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NIIAI iiaDlS I,IH\tsACA B.{SHaIAH SEriEilrFl

ALlFA,IIiiATi i{'.I!TIKIT SAIA? iIA]]A SUI{.{N

TItli';lDZI

A. E*1ai''S;anad Fiadis

Salah satu pola

dikatakan apakah hadis

Rasulullah atau tidak,

sambungan sanadnya.

peni laj-an hadis untr-ik tlapeit

itu benar-benar d.atang dari
ada lah -iergantung dari per-

Untuk mengetahul persambungan sanadnya itu
mernerlukan penllaian terhadap pendapat ularnat yang

dapat dlpercaya, yang dari padanya dapat Cil<e-bahui

l,r3ri3 lri.lupnya pertri hadisr ffiu1ai dari tang6al ke-

lahlrannya, bulan d"an tahun kelahirannya hlngga

wafatnya. Disamping itu akan riapat di,<etahui d.ari

siapakah hadis itu diriwayatkan dan siapa sajakah

orang yang mengambil riwayat dari padanya, sehingga

diketahui benar apakah terjadi pertemuan atau tldak
antara perovll dengan marwi ranhu.

Sedangkan untuk n:engntukan sambung tidaknya

sanad, penulis memakaj- cara sebagai berikut:

1 . Bila seorang perowi dijelaskan menjadi s'lurid
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dari seorang rarqi clan menjadi Suru pada raivl

d.an urutan sanad penulis menetapkan bersambung.

2, Bila seorang perl:wi dijelaskan nenjad-i murid darl

rowi yang lain, atau hanya dijeLaskan menJddi

maka penetapan sanadnya bersambung'

3. BiLa dua jalan diatas tidak rnungkin ditempuh tapi

ada keterangan lvaghai"ruhum diakhir penyebutan 8u-

guru-gu"n: atau rnurj-C-muriri clari ciarj- rawi * itang

bersangkutan, maka penuiis Ineneliti adanya }<emung

kinan hidul: sesarca antara keriua rawi yang berke -
dudukan sebagai Suru dan muriei. "Dengan o.emikian

penulis nantinya akan menjelasitan iniaktu lahir dan

wafatnya, atau waktu wafatnya saja. F'alau mungkin

tidak d.apat dijelaskan waktu Lahir dan waktuwafat

ftyer karena tidak adanya sumber yang valid., maka

penulis tidak mencantunkannYa.

f . iieadaan persarnbungan sanad haeiis pertama

Eiadis pertama ini me la lui sanad Turmudzl

dari ith;-;ia$ bin Abdahr dari Euttamj-r bin

Sulaiman, rl"ari Ismat11 bin Hammad, d"ari

abl Kha1id, dari lbnu *rbbas, dar3. Rasullah
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1 . fmam Turmud2i (ZOg-Z+t+ H).(As Sanraai,I?tth

12).
ii r

f. Ahmad bin Abdah (w 245H),

Narna lengkapnya ada lah Ahmad bin Ahd[ah

bin }ilusa Abu Abdillah A1 BsYrl.

Beliau tidak dijelaskan kalau mempunyaiguru

yangn bernama Huttamj-r bin Sulalman' tepi .

ada kata-kata tPfgZ l, yang merlwayatkan
// -

hadis dari padfnya antara lain Imam Turmudl

Abu Hatim menilai beliau adalah orang yang

ts iqqah.

lmam Nasati menifai bahwa beliau adalah

orang yang tsigqah. (nl Asgalani I, 1325H

59).

3, Flurtamir bin Sulaiman (w 1S7H ).
Nama lengkapnya ada lah ..I{uf tamir bin Su laiman

bin Tarhan At Tamimi Abu it{uhammad Al Basri.

Beliau merlwayatkan hadls darl. segolon6an

urlamar, tetapi tldak dijelaskan mempunyai-

guru yan[ bernama ]smat11 bin Hammadr YanB

merlwayatkaa hadis dari padanya antaralain

ahnrad. bin Abdah.'
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fbnu Marln , Abu i{tim, fbnu Satid Ibn Hibban,

dan A1 AjIi menllar,: beliau adalah oarnag yang

tsiqqah. (A1 Asqalanl X, 1325 lI t 227)'

Ismail bin Hammad (tiAat dijelaskan).

Nama lengkapnya adalah Ismail bin Hammad bin

Abi Sulalman AI Asytarj.. Beliau merlwayatkan

hadis nantara lain Cari Abi F,ha lid, yang me-

riwayatkan hadis darl padanya antara lain:

F4ur tamir bin Sulaiman.

l{enun:t lbn I'iatin, Imam Nasari- dan fbn Saf id.

bel-iau adalah orang yang tsiqqah. (Al Asga

lani I, 1325 Ti : 279).

ebi KhaHd (w 100 H)

Nama lengkapnya adalah Abl Khalid AI Kufi.

Bellau meriwayatkan hadis antara lain dari

lbnu Abbasr yang meriwayatkan hadis dari

padanya anlara lain lsmai1 bin Hammad.

