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Menarik ketika menelaah Bab Ilmu Hadits dalam kitab al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah Juz 1. Setelah saya
kaji dan bandingkan dengan kitab-kitab turats, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah
hasil ekstraksi al-'allamah al-syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani rahimahullahu ta'ala dari gagasan lima ulama
besar: al-hafizh al-Khathib al-Baghdadi dalam al-Kifayah fi Ilm al-Riwayah, al-hafizh Ibnu Shalah dalam
Ma'rifah 'Anwa' Ilm al-Hadits, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Nuz-hah al-Nazhar dan al-Nukat, al-
hafizh al-Suyuthi dalam Tadrib al-Rawi, dan al-hafizh al-Dzahabi dalam al-Ruwah al-Tsiqat. 

Lima ulama tersebut adalah yang paling dominan mewarnai corak gagasan beliau, karena tentu saja
masih ada ulama lainnya. Hal itu tidak mengherankan, karena sanad ilmu beliau bersambung kepada
ulama-ulama tersebut rahimahumullahu ta'ala. Saya tidak sebutkan al-hafizh al-Nawawi dengan al-Taqrib
wa al-Taisirnya, karena itu ringkasan dari Muqaddimah Ibn Shalah. Saya juga tidak sebutkan al-Iraqi 
dengan Alfiyahnya, karena itu juga merupakan nazham dari Muqaddimah Ibn Shalah. Adapun mengapa
saya memasukkan al-hafizh al-Suyuthi, karena Tadrib ar-Rawi memiliki banyak faidah tambahan
dibandingkan dengan matannya (al-Taqrib wa al-Taisir). 

Bagi yang sudah mengkaji kitab-kitab warisan ulama tersebut di atas, akan sangat mudah ketika
memahami arah gagasan ilmu Hadits beliau dalam kitab al-Syakhsiyyah al-Islamiyyah Juz 1. Sejujurnya, 
mengakomodasi semua gagasan para ulama tersebut bukanlah hal yang mudah, mengingat mereka
memiliki beberapa perbedaan cabang dalam manhaj Ushul Hadits. Beliau menampilkannya dalam
manhaj yang khas. 
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M A N H A J H A D I T S
S Y A I K H T A Q I Y Y U D D I N

P E R T A N Y A A N  S E L A N J U T N Y A  Y A N G  M U N G K I N  

M U N C U L  D A L A M  B E N A K  K I T A  A D A L A H ,  

B A G A I M A N A  M A N H A J  S Y A I K H  T A Q I Y Y U D D I N  A L -

N A B H A N I  D A L A M  I L M U  H A D I T S ,  D A N  D A L A M  

P E N E R I M A A N  D A N  P E N O L A K A N  H A D I T S  

( T E R M A S U K  S I R A H  N A B A W I Y A H ) ?  B E R I K U T

U R A I A N N Y A :
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Pertama, pendefinisian dan pembagian kajian ilmu hadits

merujuk kepada para ulama mu’tabar yang merumuskan ilmu

hadits pada zamannya. 

ُم 
ْ
َحِدْيِث ِعل

ْ
ند واملتن، وغايتهُ علٌم هوال معرفة الحديِث بقوانين ُيعرف ِبها أحواُل السَّ

واية، وعلُم ا: وهو ِقسمان. الصحيح من غيره ِ
ِ بالر 

لحديث الخاص علُم الحديث الخاص 
َراَيِة  ِ

.بالد 

“Ilmu Hadits adalah ilmu tentang ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan

pengetahuan tentang kondisi sanad dan matan. Tujuannya adalah untuk

mengetahui hadits yang shahih dari hadits-hadits lain (yang tidak shahih). Ilmu

hadits terbagi kepada dua: (1) Ilmu hadits yang khusus menyangkut riwayat; (2) 

Ilmu hadits yang khusus menyangkut dirayah.” (al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz 1, 

hlm. 322)
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Kedua, definisi shahabat merujuk pada riwayat Said bin al-Musayyib, 
sebagai definisi yang lebih akurat dan hati-hati, meski bukan definisi
menurut jumhur ahli hadits. 

