu pada syaikh kitab tersebut atau diatasnya. Ia mendatangkan 
misalnya pentasrihan dari rowi yang mudalis atau murid yang telah 

mendengar sebelum gurunya (mukhtalit) berubah hapalannya. 
Sedangkan penulis Mustadrok focus kepada Matan hadits, ia 

mendatangkan sanad lain pada matan hadits yang dikeluarkan oleh 
kitab yang ia telliti.  

 
iii 

 

 

HUKUM HADITSNYA ROWI JELEK HAPALAN YANG 

DIKUATKAN DENGAN ROWI MUDALLIS 
 

Soal no. 175 : 

Sudah maklum bahwa rowi jelek hapalannya dapat dijadikan 
penguat, demikian juga rowi mudalis jika meriwayatkan dengan an’anah 
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statusnya hanya penguat. Maka bagaimana kalau dalam suatu hadits 

terdapat rowi yang jelek hapalannya dan hanya dikuatkan dengan rowi 
mudalis tadi ?  

Jawaban :  

Bedakan antara ada dua jalan yang berbeda yang satu ada rowi 

jelek hapalannya dan jalan lain ada rowi an’anah mudalis, maka 

haditsnya Hasan. Adapun kalau ternyata sebenarnya itu satu jalan maka 
tidak bisa saling menguatkan. 

 
iii 

 
 

PERBEDAAN HADITS MAUSHUL,  

MARFU’ DAN MUSNAD 
 

Soal no. 176 : 

Apa perbedaan hadits maushul, hadits marfu dan hadits Musnad ?  

Jawaban :  

Setelah meneliti perkataan Aimah, maka yang dimaksud hadits 
Maushul atau muttasil adalah : yang bersambung sanadnya sampai 

akhir, baik sampai ke Rosululloh Sholollahu alaihi wa Salam atau 
dibawah Beliau. Hadits marfu’ : yang terangkat sampai kepada Nabi 

Sholollahu alaihi wa Salam baik bersambung sanadnya atau tidak. 
Musnad : yang diangkat oleh Sahabat kepada Nabi Sholollahu alaihi wa 

Salam dalam keadaan tersambung, maka ini adalah ungkapan dari 
maushul marfu’. Ibnu Hajar juga telah meneliti bahwa musnad adalah 

riwayat yang dhohirnya bersambung sampai sahabat dan para sahabat 
mengangkatnya kepada Nabi Sholollahu alaihi wa Salam, akan tetapi 

masuk juga kedalamnya mursal khofi, an’anah mudalis dan tidak 
dipersyaratkan semua rowinya tsiqoh, hal ini hanya dipersyaratkan pada 

hadits yang shohih. 
 

 
iii 

 

 

PERBEDAAN ARSALAHU DAN ASNADAHU 
 

Soal no. 177 : 

Jika demikian apakah ada perbedaan ucapan ulama : “arsalahu 

fulan wa arfa’auhu fulan” dengan ucapan “arsalahu fulan wa asnadahu 
fulan”. ?  

Jawaban :  

tidak ragu lagi ungkapan yang kedua lebih teliti, sekalipun 
ungkapan yang pertama juga terdapat dalam nashnya para ulama. 
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Dikarenakan mursal termasuk marfu dinisbahkan kepada Nabi 

Sholollahu alaihi wa Salam walaupun tidak bersambung sanadnya, 
sedangkan ungkapan yang kedua mengandung marfu dan tersambung 

sanadnya. 
 

 

iii 
 

 
 

STATUS RIWAYAT MUDALLIS DENGAN AN’ANAH DARI 
SYAIKH LAMA MULAZAMAHNYA 

 

Soal no. 178 : 

Imam Adzahabi dan syaikh Al Mualimi  menyebutkan bahwa rowi 

mudalis diterima ‘an’anahnya jika meriwayat dari syaikh yang banyak 
sekali ia mengambil haditsnya (banyak berguru) atau lama mulazamah 

dengan syekhnya, apakah ungkapan ini diterima secara mutlak ?  
Jawaban :  

Untuk menerima ucapan mereka berdua perlu pembahasan. Sisi 

alasan mereka berdua bahwa rowi mudalis jika banyak meriwayatkan 
hadits dari gurunya serta lama mulazamahnya, maka ia mengenal  

haditsnya dibandingkan selainnya. Jika ia mendengarkan haditsnya dan 
menjelaskan mendengar, maka tidak ada masalah hal ini. Dimungkinkan 

juga ia mendengar haditsnya melalui perantara, maka wajib mengetahui 
haditsnya dari selainnya dan juga bahwa ia tsiqoh dalam agamanya. 

