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Bab 34 Bagaimana Cara Dicabutnya Ilmu 

Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm : 

‘lihatlah hadits Rasulullah ����, lalu tulislah. Aku khawatir (punahnya) 

kajian ilmu (hadits) dan kepergian (wafatnya) para ulama. Jangan 

tulis kecuali hadits Nabi ���� lalu sebarkan ilmu (hadits) tersebut, 

buatlah majelis ilmu sehingga orang yang tidak tahu menjadi tahu, 

sebab ilmu tidak punah sampai ia menjadi langka. 

Haddatsanaa Al’alaa’ bin Abdul Jabbaar ia berkata, haddatsanaa 

Abdul Aziz bin Muslim dari Abdullah bin Dinar seperti itu, yakni 

hadits (maqtu’) Umar bin Abdul Aziz, namun hanya sampai kepada 

ucapannya “perginya ulama”. 

 

Penjelasan : 

 

Ucapan yang dinukil oleh Imam Bukhori diatas diriwayatkan secara 

bersambung sanadnya oleh Imam Bukhori sendiri seperti diatas dari jalan 

Al’alaa’ dari Abdul Aziz dari Abdullah bin Dinar dari Umar bin Abdul Aziz 

rohimahulloh. Umar bin Abdul Aziz seorang Tabi’I maka ini yang dinamakan 

dengan hadits Maqtu’, sebagian ulama lain mengistilahkannya dengan 

“Atsar”, karena hadits untuk sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi � 

sedangkan jika dinisbatkan kepada selain Beliau �, seperti kepada sahabat, 

Tabi’in atau generasi berikutnya digunakan istilah atsar. 

 

Kedudukan sanad : semuanya adalah perowi tsiqoh sebagaimana 

penilaian Al Hafidz. Namun riwayat yang maushul ini kata Imam Bukhori 

sendiri diatas adalah sampai kepada perkataan Kholifah Umar bin Abdul Aziz 

“kepergian ulama”. Berarti kalimat berikutnya yang dijadikan mukadimah 



judul bab oleh Imam Bukhori diriwayatkan dengan sanad lain, namun kata 

Al Hafidz tidak ditemukan riwayat lainnya yang lebih dari kata “Kepergian 

ulama”, sehingga Al Hafidz dalam “Al Fath” menduga bahwa tambahan 

tersebut adalah kata Imam Bukhori sendiri bukan perkataan Umar bin Abdul 

Aziz rohimahulloh. Namun kalau kita lihat kontek kalimatnya yaitu “Jangan 

tulis, kecuali hadits Nabi � dst” maka ini masih berkaitan dengan perkataan 

Umar bin Abdul Aziz, sehingga lebih baik berasumsi bahwa kalimat ini 

memang perkataannya kholifah Umar bin Abdul Aziz, hanya saja sanadnya 

masih belum ditemukan. Wallahu A’lam. 

 

Perintah kholifah Umar bin Abdul Aziz untuk menulis hadits tidak 

hanya kepada Imam Abu Bakr bin Hazm saja, namun juga kepada ulama-

ulama lainnya yang berada dibawah pemerintahannya. Syaikh DR. 

Muhammad Az-Zahrani telah membuat suatu kajian dalam bukunya yang 

berjudul “Tadwiinus Sunnah Nabawiyah” yang menulis bahwa Kholifah Umar 

bin Abdul Aziz telah memerintahkan kepada segenap ulamanya untuk 

menulis hadits, Syaikh DR. memberikan contoh sebagai berikut : 

1. Dari Imam Az-Zuhriy ia berkata : “Umar bin Abdul Aziz memerintahkan 

kami untuk mengumpulkan hadits-hadits, maka kami menulisnya satu 

buku - satu buku, kemudian buku tersebut dibagikan kepada daerah yang 

berada dibawah pemerintahannya” (Jami’ Bayan Imam Ibnu Abdil Bar 

1/76). 

2. Imam Darimi menulis dengan sanadnya (1/104) : “sesungguhnya Umar 

bin Abdul Aziz mengirim surat kepada penduduk Madinah : ‘kalian lihatlah 

hadits Rasulullah �, lalu tulislah, aku khawatir hilangnya ilmu dan 

wafatnya ulama”. 

3. Imam Ibnu Abdil Bar (1/76) meriwayatkan dengan sanadnya kepada 

Imam Malik beliau berkata : “orang yang pertama mengkodifikasi ilmu 

hadits adalah Ibnu Syihaab Az-Zuhriy”. 

 

Berdasarkan hal inilah banyak terjadi kesalah pahaman dibenak orang-

orang yang tidak mengkaji hadits, bahwa yang pertama kali menulis hadits 

adalah Imam Az-Zuhriy (w. 124 H) yang mana notabene beliau adalah Tabi’I 

shoghir yang hidup pada abad kedua hijriyah. Padahal sebenarnya pada 

masa Rasulullah � hidup, hadits telah ditulis oleh para sahabatnya �, Syaikh 

DR. Az-Zahrani dalam bukunya tersebut telah menunjukkan bukti bahwa 

hadits telah ditulis pada masa sahabat, diantara bukti yang beliau 

kemukakan : 



1. Pada waktu fathu mekkah, beliau berkhutbah, kemudian : 
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“datang sesorang dari penduduk Yaman (yang bernama Abu Syah) ia berkata : ‘wahai 

Rasulullah! Tuliskan untukku?’ maka Nabi � bersabda : “tulislah untuk Abu Fulan (Abu 

Syah)”. 

