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Bab 4 Ucapan Ahli Hadits:  ‘haddatsanaa, akhbaronaa dan 

abaanaa 

Penjelasan : 

Apa maksud dari Imam Bukhori memberikan judul bab ini dan 

kaitannya dengan bab sebelumnya? Jawabannya akan dijelaskan oleh Imam 

Al-‘Ainiy dalam “Umdatul Qoriy” : 
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“adapun Imam Bukhori memberi judul bab ini secara mutlak adalah untuk menjelaskan bahwa 

kitabnya disusun berdasarkan sanad-sanad yang diriwayatkan dari Nabi �. Kemudian alasan 

Imam Bukhori memberikan judul bab ini dalam Kitab Ilmu adalah sangat jelas, karena lafadz-

lafadz ini adalah sesuatu yang perlu diketahui oleh ahli hadits untuk mengetahui perbedaan 

lafadz-lafadz tersebut baik secara bahasa maupun secara istilah. Adapun kaitannya dengan bab 

sebelumnya dari sisi bahwa bab sebelumnya berbicara tentang seorang Da’I yang mengeraskan 

suaranya ketika mengajar kepada orang lain dan ia mengajari mereka bersumber dari riwayat 

yang mana ketika menukilkan riwayat tersebut pasti tidak terlepas dari menggunakan lafadz-

lafadz ini”. 

Adapun makna-makna lafadz periwayatan hadits sebagaimana yang 

dijadikan judul oleh Imam Bukhori, akan kami ringkaskan dari penjelasan 

Syaikh Abul Hasan dalam “Ittihaafun Nabiil” jilid 1 soal no. 29 sebagai 

berikut : 

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, namu 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. 

Sedangkan lafadz “Anbaanaa” biasanya digunakan untuk 

mengungkpkan bahwa si rowi mendapatkan hadits dari gurunya secara 

ijazah. Kemudian setelahnya Imam Bukhori menyebutkan contoh-contoh 

penggunaan lafadz tersebut baik dari kalangan ulama sahabat maupun 

setelahnya. 

 

Berkata Imam Bukhori : 
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“Imam Al Humaidiy pernah berkata kepada kami : ‘ketika kami sedang bersama Imam Ibnu 

Uyyainah ia berkata, haddatsanaa, akhbaronaa, anbaanaa dan sami’tu sekaligus. Ibnu 

Mas’ud � berkata, haddatsanaa Rasulullah � seorang yang jujur dan dibenarkan. Imam 

Syaqiiq berkata, dari Ibnu Mas’ud � ia berkata, aku mendengar Nabi � berkata sebuah 

kalimat. Khudzaifah � berkata, haddatsanaa Rasulullah � dua buah hadits. Imam Abul 

‘Aaliyah berkata, dari Ibnu Abbas � dari Nabi � sebuah hadits yang diriwayatkan dari 

Robbnya. Anas � berkata, dari Nabi � yang meriwayatkan dari Robbnya Azza wa Jalla. 

Abu Huroiroh � berkata, dari Nabi � yang meriwayatkan dari Robb kalian Azza wa Jalla. 

 

 



Berkata Imam Bukhori : 
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HaHaHaHadits nodits nodits nodits no. . . . 61616161    

“Haddatsanaa Qutaibah, haddatsanaa Ismail bin Ja’far dari Abdullah bin Diinar dari Ibnu 

Umar � ia berkata, Rosulullah � bersabda : “Sesungguhnya ada suatu pohon yang tidak 

akan gugur daunnya dan ini seperti perumpaan seorang Muslim, beritahukan kepadaku pohon 

apa itu? Ada yang menjawab bahwa itu adalah pohon Bawaadiy. Abdullah –Ibnu Umar- � 

berkata, ‘terbetik dalam hatiku bahwa pohon itu adalah pohon kurma, namun aku malu untuk 

menjawabnya’. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah � beritahukan kepada kami 

pohon apa itu? Nabi � menjawab, bahwa pohon itu adalah pohon kurma”. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1. Qutaibah seorang rowi yang tsiqoh lagi tsabit telah berlalu biografinya pada 

kitab Iman. 

 

2. Ismail bin Ja’far juga seorang yang tsiqoh lagi tsabat, telah berlalu juga 

biografinya. 

 

3.  Nama : Abu Abdur Rokhman Abdullah bin Diinar 

 Kelahiran : Wafat 127 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I setelah wustho. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, 

Abu Zur’ah, Imam Ahmad, Imam Abu Hatim, Imam Ibnu 

Sa’ad, Imam Nasa’i dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan antar : Ibnu Umar � adalah salah seorang gurunya dan tinggal 

senegri bersamanya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

perowi 



Penjelasan Hadits : 

1. Yang dimaksud dengan “bahwa manusia menjawab dengan pohon 

Badawiy” adalah mereka menyebutkan nama-nama pohon yang biasa 

dijumpai di kampung mereka untuk menjawab teka-teki Nabi �, namun 

tidak ada satu pun jawaban yang benar, hingga setelah mereka merasa 

tidak menemukan jawabannya, minta kepada Nabi � untuk memberikan 

jawabannya dan jawaban yang benar adalah pohon kurma. 

2. Sebenarnya Ibnu Umar � yang pada waktu itu masih kecil terlintas dalam 

benaknya bahwa itu adalah pohon kurma, namun karena segan kepada 

orang-orang dewasa yang berada di majelis tersebut, menyebabkan Ibnu 

Umar � urung mengatakannya. 

3. Ini adalah salah satu metode dalam menyampaikan ilmu agama yaitu 

sang guru memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya agar mereka 

terbiasa mengasah kemampuannya didalam memahami pelajaran-

pelajaran yang disampaikan. 

4. Hadits ini menujukan bahwa yang hadir dalam majelisnya Rasulullah � 

dari berbagai kalangan dan usia. 

5. Pohon kurma disamakan dengan seorang Muslim, karena pohon kurma 

dari mulai batang, daun dan buahnya bermanfaat bagi manusia, 

sebagaimana seorang Muslim yang sebenarnya adalah manusia yang 

bermanfaat bagi selainnya. 

6. Allah � menjadikan pohon kurma memberikan manfaat bagi manusia 

sebagai rizki dari-Nya. Allah � berfirman : 
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“dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun- susun, 

untuk menjadi rezki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan dengan air itu tanah 

yang mati (kering). Seperti itulah terjadinya kebangkitan”. (QS. Qof (50) : 10-11) 

7. Hadits ini salah satu dalil bahwa lafadz haddatsanaa sudah sering 

digunakan oleh generasi pertama. 

 