Sekiranya diketahui bahwa ia mendengar hadits melalui perantara bukan 
dari syaikhnya secara langsung, maka tidak boleh bagi dirinya untuk 

memastikan mendengar dari gurunya secara lansung. Dan ketika rowi 
mudalis tadi memastikan mendengar dari gurunya (saya rasa masih 

dengan an’anah-pent) maka telah Nampak bahwa ia mendengar dari 
gurunya sama saja apakah melalui perantara atau secara lansung, 

demikian sisi ucapan mereka berdua.  
Akan tetapi untuk menerima pendapat ini perlu pembahsan, kalau 

pun diterima itu harus dengan ikatan (tidak mutlak) seperti Al ’Amasy 

dan Sufyan Atsauri dari ulama yang kokoh dan mutqin. Tidak semua 
rowi mudalis yang banyak meriwayatkan dari gurunya akan hilang 

ketadlisannya karena banyak riwayat dari gurunya, misalnya mudalis 
yang melakukan tadlis taswiyah, maka yang ia gugurkan bukan antara 

Ia dengan gurunya, tetapi antara gurunya dengan guru yang diatasnya, 
maka orang yang sepintas melihatnya akan menyangka haditsnya 

shohih. 
 

iii 
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PERBANDINGAN SANAD MUBHAM  

DENGAN YANG TEPUTUS 
 

Soal no. 179 : 

Manakah yang lebih utama sanad yang didalamnya ada Mubham, 

seperti ucapan seorang yang tsiqot : hadatsani rojul, atau sanadnya 
didalamnya ada keterputusan ? apakah yang mubham ini dihitung 

muttashil atau munqothi ?  
Jawaban :  

Yang Nampak sanad yang mubham lebih ringan dari sanad yang 
terputus. Dikhawatirkan yang kedua yang terputus adalah dua orang 

atau lebih (mu’dhol). Dan yang Nampak sanad mubham adalah 
muttashil walaupun sebagian ulama menamakannya munqothi. 

 
 

 
iii 

 

 

CARA MENGETAHUI TADLIS 
 

Soal no. 180 : 

Bagaimana Aimah mengetahui seorang rowi itu Mudalis ?  
Jawaban :  

untuk mengetahuinya dengan beberapa perkara : 

1. Ia meriwayatkan dari gurunya dengan shighot muhtamal, kemudian 
Nampak bahwa antara Ia dengan gurunya ada perantara, seperti 

Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Zuhri. 
2. Hadits yang diriwayatkannya dengan shighot jelas adalah lurus 

haditsnya tetapi yang muhtamal haditsnya Mungkar, sebagaimana 
Baqiyah di cap oleh Ibnu Hibban Mudalis dengan metode ini. 

3. Ia meriwayatkan dari syaikhnya langsung dengan sighot muhtamal 
seperti ‘an atau qoola, kemudian datang riwayat lain ternyata ada 

perantaranya, terlebih jika perantaranya tadi dhoif atau shoghir. 
4. Ia menggugurkan rowi dhoif dalam sanad kemudian melakukan 

taswiyah sebagimana ini dilakukan oleh Walid bin Muslim. 
5. Ia meriwayatkan hadits-hadits yang mungkar dari perowi tsiqot, 

sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad : saya menduga bahwa 
Baqiyah meriwayatkan hadits-hadits mungkar dari perowi-perowi 

majhul, maka ketika saya melihat meriwayatkan hadits-hadits 

mungkar dari perowi tsiqot, maka disitulah tadlisnya. 
 

 
iii 
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KETIKA MATAN HADITS SHOHIH  

SALING BERTENTANGAN 
 

Soal no. 181 : 

Pembahas hadits jika melihat matan hadits bertentangan dengan 

hadits lainnya, apakah hadits yang ada padanya didhoifkan ?  
Jawaban :  

Perkataan ini tidak benar, ini metodenya Jauzuqoni dalam kitabnya 
Al Abatil. Para ulama membahas keshohihan sanadnya kemudian ketika 

ada hadits shohih lainnya yang bertentangan maka dilakukan kompromi, 
kalo tidak bisa, dengan nasikh - mansukh kalo tidk bisa dengan tarjih 

dan tawaquf. 
 

 
iii 

 
 

MAKNA PERKATAAN SEORANG ROWI BAHWA 

HADITSNYA MENYERUPAI ORANG-ORANG SHOLIH 
 

Soal no. 182 : 