هو أن الصحابي كلُّ من ولكن الحقَّ . صحاِبي  به فهو وآَمَن ويقول علماُء الحديث إن كلَّ َمن رأى النبيَّ 
حبة ق فيه معنى الصُّ ْن َيْصَحَبُه َس : )عن سعيِد بن املسيب. تحقَّ

َ
 ُبدَّ أ

َ
ُزَو َمعَ ال

ْ
ْو َيغ

َ
َتْيِن أ

َ
ْو َسن

َ
 أ
ً
ْو َنة

َ
 أ
ً
ْزَوة

َ
ُه غ

ْيِن 
َ
ْزَوت

َ
ا أثَنى هللا عليهم في كتابه العزيِز،(. غ

َ
هم عدوٌل مِل

ُّ
 كل

ُ
نة النبوية في املدِح والصحابة ْت به السُّ

َ
وبما نطق

.وأفعاِلهملهم في أخالِقهم 

“Para ulama hadits menyatakan bahwa setiap orang yang melihat Nabi SAW dan beriman
dengan beliau, maka dia adalah shahabat. Namun yang benar, shahabat adalah setiap
orang yang benar-benar merealisasikan makna “shuhbah” (persahabatan). Dari Said bin al-
Musayyib: ‘Orang tersebut harus selalu menemani Nabi selama satu tahun atau dua
tahun, atau (turut) berperang bersamanya satu atau dua kali peperangan.’ Para shahabat 
seluruhnya adalah adil, karena Allah telah memuji mereka dalam kitab-Nya yang mulia (al-
Quran), dan yang dinyatakan oleh Sunnah Nabi dengan memuji akhlak dan perbuatan 
mereka.” (al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz 1, hlm. 324)
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Ketiga, kaidah dalam menerima dan menolak rawi hadits (kaidah al-jarh wa

al-ta’dil) adalah sebagaimana pendapat jumhur para ulama hadits, yakni 

keberadaannya harus adil dan dhabith.

ا يرويه
َ
 مِل
ً
 َضابطا

ً
 فيَمن يحتجُّ بروايته أن يكون َعْدال

ُ
َعْدل ُأما . يشترط

ْ
فهو املسلُم البالغ العاقل الذي ال

َواِرِم املروَءةِ 
َ
ُوأما . َسِلَم من أسباِب الفسق وخ

 
اِبط  غالضَّ

ُ
ظ ِ

ل، فهو املتيق  ُيُر املغفَّ
 
َحاِفظ

ْ
لروايته إن رَوى ال

ُِمن ِحْفِظِه، 
 
اِبط َعاِلم ُلكتابتِه إن روى ِمن الكتاب، الضَّ

ْ
يه وما يحيُل املعنى عن املراد، إْن بمعنى ما يرو ال

.رَوى باملعنى

“Disyaratkan bagi orang yang periwayatannya dijadikan hujjah adalah seorang adil dan dhabith

terhadap apa yang diriwayatkannya. Adil adalah seorang muslim yang baligh, berakal dan selamat

dari sebab-sebab kefasikan ataupun cemarnya muru’ah (kehormatan). Sedangkan dhabith adalah

orang cerdas dan sigap, tidak pelupa, hafal terhadap periwayatannya (jika dia meriwayatkan dari

hafalannya), dan cermat terhadap tulisannya (jika dia meriwayatkan dari kitabnya), mengetahui

makna hadits yang diriwayatkannya dan makna yang melenceng dari yang dimaksudkannya kalau ia

meriwayatkan dengan makna.” (al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz 1, hlm. 329)
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Keempat, periwayatan firqah-firqah dan madzhab-madzhab Islam termasuk

ahli bid’ah diterima dengan syarat. Ini adalah pendapat jumhur ahli hadits, 

tidak diterima atau ditolak secara mutlak. 

، تقبُل روايت
ً
 ضابطا

ً
 قبول الروايِة بأن كان عدال

ُ
ِ النظر عن أن كلَّ مسلٍم اجتمعت فيه شروط

ه بغض 
 لفرقتِه أو مذهبه، 

ً
ُمذهبِه وفرقته، إال إْن كان داعيا

َ
ِفْرق

ْ
ُِلل
َ
ْعَوة ُالدَّ نَّ

َ
ُِةُأل

 
وز ج 

َ
ُت
َ
َهِبُال

ْ
ذ
َ ْ
أما إْن كان . َواْل

تها، فإنه تقبُل روايته، ألن
َّ
اها بأدل  لإلسالِم ويشرح األفكاَر التي يتبنَّ

ً
 لإلسالم، وهذا داعيا

ً
ه يكون حينئٍذ داعيا

.بروايتهال يطعُن 

“Setiap muslim yang terkumpul padanya syarat-syarat penerimaan suatu riwayat, yaitu (rawi

tersebut) adil dan dhabith, maka periwayatannya diterima tanpa melihat lagi madzhab dan

kelompoknya, kecuali jika dia sebagai penyeru bagi kelompoknya atau madzhabnya, karena seruan

untuk suatu kelompok atau suatu madzhab, tidak dibolehkan. Namun, jika dia sebagai penyeru

untuk Islam, kemudian menjelaskan seluruh pemikiran yang diadopsinya beserta dalil-dalilnya, 

maka periwayatannya dapat diterima, karena dia adalah penyeru untuk Islam dan periwayatannya

tidak dicela.” (al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz 1, hlm. 332)

8



Kelima, definisi hadits shahih dan hasan merujuk kepada definisi para ulama

hadits mu’tabar. Khusus definisi hadits hasan, beliau menampilkan semua

pendapat para ulama yang memang berbeda pendapat dalam

mendefinisakan hadits hasan. Menampilkan semuanya tanpa menguatkan

salah satunya, padahal definisi-definisi tersebut memiliki titik perbedaan

yang cukup signifikan. 

