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Bab 7 Tentang Al Munawalah Para Ulama untuk 

Menyebarkan Ilmunya ke Seluruh Negeri 

 

Penjelasan : 

Al Munawalah yang dimaksud oleh Imam Bukhori disini adalah yang 
berkaitan dengan ilmu Mustholah hadits, sebelumnya Imam Bukhori 

berpendapat bolehnya riwayat dengan qiroah, kemudian disini disebutkan 

tentang Munawalah yakni seseorang memberikan tulisannya berkaitan 
tentang ilmu agama (bisa yang dimaksud riwayat hadits) untuk 

disebarluaskan, apakah riwayat semacam ini dapat diterima atau tidak? 
Jawabannya sebagai berikut : 

 
Berkata Imam Bukhori : 
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“Anas berkata : ‘Sahabat Utsman � telah menghapus beberapa Mushaf kemudian mengirim 

mushaf yang telah diseragamkan ke beberapa penjuru negeri’. Sahabat Abdullah bin Umar �, 

Imam Yahya bin Sa’id dan Imam Malik berpendapat korespondensi diperbolehkan. Sebagian 

ulama Hijaz berhujjah dengan riwayat korespondensinya Nabi � ketika menulis surat kepada 
pemimpin pasukan perangnya untuk disampaikan, lalu bersabda : “Janganlah engkau 

membacanya sampai engkau mencapai tempat ini dan itu”. Ketika sudah sampai pada 

tempatnya maka dibacakan surat tersebut kepada manusia, diberitahukan apa yang 

diperintahkan Nabi � kepada mereka”. 

 

Penjelasan : 

Kisah Anas � ini diriwayatkan dengan sanad bersambung oleh Imam 

Bukhori juga dalam kitab Shahihnya ini (no. 4987), riwayat ini secara 

tersirat menunjukan kebolehan Munawalah dalam artian riwayat, karena 

Mushaf Al Qur’an yang tentunya lebih agung dari Al Hadits dikirimkan 

kepada negeri lain agar disebarluaskan ilmu yang terdapat didalamnya 



dengan cara Munawalah tanpa ada yang meragukan keontetikkannya. 

Pendapat tentang kebolehan Munawalah juga dinukilkan oleh Imam Bukhori 

dari sahabat Ibnu Umar �, Imam Yahya bin Sa’id dan Imam Malik.  

Namun Al Munawalah dengan makna Ijazah, yakni misalnya seorang 

ulama hadits mengatakan kepada sebagian muridnya atau orang lain, ‘ini 

adalah kitab haditsku, silahkan meriwayatkannya dariku’, maka para ulama 

berbeda pendapat tentang kebolehannya. Mereka yang berpendapat untuk 

tidak menerima cara ijazah seperti ini alasannya karena orang yang diberi 

ijazah menyalahgunakannya sehingga ia meriwayatkan hadits yang bukan 

dari pemberi ijazah atau melakukan penambahan dan pengurangan dalam 

sanadnya. Barangkali pendapat yang rajih adalah cara ijazah ini bisa 

diterima dengan syarat yang diberi ijazah adalah orang yang tsiqoh dan 

amanah, sebagaimana Rasulullah � mempercayakan kepada para 

sahabatnya untuk menyampaikan suratnya kepada para penguasa beberapa 

negeri dan tidak ada penolakan dari para penguasa tersebut kalau surat itu 

bukan berasal dari Nabi �. Namun seiring dengan merebaknya fitnah, maka 

kehatian-hatian dalam menerima ijazah seperti ini perlu diperhatikan, 

sebagaimana kisah kronologi pembunuhan Utsma bin Affan � dimana 

terdapat surat yang didustakan atas nama beliau � kepada para 

pemberontak Khowarij yang sedianya mereka sudah pergi meninggalkan 

Madinah, namun akibat surat ini mereka kembali lagi dan terjadilah apa 

yang terjadi, karena bodohnya mereka dalam bersikap –Na’udzubillahi min 

Dzalik-. 