Jika ada Imam jarh wa ta’dil menilai seorang rowi haditsnya 
menyerupai orang-orang sholih, apakah ini menunjukkan rowi tadi 

tsiqoh ?  
Jawaban :  

biasanya yang langsung terpikir dipikiran kita bahwa ini adalah 
kalimat ta’dil, padahal sejatinya bukan karena banyak orang yang sholih 

ahli ibadah tapi tidak kuat dhobithnya dalam hadits dikarenakan ia tidak 
menyibukkan diri dengan ilmu ini.  
 

 
iii 

 

 

MAKNA IA MERIWAYATKAN DARI FULAN  

SEOLAH-OLAH FULAN YANG LAIN 
 

Soal no. 183 : 

Apa makna ucapan kritikus hadits tentang seorang rowi Ia 
meriwayatkan dari fulan seolah-olah fulan yang lain ?  

Jawaban :  

kita perlu mengetahui keadaan gurunya dulu, kalo gurunya tsiqoh 

berarti ini menunjukkan kalimat jarh kepadanya, dikarenakan ia seolah-

olah rowi dhoif yang meriwayakan hadits-hadits mungkar. Tetapi kalo 
gurunya dhoif berarti ini ta’dil kepadanya karena ia seolah-olah rowi 
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yang bermulazamah lama dengan gurunya. Yang paling banyak 

menggunakan kalimat ini adalah Ibnu Hibban. 
 

 
iii 

 
 

 

STATUS ROWI YANG DIKATAKAN MERIWAYATKAN 

HADITS DARI BEBERAPA JALAN 
 

Soal no. 184 : 

Apa status rowi yang dikatakan ia meriwayatkan hadits dari 
beberapa jalan ?  

Jawaban :  

Meriwayatkan hadits dari banyak jalan ada beberapa sebab : 

a. karena jelek hapalannya berarti ini menunjukkan kegoncangan 
haditsnya 

b. si rowi banyak melakukan rihlah dalam menuntut ilmu, sehingga 

memiliki banyak guru, oleh karena itu jika seorang tsiqot yang 
banyak menuntut ilmu dan berselisih riwayatnya dari gurunya, maka 

mereka mengatakan bisa dimungkinkan hadits ini datang dari dua 
jalan. 

c. Si rowi meriwayatkan dengan makna dalam kondisi Ia seorang yang 
tsiqoh. 

d. Si rowi pendusta sehingga ia memperbagus sanadnya. 
e. atau si rowi Mudalis 

dan semua kondisi ini memiliki hukum khusus yang dikaitkan dengan 
qorinah-qorinahnya. 
 

 
iii 

 

 
ALASAN PARA ULAMA MENGUBURKAN KITABNYA 

 

Soal no. 185 : 

Telah tetap berita bahwa sebagian ulama menguburkan kitabnya, 

apa sebab mereka melakukan demikian, bukankah ini menyembunyikan 
ilmu dan menyia-nyiakannya ?  

Jawaban :  

Telah berlalu bahwasannya para ahli ibadah melakukan hal ini 

karena takut dengan kemasyhuran, sebagian Imam juga melakukannya 
agar tidak jatuh kepada orang yang lemah kemudian merubah-rubahnya, 

dan ulama melakukan demikian karena mereka menganggap hadits-

hadits Rosululloh Sholollahu alaihi wa Salam telah tersebar dari selain 
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mereka perowi yang tsiqoh, sehingga hal ini tidak teranggap 

menyembunyikan ilmu, seandainya mereka membiarkan kitabnya tentu 
lebih utama karena sebagian yang melakukannya adalah Imam Syu’bah, 

Sufyan At tsauri, Yahya Ad Dahili. 
 

 
iii 

 
 

ALASAN ULAMA AHLI HADITS MENGAMBIL DARI SANAD 

YANG RENDAH PADAHAL MAMPU MENGAMBIL DARI 
SANAD YANG TINGGI 

 

Soal no. 186 : 

Mengapa sebagian ulama meriwayatkan hadits dengan sanad yang 

rendah padahal ia mampu mengambil dari syaikhnya dan akan 
mendapatkan sanad yang tinggi ?  