صل : الصحيُح  ضابِط إلى بنقل العدِل الضابط عن العدل الإسناده هو الحديث الذي يتَّ

 وال 
ً
ا
 
 منتهاُه، وال يكون شاذ

ً
ال
َّ
.معل

“Shahih, adalah hadits yang bersambung sanadnya dengan periwayatan dari orang yang 

adil dan dhabith sampai akhir, tidak syadz (bertentangan dengan riwayat yang lebih tsiqah) 

dan juga tidak ada ‘illat (cacat yang tersembunyi).” (al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz 1, hlm. 

337)
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ِجه واشتهَر رجالُه وعليه مداُر أكثِر الحديث، وهو الذي يقبلُه أكثر العلماء ويستعم: الحسُن 
ة الفقهاءهو ما ُعرف مخر  أي أن ال . له عامَّ

 
ً
ا
 
 شاذ

ً
هم بالكذِب، وال يكون حديثا :وهو نوعان. يكون في إسنادِه َمن ُيتَّ

 كثيَر الخط: أحدهما
ً
ال ق أهليتُه، غير أنه ليس مغفَّ و رجال إسناده من مستوٍر لم تتحقَّ

ُ
 بالكذِب الحديث الذي ال يخل

ً
هما .  أ، وال هو متَّ

 
ً
را

َ
 أو ُمنك

ً
ا
 
.ويكون متُن الحديث قد روي مثله من وجٍه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذ

 رجاِل الصحيح في الحفظ واإلتقاِن : ثانيهما
َ
ْغ درجة

ُ
دق واألمانة ولم يبل ِ

، أن يكون راويه من املشهورين بالص 
ً
، وال يعدُّ ما ينفرد به منكرا

 
ً
ال
َّ
 وال معل

ً
ا
 
.  وال يكون املتن شاذ

ل وال شاذ
َّ
صل السنِد غير معل ما يحتج بالصحيِح سواٌء والحديث الحسن يحتجُّ به ك. فالحديث الحسُن ما رواه عدٌل قلَّ ضبطه متَّ

.بسواٍء 

“Hasan, adalah sesuatu (hadits) yang diketahui tempat periwayatannya dan terkenal para rawinya serta kebanyakan hadits bertumpu
kepadanya. Hadits ini diterima oleh kebanyakan ulama dan digunakan oleh kebanyakan fuqaha’. Artinya, dalam isnadnya tidak terdapat
orang yang dituduh dusta dan tidak terdapat pula haditsnya yang syadz. Hadits hasan ada dua macam: Pertama, hadits yang tidak lepas
rijal al-isnad dari orang yang mastur (majhul hal), yang tidak layak kemampuannya, tidak pelupa, tidak sering salah dan juga tidak
dituduh dusta. Selain itu matan haditsnya (yang serupa) telah diriwayatkan melalui jalur lain sehingga dapat mengeluarkannya dari
syadz atau munkar; Kedua, rawinya terdiri dari orang-orang yang terkenal, jujur dan amanah, tetapi tidak sampai kepada tingkatan rawi
hadits shahih dari segi al-hifzh wa al-itqan (hafalan dan keakuratannya). Hadits yang menyendiri dari kriteria rawi diatas ini tidak
dianggap sebagai hadits munkar, dan matannya tidak menjadi syadz dan tidak pula menjadi mu’allal. Hadits hasan diriwayatkan oleh
orang yang adil, kurang dhabithnya, bersambung sanadnya tidak mu’allal dan tidak syadz. Hadits hasan dapat diambil hujjahnya
sebagaimana hadits shahih, satu dengan lainnya sama saja.” (al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz 1, hlm. 338)
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Keenam, definisi hadits dha’if juga merujuk kepada definisi para ulama hadits

mu’tabar. Hadits dha’if yang parah kelemahannya tidak bisa naik menjadi

shahih atau hasan. Adapun yang kelemahannya ringan bisa naik dengan

banyaknya jalan periwayatan (sebagaimana akan dijelaskan selanjutnya).