 

Berkata Imam Bukhori : 
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“Haddatsanaa Ismail bin Abdullah ia berkata, haddatsanii Ibrohim bin Sa’ad dari Shoolih dari 

Ibnu Syihaab dari Ubaidillah bin Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud bahwa Abdullah bin 



Abbas � memberitahunya, bahwa Rasulullah � pernah mengutus sahabatnya untuk 
membawa kitabnya dan memerintahkannya untuk diberikan kepada penguasa Bahroin, lalu 

penguasa Bahroin memberikannya kepada kisraa, ketika ia membacanya, dirobek-robek surat 

tersebut. aku mengira Ibnul Musayyib berkata, Rasulullah � berdoa untuk mereka yang 
merobek-robeknya akan dirobek-robek (keadaannya)”. 

Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhori tanpa Imam Muslim. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Biografi para perowinya telah berlalu pada hadits-hadits sebelumnya. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhori kebolehan melakukan 

Munawalah, sebagaimana penjelasan kami sebelumnya. 

2. Dakwah korepondensi beliau sangat banyak kepada penguasa negeri-

negeri pada waktu itu, dalam kitab “bid’ul wahyu” telah dinukil risalah 

Beliau � kepada Kaisar Romawi Hiraklius. 

3. Dalam kitab “Rokhiqul Makhtuum” karya Syaikh Mubarokfuriy yang 

membawa kitab tersebut kepada penguasa Bahroin adalah sahabat mulia 

Abdullah bin Khudzaafah �. Isi suratnya adalah : 
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“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad 

Rosulullah kepada Kisraa penguasa Persia, kesejahteraan bagi yang mengikuti petunjuk, 

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bersaksi bahwa tidak ada Illah yang berhak 

disembah kecuali Allah saja tidak ada sekutu baginya dan bersaksi bahwa Muhammad 

adalah hamba dan utusan Allah. Aku mengajakmu kepada seruan Allah. Aku adalah 

utusan Allah kepada seluruh manusia, untuk memberikan peringatan kepada yang hidup 

dan hak perkataanku atas orang Kafir. Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat, 

jika engkau enggan, maka engkau akan menanggung dosa orang Majusi” (riwayat ini 

dihasankan oleh Imam Al Albani dalam taliqnya atas Fiqhus Siroh). 

4.  Karena Kisra Persia merobek-robek surat Nabi �, maka kemudian Allah 

� mencabik-cabik kekuasaannya sehingga tidak berbekas sama sekali 



kerajaannya yang akhirnya dikuasai oleh Kaum Mukminin pada masa 

kekholifan Umar ibnul Khothob �. Itu adalah balasan bagi orang-orang 

yang mencabik-cabik suratnya, maka bagaimana lagi dengan orang yang 

mencabik-cabik ajaran Rasul kita yang mulia? 

5. Hadits ini dalil keadilan dan kejujuran sahabat � seluruhnya, seandainya 

tidak demikian tentu Rasulullah � tidak akan memberi amanat kepada 

mereka untuk membawa suratnya yang sangat penting, bahkan yang 

menakjubkan orang-orang Kafir yang memusuhi Islam pun mengakui 

keadilan mereka, dengan bukti para pemimpin negeri yang menerima 

surat dari Rasulullah � melalui perantaraan sahabatnya, tidak dinukil 

sedikitpun dari mereka keraguan bahwa surat itu memang berasal dari 

Nabi �. Benarlah firman Allah � bahwa sifat-sifat sahabat telah dikenal 

dikalangan Ahlu kitab : 
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“Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu 

seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu 

kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu 

menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-

orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan 

pahala yang besar.” (QS. Al Fath (48) : 29). 

Yang anehnya sebagian sempalan kaum yang menisbahkan diri kedalam 

Islam seperti Syi’ah, menjadikan salah satu ajarannya adalah mencaci 

maki sahabat �, alangkah jelek dan kotornya keyakinan, ucapan dan 

perbuatan mereka –nas’alullaha salamatan Al Afiyah-. 