Jawaban :  

Tidak ragu bahwa sanad yang tinggi merupakan perkara yang 

disukai oleh Muhaditsin, akan tetapi kemungkinan Ia mengambil riwayat 
dari sanad yang rendah sebab Ia mempersyaratkan hanya mengambil 

dari rowi yang tsiqoh, sedangkan ia memandang sanad yang lebih tinggi 
berasal dari syaikh yang dhoif, sebagaimana ini dilakukan oleh Malik bin 

Anas. Terkadang gurunya adalah rowi tsiqoh yang utama, maka ia 
mengikuti riwayatnya dan mengambil darinya baik yang sanad tinggi 

maupun yang rendah. Terkadang ada seorang murid yang alim terhadap 

cacat periwayatan dari gurunya, maka para Imam mengambil haditsnya 
dari murid tersebut agar mereka tidak perlu repot lagi memilah dari 

gurunya murid tersebut, sekalipun mereka bisa langsung mengambil 
dari gurunya tersebut. Maka kesimpulannya sanad yang rendah adalah 

tautsiq kepada murid syaikh tadi, atau tajrih kepada syaikh tadi dan 
juga tautsiq kepada syaikh yang tsiqoh dan fadhil. 
 

 

iii 
 

 

KAPAN RIWAYAT YANG GHORIB MEMPENGARUHI 

PENILAIAN SEORANG ROWI 
 

Soal no. 187 : 

Kapan riwayat yang ghorib mempengaruhi penilain kepada rowi ?  
Jawaban :  

Jika rowinya tsiqoh masyhur maka tidak berpengaruh, dikarenakan 
diketahui bahwa seorang rowi yang banyak rihlah akan mendapati 
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riwayat dari syaikhnya yang tidak didapati oleh orang lain, mungkin 

karena kecintaan gurunya atau Ia mendengar dari gurunya yang orang 
lain tidak mendengarnya. Walaupun para ulama tidak senang dengan 

yang ghorib dikarenakan seorang rowi dituduh karena hal ini, atau ia 
mendapatkan persangkaan jelek dan akan mengakibatkan temannya 

mengkritiknya, tidak ada orang yang senang dengan yang ghorib kecuali 

orang yang tidak paham dengan hakikat ilmu ini.  
Imam Ibnul Mubarok mengatakan : Ilmu itu apa yang datang dari 

sini sana dan sana, yaitu maksudnya apa yang masyhur dinukilkan dari 
orang tsiqot yang ma’ruf. Oleh karena itu ghorib mengakibatkan celaan 

dengan syarat sebagaimana yang disebutkan oleh syaikh Mualimi : 
seorang rowi jika meriwayatkan hadits mungkar dan banyak dalam 

haditsnya atau sering serta ia bukan orang yang banyak rihlah maka ia 
tertuduh. 
 

 
 

iii 
 
 

STATUS ROWI SHOHIHUL ISNAD  
DAN JAYYIDUL ISNAD 

 

Soal no. 188 : 

Rowi jika dikatakan ‘Shohihul isnad atau jayyidul isnad’ bagaimana 

statusnya ?  
Jawaban :  

Jika tidak ada qorinah yang lain maka pada asalnya ucapan yang 
pertama haditsnya shohih dan ucapan yang kedua haditsnya hasan. 

 
 

iii 
 

 

STATUS ROWI SHOHIHUL HADITS 
 

Soal no. 189 : 

Jika didapati dalam biografi ‘shohihul hadits’, apakah ini 
menunjukkan tsiqoh ?  

Jawaban :  

Maknanya terkadang tsiqoh yang masyhur, terkadang Ia seorang 

rowi yang masih diragukan antara shohih dan hasan, terkadang rowi 
meriwayatkan hadits yang masyhur akan tetapi belum sampai derajat 

tsiqoh, dan terkadang hanya shohih pendengaran sekalipun ia rowi yang 

matruk atau pendusta. 
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iii 
 

 

MAKSUD PERKATAAN ROWI  

TIDAK DIANGGAP HADITSNYA 
 

Soal no. 190 : 

Sebagian Aimah menyebutkan biografi rowi “tidak dianggap 
haditsnya atau tidak mungkin dianggap haditsnya, Apa sebab Aimah tadi 

mengatakan demikian ?  
Jawaban :  

Lafadz ini digunakan kebanyakan untuk rowi yang matruk, mukhtalit 
sangat dan kegoncangan yang parah, akan tetapi terkadang digunakan 

juga untuk rowi yang sedikit haditsnya sehingga tidak bisa dicroscek 
dengan hadits rowi lainnya, terkadang juga rowinya meriwayatkan dari 

orang yang dhoif, terkadang juga untuk rowi mudalis yang tidak 
dianggap ketika meriwayatkan dari gurunya.  

 
iii 

 

 

PERBEDAAN UCAPAN IMAM BUKHORI FIIHI NADHOR 

DENGAN FII ISNADIHI NADHOR 
 

Soal no. 191 : 

Apakah ada perbedaan ucapan Imam Bukhori “FiIhi nadhor”  dan “fii 
isnadihi nadhor” ?  