 
ُ
 وال يحتجُّ بالضعي. هو ما لم يجمع فيه صفاُت الصحيح وال صفات الحسِن : الضعيف

ً
ومن . ف ُمطلقا

ى إلى درجة ا
َ
دة ضعيفة ارتق ِ

رق متعد 
ُ
 الضعيف إذا جاَء من ط

َ
لحَسن أو الخطأ القوُل أنَّ الحديث

، ثم جاء م. الصحيح
ً
هامه بالكذِب فعال ِ

 الحديث لفسِق راويه أو ات 
ُ
رق أخرى من فإنه إذا كان ضعف

ُ
ن ط

 إلى ضعٍف 
ً
.هذا النوِع ازداد َضعفا

“Hadits dha’if adalah hadits yang tidak terkumpul didalamnya sifat-sifat hadits shahih dan sifat-sifat

hadits hasan. Hadits dha’if sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Merupakan sebuah

kekeliruan anggapan bahwa hadits dha’if apabila datang dari jalur yang banyak yang sama-sama

dha’if maka (hadits dha’if) meningkat derajatnya menjadi derajat hadits hasan atau hadits shahih. 

Karena sesungguhnya kelemahan hadits disebabkan oleh kefasikan rawinya atau karena tertuduh

dusta secara nyata, kemudian datang dari jalur lain berupa hal yang serupa maka justru akan

bertambah dha’if.” (al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz 1, hlm. 338)
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Ketujuh, bahwa hadits shahih dan hasan dapat dijadikan sebagai hujjah

dan sebaliknya hadits dha’if tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Ini

adalah kaidah umum para ulama hadits. 

 الضع
ُ
ذان يحتجُّ ِبهما، والحديث

َّ
 الصحيح والحديث الحَسن هما الل

َ
. يف ال يحَتجُّ بهإن الحديث

ند والراوي   هو النظُر في السَّ
ً
 أو مردودا

ً
 مقبوال

َ
.واملتِن والذي يجعل الحديث

“Bahwa hadits shahih dan hadits hasan dapat dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan

hadits dha’if tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang menjadikan suatu hadits bisa

diterima atau ditolak adalah pertimbangan di dalam sanad, rawi dan matannya.” 

(al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz 1, hlm. 339)
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Kedelapan, kaidah penetapan shahih atau dha’if suatu hadits merujuk kepada

kaidah para ahli hadits mu’tamad yaitu dengan mempertimbangkan

banyaknya jalan (jam’ al-thuruq), dan melakukan i’tibar dengan

mempertimbangkan mutabi’ dan syawahid yang memungkinkan hadits dha’if

(yang tidak parah) naik menjadi kuat. Adapun dalam penerimaan hadits

sebagai hujjah, dapat merujuk pada manhaj para fuqaha’ (mutaqaddimin).

، أ
ٌ
 فال يردُّ حديث ألنه لم يستوِف شروط الصحيح ما دام سندُه ورواته ومتنُه مقبولة

ً
ي متى كان َحَسنا

ءُ  ِ
ي  ى بقرينة الحفظبأن كان رجالُه أقلَّ من رجال الصحيح، أو كان فيه مستوٌر، أو كان فيه س َ ولكن تقوَّ

ىُبمتابعُأُوشاهدترجيِح قبوله، ده، أو حديث آخر، فالكأنُيتقوَّ ِ الحديث ، أي براٍو ظنَّ تفر 
ع في رد 

َّ
َنط

َ
ُيت

ند والراوي واملتن ُه أكثُر . ما دام يمكن قبولُه حسب مقتضيات السَّ
َ
العلماء واستعمله وال سيما إذا قبل

 الصحيح ألنه يدخُل في 
َ
ة الفقهاء، فإنه حري  بالقبول، ولو لم يستوِف شروط .لحسِن اعامَّ
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“Suatu hadits tidak tertolak karena tidak terpenuhinya syarat-syarat hadits shahih, 

selama sanadnya dan para rawinya serta matannya diterima, yakni ketika

haditsnya itu hasan di mana para rawinya lebih rendah sedikit dari para rawi

hadits shahih, atau dalam hadits tersebut terdapat mastur atau buruk hafalannya, 

akan tetapi diperkuat dengan indikasi yang mengutamakan penerimaannya. 

Seperti halnya diperkuat dengan adanya mutabi’ atau syahid, yaitu dengan

adanya seorang rawi yang diduga menyendiri, atau dengan adanya hadits lain. Jadi, 

tidak sembarangan menolak hadits. Selama bisa diterima sesuai ketentuan-

ketentuan sanad, rawi dan matannya. Terlebih lagi jika telah diterima oleh sebagian

besar ulama, dan sebagian fuqaha’ pun menggunakannya, maka hadits tersebut

telah terpilih dan layak diterima, walaupun tidak memenuhi syarat-syarat hadits

shahih, karena termasuk hadits hasan.” (al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz 1, hlm. 