IbeF, Hibban menilai -"bgliau adalah orang

yang tsi.qqah. Sedang menumt lbn Hatlm :

beliau adalah orang yang bagus hadisnya.

(at asqalanl XII, 112, H : 85-9f)

6. lbnu Abbas (5 su - 58 H).

Bel1au epriwayatkaa .hadis dari Resulutlah.

(*t otsqalani iGI, 1325 H l 112).

5.
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Dari keterangan diatas, maka sanad hadis tersebut

adalah muttasil.

2. h-eadaan persambungan sanad pendukung

liadis pendr:kung ini naelalui sanad Imam Nasati,

dari Fiuhammad bin Abdillah bin Abdil Hakim r

dari Syutalb, dari A1 Iaits, dari Khalid, dari

Abi i{i1a-1, dari Nutalm AI Fiujammarr riari Abu

Hurairah, *ari Rasulullah saw.

1. fmam Nasa'i {215 3ai H) ' (as San'ani r ,

tth : 1Z).

2. ffiuhammad bin Abdillah bin Abdil i{akim (*.ee-

?98 H).

Naaa langkai:nya adalah }tuhammad bin Abdlllah

bin Abd1l Hakim bin A8yan bj.n leis A Ahu-

Abdillah Al iriisyri. Beliau rner}+ayatkan ha-

dis antara lain dari Syrh'aibn yang merlwa

yatkan hadi-s dari padanya antara lain kqam

Nasa t 1.

.*ibu iiatim, l'iaslamah dan Sarid bin Usman me-

nilai : beliap ad.alah orang yang tsiqqah. -
(at esgalani IX, 1321 H : 26A - 262j.
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). Syuaib (w 215 H)'

Naua lengkapnya adalah Syuraib bln Yahya

bln As Sya'ib At TaJibi, B€liau meriwayat-

kan hadis antara lain dari AI laisr yang

meriwayatkan hadls dat'1 padanya antaralaln

Abdi 1lah bin Abdi I llaklm'

Abu liatim menilai : beliau adalah orang

yang tidak baik. Tqpi ,renunrt lbn Yunr:s:

beliau adalah orang yang baik. (Asqalani -
IV, 1325 ll : 358) .

4. A1 Iats (g+ - 175 H).

Nama lengkapnya adelah AI leis bin SaEad.

bin Abdurrahman AI Fahmi. Be1iau meriwayat

kan hadis antara lain darl Khalidr yang

merlwayatkan hadis dari padanya antaralain

Syu t alb.

Menurut Ibnu Sarldr lbnu I,5arin dan Imam

Ahmad: bei.lau adalah orang yang tsuqqah.

(af Asqalani YIII , 1325 Il : 32).

5. Khalid (rE 159 H)'

Nama lengkapnya adalah Khalid bin Yaz&d -
Al Jamti gbu Abdufnahim Al Fiisyri. Be.liau
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meriwayatkan hadis antara lain darl HilaI,

yang meriwayatkan haciis dari padanyaantara

lain a1 laits . 
'

*bu Zart ah d.an Imam Nasar i meni lai be liau

adalah orang yang tsiqqah.

Abu Hatim rnen1laj.: beliau tidak cacat.(il1-

Asqalani III, 1325 H : t?9)'

.8. Abi Hltal (7A - 149 H).

Ilama lengkapnya ada lah Sarid bln AbiHi la 1

Beliau meriwayatkan hadis antara lain dari

Nutaim, yang merlwayatkan hadis defi pada

nya antara lain khalid.

Abi :saidr A1- Aili dan lbnu Hibban menilal:

bellau adalah orang yang tsiqqah, (fbnu

Hajar al ,rrsgalanl IV, 1325 H z 94 ' 95)'

1. Nutalm AI Fiujamrnar (tidak di-jelaskan tahun

kelahirannya dan tahun wafatnya) .

Nama lengkapnya Nutalm 41 l{ujammar bia

Abdullah. Beliau meriwayat$an hadis antara

lain dari- Abu Hurairah.

Menun:t lbn Fiatin, Abu Hatm dan lbn Sarid:

beliau adalaha ojlang tsiqqah. (Al Asqalanl

x, 1325 H z 465).
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8. Abu Hurairah (21 - 57 H).

Abu Hurairatr meriwayatkan

Iviuhammad saw. tlUnu }iajar

1325 H: 288).

ts. I$ilai Hatan Hadis

hadis dari Nabi

A1 Asqalani XII

,Dara muhadd.isin sepakat bahwa suatu hadisitu

dinilai shahih apabila telah memenuhi lima syarat

yaitu: 1. RawinYa bereifat adil
2. $emPurna kedhabitaRnya.

3. SanadnYa muttasll.

4. F{adisnya tidak beri}at,

5, lladisnYa ticiak janggal.

irada bagian ini adalah penjelasan mengenal

nilai hadisnya (matannYa).

i{adis tentang memhaca basmalah sebe}um al-
fatihah d.alam Sunan ?urmudzl matannya tidak syadz ,

d.an tidak ada yelg cacat, itu karena natannya tidak

bertentangan oengan sl-Qurtanr l{adis mutawatlr; hadis

yang lebih shahih dan akal sehat. Juga tidak ada

kata-kata yang janggal dan kal-irnat yang sulit untuk

dimengertj-.