 

 

Berkata Imam Bukhori : 
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“Haddatsanaa Muhammad bin Muqootil Abul Hasan, akhbaronaa Abdullah ia berkata 

akhbaronaa Syu’bah dari Qotadah dari Anas bin Malik ia berkata : ‘Nabi � menulis surat –

atau ingin menulis surat- maka dikatakan kepada Beliau � bahwa mereka tidak akan 

membaca sebuah surat yang tidak ada capnya. Maka Nabi � pun membuat stempel dari perak 

yang diukir dengan cap Muhammad Rasulullah. Kata Anas � , seolah-olah saya melihat 

putih warna perak ditangannya. Aku berkata kepada Qotadah, apa tulisan stempelnya? Ia 

menjawab, ukirannya berupa Muhammad Rasulullah, dikatakan oleh Anas �”. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya (no. 2092). 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1.  Nama : Abul Hasan Muhammad bin Muqootil 

 Kelahiran : Wafat 226 H 

 Negeri tinggal : Mekkah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Al Khothib dan Imam Ibnu 

Hibban. Imam Abu Hatim menilainya shoduq. 

 Hubungan antar : Abdullah bin Mubarok adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

1. Abdullah disini adalah Ibnu Mubarok seorang Imam kaum Muslimin yang 

masyhur, adapun perowi setelahnya adalah para perowi masyhur dan sudah 

berlalu biografinya. 

 

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

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits dalil bolehnya ijazah dengan memberikan tanda yang sudah ma’ruf 

pada zaman ini dengan memberikan tanda tangan dan stempel. 

2. Bolehnya meniru kebiasaan orang Kafir yang bukan dalam perkara ibadah 

dan keyakinan mereka, selama ada maslahat didalamnya. 

3. Memakai cincin bagi laki-laki adalah sesuatu yang diperbolehkan namun 

bukan sunnah secara mutlak, kecuali bagi penguasa atau hakim yang 

menggunakan stempelnya dari cincin, maka disunahkan memakainya 

dalam rangka mengikuti Nabi � dan kebolehan ini adalah jika cincinnya 

terbuat dari selain emas karena terdapat larangan bagi laki-laki 

perowi 



menggunakan emas. Diantaranya adalah hadits dari Ibnu Abbas � 

berikut: 
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“Bahwa Rasulullah � melihat cincin emas yang dipakai di jari salah seorang sahabatnya, 

maka Beliau � pun mengambilnya lalu membuangnya, sambil bersabda : “siapa yang mau 
dilemparkan ke kubangan api neraka,  maka silahkan pakai cincin emas tersebut di 

tangannya”. Maka dikatakan kepada laki-laki tersebut setelah Rasulullah � pergi, ambil 
cincinmu, lalu dimanfaatkan (dijual)! Laki-laki tadi menjawab, “tidak demi Allah, aku 

tidak akan mengambil selamanya sesuatu yang telah Rasulullah � buang’”. 
4. Diperbolehkan bagi laki-laki memakai cincin dari perak. 

5. Pemberian stempel untuk menyatakan sahnya dokumen telah dikenal 

pada zaman Nabi �. 

6. Rasulullah � telah mengajarkan atau memerintahkan kepada sahabatnya 

untuk mempelajari kebiasaan adat istiadat yang berlaku dikalangan 

konstituen yang akan didakwahi, sebagai suatu usaha agar dakwah dapat 

diterima dan berjalan lancar. Bahkan seringkali Rasulullah � meminta 

bantuan Abu Bakar ketika menghadapi utusan-utasan dari beberapa suku 

untuk menyebutkan silsilah keturunan mereka, karena Abu Bakar adalah 

orang yang paham silsilah bangsa Arab. 

7. Hal ini juga menunjukan karapihan administrasi Beliau � didalam 

menjalankan roda pemerintahan kaum Muslimin dimana beliau mengatur 

surat-menyuratnya dan pasukannya dalam tugas-tugas tertentu yang 

begitu banyak. Disamping itu juga bagaimana Beliau � menunjukan 

kepada sahabatnya urutan ayat-ayat dalam Al Qur’an sesuai yang 

diperintahkan oleh Allah � tanpa ada kekeliruan didalamnya, bukti lain 

kecerdasan dan ketelitian administrasi Beliau �. 

 