342)
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Kesembilan, kaidah dalam menghukumi hadits (al-hukm ‘ala al-hadits) sangat

kompleks, tidak hanya karena pertimbangan satu sanad. Lemahnya satu

sanad belum tentu hadits tersebut lemah, karena boleh jadi ada sanad lain 

yang kuat atau menguatkan. Belum lagi dengan meneliti semua sanad yang 

ada dan membandingkan matan-matannya secara komprehensif. Ini adalah

manhajnya para ulama hadits mutaqaddimin dan muta’akhirin.

 في قبوِل الحديث، إال أنه ينبغي أن ُيعلم أن
ً
َنِد شرطا من الحكِم يلزم ه ال تعتبُر قوة السَّ

ن الحكم بضعفِه في نفسه ناٌد آخر، إال أن إذ قد يكون له إس. بضعف سنِد الحديث املعيَّ

 بإسناٍد ض. ينصَّ إماٌم على أنه ال ُيروى إال من هذا الوجِه 
ً
 أن فمن وجَد حديثا

ُ
عيف فاألحوط

 من غيِر 
ً
 ِبهذا اإلسناد وال يحكُم بضعف املتِن مطلقا

ٌ
ولذلك ردُّ . قييدتيقول إنه ضعيف

.الحديثاإلسناد ال يقتض ي ردَّ 
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“Kekuatan sanad dianggap sebagai syarat dalam penerimaan hadits. Hanya saja

patut diketahui bahwa lemahnya sanad hadits tidak meniscayakan menghukumi

hadits tersebut juga lemah. Kadangkala hadits memiliki sanad yang lain, kecuali

seorang imam menyebutkan bahwa hadits tersebut tidak diriwayatkan kecuali

melalui jalur ini. Maka barangsiapa yang mendapatkan suatu hadits dengan sanad

yang lemah lebih baik berhati-hati mengatakan bahwa hadits ini lemah dengan

sanad ini. Tidak boleh menghukumi secara mutlak dengan lemahnya matan tanpa

batasan. Jadi, penolakan terhadap sanad tidak otomatis menolak hadits.” (al-

Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz 1, hlm. 345)
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Kesepuluh, dalil bagi akidah harus mutawatir (berfaidah ilmu yang 

meyakinkan), sedangkan bagi hukum syara’ cukup dengan hadits ahad (yang 

berfaidah zhann) dengan syarat keberadaannya maqbul (shahih atau hasan). 

ته، و   بصحَّ
ً
 مقطوعا

ً
ا  يقيني 

ً
لذلك ال يصلُح خبر الدليُل على العقيدِة ال بد أن يكون دليال

 
ً
 رواية

ً
 صحيحا

ً
 على العقيدِة، ولو كان َحديثا

ً
 ودرااآلحاد ألنَّ يكون دليال

ً
.ية

“Dalil perkara akidah harus dalil yang bersifat yakin dan pasti dengan keshahihannya. 

Karena itu tidak layak khabar ahad dijadikan dalil dalam perkara akidah, walaupun

haditsnya itu adalah hadits shahih baik secara riwayah maupun dirayah.” (al-Syakhshiyyah

al-Islamiyyah, Juz 1, hlm. 346)
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ً
يا ِ
 أن يكون الحديث ولذلك فإنه كما يصلُح . أما الحكُم الشرعي فيكفي أن يكون دليلُه ظن 

 على الحكِم الشرعي كذلك يصلُح أن يكون خبر اآلحاِد دلي
ً
 على الحكِم املتواتُر دليال

ً
ال

 على الحكِم الشرع. الشرعي ِ 
ً
 إال أن خبَر اآلحاِد الذي يصحُّ أن يكون دليال

ُ
ي هو الحديث

.الحَسنالصحيح والحديث 

“Adapun hukum syara’ dalilnya cukup dengan dalil yang bersifat zhanni. Dengan

demikian, hadits mutawatir dapat dijadikan sebagai dalil bagi hukum syara’, begitu

juga khabar ahad layak dijadikan sebagai dalil bagi hukum syara’. Hanya saja

khabar ahad yang layak dijadikan sebagai dalil bagi hukum syara’ adalah hadits

shahih dan hadits hasan.” (al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz 1, hlm. 346)
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Kesebelas, metode penerimaan terhadap suatu hadits adalah cukup

bahwa hadits tersebut dinilai maqbul oleh sebagian ulama hadits, tidak

harus seluruh ulama hadits. Oleh karena itu, suatu kemestian untuk

hati-hati dalam menolak suatu hadits hanya karena ada ulama yang 

melemahkannya. 