2. Shahabat Ibnu Abbas � meriwayatkan bahwa ketika sakit Nabi � semakin 

keras. Maka beliau � berkata : 

$"-2���̂� (�����'"� ������& 
�+'�� �_����� �F �2�̀�a�H �b�!
���  
“Berikan kepadaku alat tulis, aku akan menulis untuk kalian sesuatu yang kalian tidak 

akan sesat selamanya setelahnya”. 

3. Shahabat Abu Huroiroh � berkata : 
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“Tidak seorang pun sahabat Nabi � yang paling banyak meriwayatkan hadits 

dibandingkan denganku, kecuali Abdullah bin Amr, karena ia menulis, sedangkan aku 

tidak menulis”. 

Semua riwayat ini ditulis oleh Imam Bukhori dalam Kitab Ilmu bab Kitabah 

ilmu. Kemudian sebelumnya kami telah menukil kisah Shahabat Abdullah bin 

Amr � yang menulis segala sesuatu dari Nabi �, yang kemudian diprotes 

oleh sebagian orang, karena mungkin ada yang berasal dari sesuatu yang 

tidak diridhoi Nabi �, karena sedang marah dan seterusnya. 

 

Kemudian Syaikh DR. juga menukil tulisan-tulisan Shahabat kepada 

Shahabat lainnya tentang beberapa perkara sunnah Nabawi, kemudian 

anjuran para Shahabat � kepada para muridnya untuk menulis hadits dan 

penulisan hadits pada lembaran-lembaran yang ditulis oleh para Shahabat, 

seperti lembaran (catatan) Shahabat Abu Bakar shidiq � yang berisi tentang 

kewajiban zakat, catatan Shahabat Ali bin Abi Thalib � dan masih banyak 

lainnya. Bagi yang ingin penjelasan yang lebih silahkan merujuk kepada 

buku karya Syaikh DR. Muhammad Az-Zahrani tersebut. 

 

 

 

 

 



Berkata Imam Bukhori : 
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“Haddatsanaa Ismail bin Abi Uwais ia berkata, haddatsanii Malik dari Hisyaam bin Urwah 

dari Bapaknya dari Abdullah bin Amr ibnul Ash ia berkata, aku mendengar Rasulullah � 

bersabda : “Sesungguhnya Allah � tidak mencabut ilmu dari hamba-hamba-Nya dengan sekali 

cabut, namun Allah � mencabutnya dengan mewafatkan ulama, hingga jika tidak tersisa lagi 

seorang alim, manusia akan mengambil orang bodoh sebagai pemimpin, lalu ia ditanya dan 

memberikan jawaban tanpa ilmu, ia sesat dan menyesatkan”. 

Firobriy berkata, haddatsanaa Abbas ia berkata, haddatsanaa Qutaibah, haddatsanaa Jariir 

dari Hisyam semisalnya. 

Imam Muslim meriwayatkannya no. 2673. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya.  

Kemudian Imam Bukhori mendatangkan sanad lain untuk menguatkannya 

yaitu : 

1. Firobriy atau Farobriy Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Mator, 

temannya Imam Bukhori, dinilai tsiqoh lagi Waro’ oleh Imam Adz-Dzhabi 

dalam “Al ‘Ibar” (1/122). 

2. Abbas bin Abdul Adzhim Abul Fadhl (w. 240 H) dinilai tsiqoh, lagi Hafidz 

dalam “At-Taqriib”. 

3. Qutaibah bin Sa’id  (150 H – 240 H) dinilai tsiqoh lagi tsabat dalam “At-

Taqriib”. 

4. Jariir bin Abdul Hamid (w. 188 H) dinilai tsiqoh, shahihul kitab dalam “At-

Taqriib”. 

 

 



Penjelasan Hadits : 

1. Inilah zaman yang telah diberitakan oleh Nabi �, dimana sekarang ulama 

jumlahnya sangat sedikit sekali dan munculah orang-orang yang 

menokohkan dirinya atau ditokohkan oleh masyarakat, padahal sejatinya 

orang tersebut minim pengetahuannya tentang Islam, namun masyarakat 

mengangkatnya sebagai ulama, akhirnya ia sesat dan menyesatkan 

orang lain. Nas’alulllaha salamat wal afiyyah. 

2. Diantara kelamnya zaman ini adalah banyaknya orang-orang yang 

berpenampilan ulama, tapi sebenarnya ia adalah ulama shu’ (jelek). Hal-

hal yang jelas-jelas baik oleh Islam, maka ia tampilkan dalam bentuk 

jelek dan hal-hal yang jelas-jelas buruk, maka ia poles seolah-olah itu 

adalah amal yang sangat bernilai tinggi. 

3. Kondisi umat Islam sekarang ini nyaris mirip dengan kelakukan ahli kitab, 

Allah � berfirman : 
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“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain 

Allah” (QS. At Taubah (9) : 31). 

Tim penerjemah Depag RI berkata : “[639]. Maksudnya: mereka mematuhi 

ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, 

biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau 

mengharamkan yang halal”. 
 

 