Jawaban :  

Ucapan yang pertama biasanya untuk rowi yang tertuduh berdusta 
atau matruk, sedangkan ucapan yang kedua untuk sanadnya bukan jarh 

kepada rowinya mungkin yang bermasalah adalah rowi yang dibawahnya 
dan terkadang maksudnya bahwa rowi tersebut tidak mendengar dari 

syaikhnya atau pendengaran dari syaikhnya fiihi nadhor, walaupun 
sebenarnya Ia rowi yang shoduq atau tsiqot. 

 
 

iii 
 

 

STATUS ROWI YANG DINILAI IMAM BUKHORI 
 

Soal no. 192 : 

Apakah ucapan Imam Bukhori “fii haditsi nadhor” dan “lam Yasih 

haditsuhu” haditsnya masih bisa dijadikan penguat ?  
Jawaban :  



Disusun : Abu Said Neno Triyono  www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Robiul Awal 1433 H  Cetakan 1 

 

 

 

126

Ucapan yang pertama maksudnya rowinya sendiri sholih tapi 

haditnya termasuk yang perlu dibuang dan tidak bisa dijadikan penguat 
sebagaimana dikatakan oleh Al Mualimi dalam membantah Al kautsari, 

bedanya ucapan ini dengan ucapan fiihi nadhor adalah fiihi nadhor itu 
menuduh kejujuran rowi sedang fii haditsi nadhor itu menuduh 

kedhobithan rowi, entah karena sangat lemah atau menyelisihi rowi 

yang tsiqoh.  
Adapun ucapan yang kedua tidak dimaksudkan pendhoifan rowi 

secara mutlak, terkadang yang dimaksud hanya haditsnya tertentu atau 
sanad tidak shohih sampai kepadanya sebagaimana dalam biografi 

‘Abdurrokhman bin Shofwan. Terkadang Bukhori memaksudkan 
mengumpulkan seluruh nama yang dinamai dengan nama tertentu atau 

dimulai dengan huruf tertentu dalam satu tempat, kemudian tidak 
diriwayatkan kecuali ada yang terputus, sehingga maksudnya rowi 

tersebut dhoif atau bukan dhoif tapi sanad yang sampai kepada orang 
yang meriwayatkan darinya baik banyak maupun sedikit. 
 

 
iii 

 

 

PERBEDAAN MUNGKIN MENGHADITSKAN DENGAN APA 
YANG IA DENGAR DENGAN SEANDAINYA 

MENCUKUPKAN DENGAN APA YANG IA DENGAR 
 

Soal no. 193 : 

Apakah disana ada perbedaan antara ucapan : “laitahu hadatsa 

bimaa sami’ahu” dan “laitahu iktafa bima sami’a” ?  
Jawaban :  

Ada perbedaan yang pertama menunjukkan bahwa pendengaran si 
rowi terhadap gurunya adalah shohih, akan tetapi ia mendapatkan 

kesulitan dalam riwayatnya dan tidak meriwayatkan apa yang ada 
disisinya. Maka jika ada orang yang datang dan menduganya Ia adalah 

pencuri hadits atau Mudalis, maka dijawab : seandainya ia 
meriwayatkan dengan apa yang Ia dengar saja. Maksudnya kenapa si 

rowi tadi memaksakan diri meriwayatkan hadits yang tidak Ia dengar !!. 
adapun kalimat yang kedua menunjukkan rowi memiliki pendengaran 

yang benar pada awalnya, akan tetapi Ia tidak sabar dengan yang telah 
Alloh Subhana wa Ta’ala karuniakan, maka ia mencuri hadits rowi 

lainnya dan berdusta, ia mengklaim mendengar padahal tidak 
mendengar atau bertemu dengan Syaikh padahal tidak pernah bertemu. 
 

 
iii 
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MAKNA FULAN DHOBITH, HAFIDZ,  

MUTQIN DAN TSABIT 
 

Soal no. 194 : 

Apa perbedaan perkataan : Fulan dhobith, Fulan Hafidz, Fulan 

Mutqin dan Fulan Tsabit ?  
Jawaban :  