 إنما هو إال أن اعتباَر الحديث ص. وكلُّ َمن يستدلُّ به ال يعتبر أنه استدلَّ بدليٍل شرعي
ً
 أو َحسنا

ً
حيحا

ث ِ
 ملعرفة الحديِث، وليس عند جميع املحد 

ٌ
ِ به إْن كانت لديه األهلية

ذلك أن هنالك رواة . ينعند املستِدل 
ثين، ويعتبرون غيَر ثقة عند البعِض، أو يعتبرون من ِ

 عند بعض املحد 
ً
املجهولين عند بعِض يعتبرون ثقة

ثين، ومعروفين عند البعِض اآلخر ِ
ت من. املحد  .  طريق أخرى وهناك أحاديث لم تصح من طريٍق وصحَّ

ت عند آخرين عتبر عند بع. وهنالك طرٌق لم تصح عند البعِض وصحَّ
ُ
ثين وهناك أحاديث لم ت ِ

ِض املحد 
وا ِبها ثون آخرون واحتجُّ ِ

ها وهناك أحاديث طعَن ِبها بعُض أ. وطعنوا ِبها، واعتبرها محد 
َ
ِبل
َ
هِل الحديث، وق

وا  ة الفقهاء واحتجُّ .ِبهاعامَّ

19



“Setiap orang yang menggunakan dalil tersebut tidak dianggap telah mengambil dalil

syara’. Hanya saja anggapan suatu hadits sebagai hadits shahih atau hadits hasan ketika

ada orang yang berdalil dengan hadits tersebut dan memiliki keahlian untuk mengetahui

suatu hadits, tidak harus seluruh ulama hadits. Di sana terdapat para rawi yang dianggap

tsiqah oleh sebagian ulama hadits tetapi tidak dianggap tsiqah oleh sebagian yang lain, atau

mereka dianggap orang-orang yang majhul oleh sebagian ulama hadits tetapi dianggap

orang-orang yang ma’ruf oleh sebagian yang lain. Terdapat juga hadits-hadits yang tidak

shahih melewati satu jalur, tetapi shahih menurut jalur yang lain. Di sana terdapat jalur-

jalur yang tidak shahih menurut sebagian, akan tetapi shahih menurut sebagian yang lain. 

Ada pula hadits-hadits yang tidak dijadikan rujukan menurut sebagian ulama hadits dan

mereka mencelanya, sedangkan ulama hadits lain menganggapnya (menerimanya) dan bisa

digunakan sebagai hujjah. Juga ada hadits-hadits yang sebagian ahli hadits mencelanya, 

tetapi diterima oleh mayoritas para fuqaha’ dan mereka menggunakannya sebagai hujjah." 

(al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz 1, hlm. 346)
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Keduabelas, prinsip kehati-hatian, dimana harus perlahan dalam

mempertimbangkan suatu hadits sebelum melangkah dalam

penolakan hadits. 

ه ِ
ي والتفكير في الحديِث قبل اإلقدام على الطعِن فيه أو رد  ِ

 
ن
َ
للرواة ولألحاديِث ملتتبُع وا. فيجب التأ

 
ٌ
 على ذلك كثيرة

ُ
، واألمثلة

ً
ثين كثيرا ِ

 يجُد االختالف في ذلك بين املحد 
ً
.جدا

“Jadi harus perlahan-lahan dan mempertimbangkan suatu hadits sebelum

melangkah pada pencelaan atau penolakan. Orang yang mengamati para rawi dan

hadits-hadits akan menemukan banyaknya pertentangan dalam masalah ini di 

kalangan ulama hadits. Contoh mengenai hal ini sangat banyak.” (al-Syakhshiyyah

al-Islamiyyah, Juz 1, hlm. 347)
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Ketigabelas, sebagaimana pendapat jumhur fuqaha’, maka sah bagi

seseorang untuk berdalil dengan suatu hadits selama dianggap maqbul

(shahih dan hasan) menurut sebagian ulama hadits. 

ثين وك  ِ
 عند بعِض املحد 

ً
ِ حديٍث إذا كان ُمعتبرا

 ويجوز االستدالُل بأي 
َ
 شروط

ً
ان مستوفيا

 على أنَّ الحكَم 
ً
 شرعيا

ً
.شرعي حكٌم الحديث الصحيح أو الحديث الحسِن، ويعتبُر دليال

“Boleh berdalil dengan hadits apapun dibolehkan selama keberadaannya dianggap

(diterima) oleh sebagian ulama hadits, mencukupi atau memenuhi syarat-syarat

hadits shahih atau hadits hasan, dan hal itu dianggap sebagai dalil syara’, sehingga

dengan sendirinya berarti telah berhukum dengan hukum syara’.” (al-Syakhshiyyah

al-Islamiyyah, Juz 1, hlm. 350)
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Itulah manhaj syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani dalam ushul hadits dan

dalam penerimaan dan penolakan suatu hadits, adalah manhaj pemilik

Kitab Sunan, para ulama ushul hadits, dan manhaj jumhur para fuqaha’. 
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KO N S E P S I  
H A D I T S  M U R S A L
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Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani menetapkan definisi hadits mursal berdasarkan pendapat sebagian ahli

hadits, yakni,

، كأن يقوَل التابعيُّ قال رسوُل   منه الصحابيُّ
َ
كذا أو فعَل كذا أو هللاالحديث املرَسُل هو ما سقط