Hemang tampaicnya tentang basmalah ini ada yang

bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, yaitu,
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led,is yang*4lrlwayathen tmap ilukhani ya3.g*befbunyL :

#e;S,i:,thrr,i,r;*+dtd*ffi K;'W;ilA.;affi *1
,d.{rfu,

Ar*lnya! rr5ssu,nggr,rtrnya ry3bl saw, Abu Bakar, Umar ss&
aemulaj"-salat (bacaan at-fatiheh) dengan al*
hamduli.llaht rebbi" al*'alarnina) . ( gukhart I 'tg8t : 18t),

fetapi pengerttan tradls diatas tldak berartjNabl

sew, tldgk membaeg baanoai"ahe narnun kemungklnan yang ter*

jadtl{ Blabi" }{uhawd. eaw membaca basmalah tetapi tidak

d,engan suara yelx6 keres, atau hedis yang diriwayatkanya

oleh lmam Bukhari. tercebut yeng d.imaksudkan surat ,

sebagalnana yan€ d3"J*lankan oleh .t$*:ianrni di"daLah

kltabrya SubuLu As-5alam, belrvsa yeng d.ikehendakl (Uff*

hauodultl"lahl rabbl al-ralamine) d,alarn hadis ri"wayat -
trmam Bukhari tersebut adalah surat, hukan sebagai da|l}

atas pennnbuangen ba*malah. (As Sanrani 7t tth. i 31A

331),
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Kehujjahan !{adis i;:erabaca Easmalah Sebelum A1 'r-atihah

Dafam Sa I.et

Seluruh':ureet Islam, teian- sepakat i:ahwa , hadis

mer*pakan salah sstu suffib8r ajaran. fa meneffipatj- ke-

d"udukannya $etelah el-,3urf an. Keharusan mengikutinye

hadis bagi *ffiat Is 1a*: 

- 
baik berupa perintah staupun

larangannye-*-.6ama halnya dengan kewajiban mengikuti

;+1 riurtan. i{41 ini karena h*dis adalah merupakan mu-

bay3'in terhad.ap Al-.iilrr&n, yang karenanya s $iepspun

tidak e}ffin bisa memahamj- A.1 ilurtan tanpa memahami

d.an menguasai hadis. Begitu p* Ia ha Snya r ;rienggunakan

hadis tanpa ;ll '*iurt&n' Karena Al ']urtan mer'upakan

d.asar hukum pertamar YEnS dictal*mny* berisi garis be-

sar syarllat. jJengan demikian antara hadis dengan

al- rlurlan r*en:-ilki kaiten sangst eratr YanS untuk ffi€-

mahami Can nengamalkannya tidak bisa dipisahkaru *'atau

berja lan s endiri-s endj-ri.

Jumhur ulamar Hul:additsin telah sepakat menetap

kan bahwa hadis yang boleh d"ipak*i sebagai " . haJiah

a<ia1ah .tadis yeng maq.nul. Hadis ahad apabila ditinjau

d"ari segfi uaq}:u1 atau tidaknya maka terbagi menjadi:
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1. Shahih

e. Shehih lidzatlhi
b. Shahih liighairihi

?. Hasan

&. ilasan lidzatihi

b. I{asan lighaihi

3. *hatif.

Ad.apun mengenai hadis yang dhai'if ulama' teleht

berse l1slh penci.apat tentang k'ehujjahannya. i'ienurutlnarit

Eukhari, Yahya bin i'iatin, lmam il'juslim' ali bin.-.'*I*zm,

dan:. ;rbu Bakar ibn Arabi berpendapat bahwa hadis dhaif

tldak d.apat dijad"ikan hujjah agaiaa, baik ur:tuk *iene-

tapkan hultum n:aupun untuk l:enetapkan keutal*aan ar*a 1.

"ledangkan menurut ahmad bin iianbel, Abdur Fiahman bin

iqghdi berpend.aFat u bahi*-a hadis dha'if dapat dijadikan

!:ujjah untuk keuiasiaa:? aieal. tsyuhurii, 1995 t 55'56).

Pendapat yang terakhir ini iu$a didukung * leh Ir*am

Ibnu Iiajar al asgalani. Sedangkan untuk haCis nnudlu!

ulama' telai:. sepakat untuk tidak Ciperbolehkannya di

pakai sebasai hujjah.
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. Had.is tentang memi:aca Basmalah sebelum A1 Fa*ihah

ketika salat dalam Sunan ?urn*d-zi terdapat satu hadis.

i{ad.is tersebut dinyat*kan shahih ni'lelny&r itu
karena setelah diteliti sanadnya, matan had.isnya di*
nyatakan shahih jugar mBka rlengan demikian hadis t*rse-
but dapat Cijadi,iarl $ehagai hujjah,