Mutqin menunjukkan dhobith yang lebih, Hafidz dimutlakkan atas 
dhobithh dada dan dhobithh kitab, adapun tsabat maka Ia adalah rowi 

yang tenang dihati untuk menerima haditsnya, lafadh ini melazimkan 
bahwa rowinya adalah adalah. 

 
iii 

 

 

 

PERTENTANGAN PENILAIAN DARI IMAM AHMAD 
 

Soal no. 195 : 

Jika kita melihat terjemah rowi bahwa Imam Ahmad berkata 
“tsiqoh”, tapi dalam kesempatan lain mengatakan “Dhoif”, bagaimana 

hukumnya ?  
Jawaban :  

kita lihat mana yang lebih akhir perkataannya kalau diketahui, maka 
diamalkan yang akhir, atau kita rojihkan mana yang lebih kuat, kalau 

hal ini tidak bisa dilakukan juga, maka yang biasanya dilakukan oleh 
Syaikh Albani adalah menguatkan sisi jarhnya, karena biasanya 

pengkritik telah mempelajari untuk menjarh kepadanya. 

 

 

 

 

 

PERBEDAAN HADITS DHOIF JIDDAN  

DENGAN HADITS DHOIF BATIL 
 

Soal no. 196 : 

Apakah ada perbedaan antara ucapan : ini adalah hadits dhoif 
jiddan, dengan ini adalah hadits dhoif batil ?  

Jawaban :  

Berdasarkan pengamatan bahwa lafadz batil adalah untuk hadits 

yang matannya menyelisihi pokok syariat dan rowinya sangat dhoif, 

sedangkan hadits sangat dhoif adalah bila ada rowi yang sangat dhoif 
yang meriwayatkan hadits dengan matan yang masyhur dhohirnya tidak 
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bertentangan dengan pokok syariat dan tidak sampai tertuduh berdusta, 

seperti rowi matruk, dan termasuk juga rowi mungkar yang menyelisihi 
rowi yang tsiqoh. 
 

 
iii 

 

 

STATUS PENILAIAN IMAM AL HAITSAMI 
 

Soal no. 197 : 

Apakah diterima ucapan Imam Al Haitsami diriwayatkan Thobroni 
dan rijalnya adalah rijal shohih ?  

Jawab :  
Imam Al haitsami kesimpulannya adalah ulama yang Mutasahil, 

tidak dianggap perkataannya ini sebagai pentashihan hadits. Bahkan 
ucapan ini sekalipun dikatakan oleh Ulama yang Muta’dil tidak bisa 

dijadikan ukuran untuk menshohihkan hadits sebagaimana telah berlalu 
penjelasannya (masalah syarat Bukhori-Muslim-pent.) 

 

 
iii 

 

HUKUM MERINGKAS SANAD 
 

Soal no. 198 : 

Sebagian ulama ada yang meringkas sanad ketika mentakhrij hadits, 

apakah yang dilakukan mereka shohih ?  
Jawaban :  

Jika yang dipotong sanadnya dari rowi dibawahnya bukan 
merupakan pokok sanad, maka tidak mengapa. Akan tetapi lebih baik 

jika disebutkan sanadnya secara komplit terutama hadits yang terdapat 

didalam kitabnya yang asing, yang belum banyak tersebar dikalangan 
penuntut ilmu. 

 
iii 

 
ROWI MUDALLIS YANG MERIWAYATKAN DARI 

SHAHIFAH (LEMBARAN-LEMABARAN HADITS) 
 

Soal no. 199 : 

Rowi mudalis dengan tadlis taswiyah dipersyaratkan harus 

menjelaskan pendengaran pada semua tingkatan sanad, bagaimana 
kalau rowi ini meriwayatkan dari shohifah (lembaran-lambaran hadits) ?  
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Jawaban :  

Contoh shohifah adalah lembaranya amr bin Syu’aib dari Bapaknya 
dari kakeknya, khusus untuk rowi Mudalis taswiyah dipersyaratkan oleh 

Syaikh Albani harus menjelaskan pendengarannya sampai kepada Amr 
bin Syu’aib. 

 
iii 

 

 

STATUS AN’ANAH IMAM HASAN AL BASHRI 
 

Soal no. 200 : 

Apakah ditawaqufi ‘an’anah-nya Imam Hasan Al Bashri seluruhnya 
atau sebagiannya saja ?  

Jawaban :  

Ditawaqufi kalau dari Sahabat, kalo dari Tabi’in lain diterima 

sebagaimana ini ditegaskan oleh Syaikh Albani yang bersumber dari 
penelitian beliau terhadap perkataan Ibnu Hajar dalam “Tahdzib”. 
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