عل بحضرته 
ُ
.كذاف

“Hadits mursal adalah hadits yang gugur pada (thabaqat) sahabat, seperti (jika) tabi’in berkata: ‘Bersabda

Rasulullah SAW seperti ini’, atau ‘melakukan seperti ini’, atau ‘Seseorang melakukan di hadapan Rasul

seperti ini’.” (al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz 1, hlm. 342)

Berdasarkan definisi tersebut, beliau menetapkan bahwa hadits mursal adalah hadits maqbul. Pendapat

ini sejalan dengan mayoritas para fuqaha’. Sementara mayoritas ahli hadits menetapkan hadits mursal

sebagai hadits mardud.

. لذي يحتجُّ بهوعليه فال يعتبُر الحديث املرسل من الحديِث املردود بل هو من الحديث املقبوِل ا

“Berdasarkan hal itu, hadits mursal tidak digolongkan sebagai hadits mardud. Hadits mursal merupakan

hadits maqbul yang dapat dijadikan hujjah.” (al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz 1, hlm. 343)
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K E N A I K A N D E R A J AT
H A D I T S K A R E N A
B A N YA K N YA J A L A N
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Merujuk manhaj yang diterangkan sebelumnya, masih ada yang menyangka kalau

syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani berpendapat bahwa hadits dha’if tidak bisa naik

menjadi maqbul (hasan atau shahih). Dalam kitab al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah Juz I 

(hlm. 337), Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani rahimahullahu ta’ala menerangkan, 

 
ً
وال يحتج بالضعيف مطلقا

“Secara mutlak, tidak dapat berhujjah dengan hadits dhaif”

Karena memang teori dasarnya hadits dha’if itu tidak dapat dijadikan hujjah dan

tidak boleh diamalkan. Faktanya, dalam pengamalan hadits dha’if, para ulama

merinci lagi dan diantara mereka terbagi menjadi 3 pendapat. Teorinya, hadits

shahih itu wajib diamalkan. Faktanya, ada hadits shahih yang mukhtalif dengan

kategori mansukh dan marjuh yang ghair ma’mul (tidak bisa diamalkan).
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Masih dalam kitab al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah Juz I (hlm. 337) disebutkan,

و ومن الخطأ القول أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أ

، ثم جاء من طرق أ. الصحيح
ً
خرى من فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق راويه أو اتهامه بالكذب فعال

 إلى ضعف
ً
.هذا النوع ازداد ضعفا

“Diantara kesalahan adalah uangkapan bahwa hadits dha’if jika datang dari jalan

yang banyak dapat naik kepada derajat hadits hasan atau shahih. Karena

sesungguhnya jika kedha’ifan hadits karena fasiknya rawi, atau tertuduh

dusta secara nyata, kemudian datang jalan periwayatan lain dari jenis ini, maka

semakin bertambahn kedhaifannya”

Jadi itu (tidak bisanya hadits dha'if naik menjadi hasan atau shahih) terjadi pada

hadits yang kedha’ifannya parah, yakni seperti rawi fasik dan tertuduh dusta. 
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Ungkapan, 

 
ً
فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق راويه أو اتهامه بالكذب فعال

“Karena sesungguhnya jika kedhaifan hadits disebabkan karena fasiknya rawi, atau

tertuduh dusta secara nyata”

Memberikan keterangan bahwa kedha'ifan hadits karena fasiknya rawi atau karena rawi

tertuduh dusta (muttaham bi al-kadzib) menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah hadits

munkar dan matruk. Artinya hadits yang dimaksud adalah yang kedha'ifannya sangat

berat.

Jumhur ahli hadits sepakat bahwa hadits yang kedha’ifannya parah tidak bisa naik menjadi

hasan atau shahih.
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Secara praktik, syaikh Taqiyyuddin mengambil beberapa hadits yang dalams sebagian sanadnya

dha’if yang diriwayatkan dengan banyak jalan (sehingga derajatnya naik menjadi hasan). Bahkan

hadits yang jumhur ahli hadits menolaknya (seperti hadits ajtahidu ra’yi Mu’adz bin Jabal dan hadits

ihtimam bi amri al-muslimin), beliau menerimanya karena diterima oleh para fuqaha’, adanya jalan

lain, atau bil makna disebutkan dalam hadits shahih. Lebih menarik lagi, dalam kitab al-Nizham al-

Iqtishadi dan al-Nizham al-Ijtima’i, menunjukkan bagaimana manhaj syaikh Taqiyyuddin dalam

menerima sebuah hadits dan menjadikannya sebagai hujjah. 

Ada beberapa hadits yang kontroversial di kalangan ahli hadits yang beliau terima, karena secara

makna shahih, atau ada jalan lain, atau para fuqaha telah menerimanya. Manhaj ini selaras dengan

manhajnya Sunan Arba'ah (lihat Syuruth A'imah al-Khamsah wa al-Sittah). Inilah yang dinyatakan

dalam al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah Juz 1 (hlm. 337),

ه عامة هو ما عرف مخر جه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمل: الحسن
الفقهاء

dengan kesimpulan,

.الحسن ُيحتج به كما ُيحتج بالصحيح سواء بسواءوالحديث 
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Karena memang manhaj beliau rahimahullahu ta'ala dalam penerimaan dan penolakan
hadits adalah,

 في قبوِل الحديث، إال أنه ينبغي أن ُيعلم أنه ال يلزم م
ً
َنِد شرطا ن الحكِم بضعف سنِد تعتبُر قوة السَّ

ن الحكم بضعفِه في نفسه ٌم على أنه ال ُيروى إال إذ قد يكون له إسناٌد آخر، إال أن ينصَّ إما. الحديث املعيَّ
 ِبهذا اإل . من هذا الوجِه 

ٌ
 أن يقول إنه ضعيف

ُ
 بإسناٍد ضعيف فاألحوط

ً
سناد وال يحكُم فمن وجَد حديثا

 من غيِر 
ً
.تقييدبضعف املتِن مطلقا

“Kekuatan sanad dianggap sebagai syarat dalam penerimaan hadits. Hanya saja patut
diketahui bahwa lemahnya sanad hadits tidak meniscayakan menghukumi hadits tersebut
juga lemah. Kadangkala hadits memiliki sanad yang lain, kecuali seorang imam 
menyebutkan bahwa hadits tersebut tidak diriwayatkan kecuali melalui jalur ini. Maka
barangsiapa yang mendapatkan suatu hadits dengan sanad yang lemah, lebih baik berhati-
hati mengatakan bahwa hadits ini lemah dengan sanad ini. Tidak boleh menghukumi
secara mutlak dengan lemahnya matan tanpa batasan.” (al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz 1, 
hlm. 345)
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Dalam penilaian riwayat tafarrud (riwayat yang menyendiri), syaikh Taqiyyuddin

termasuk yang menerima riwayat yang menyendiri asalkan tsiqah, meski yang lain 

tidak ada yang meriwayatkannya, dalam al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah Juz 1 (hlm. 

339) disebutkan,

م يروه ألن ما رواه الثقة ُيقبل ولو ل. وليس من الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرو غيره

غيره، وُيحتج به

“Bukanlah termasuk hadits syadz manakala seorang rawi tsiqah meriwayatkan

hadits yang tidak diriwayatkan oleh rawi lainnya. Karena apa yang rawi tsiqah

riwayatkan diterima meski tidak ada rawi lain yang meriwayatkan.  Haditsnya

diterima sebagai hujjah.”
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Terakhir, penjelasan yang lebih terang adalah sebagaimana ungkapan Syaikh

Taqiyyuddin al-Nabhani masih di kitab yang sama, menjelaskan manhaj beliau

dalam penerimaan suatu hadits dha’if dengan katsrah al-thuruq (banyaknya jalan

periwayatan),

، أ
ٌ
 فال يردُّ حديث ألنه لم يستوِف شروط الصحيح ما دام سندُه ورواته ومتنُه مقبولة

ً
ي متى كان َحَسنا

ُء الحفظ ِ
ي  ى بقرينة بأن كان رجالُه أقلَّ من رجال الصحيح، أو كان فيه مستوٌر، أو كان فيه س َ ولكن تقوَّ

ىُبمتابعُأُوشاهدترجيِح قبوله، ده، أو حديث آخر، فالكأنُيتقوَّ ِ الحديث ، أي براٍو ظنَّ تفر 
ع في رد 

َّ
َنط

َ
ُيت

ند والراوي واملتن ُه أكثُر . ما دام يمكن قبولُه حسب مقتضيات السَّ
َ
العلماء واستعمله وال سيما إذا قبل

 الصحيح ألنه يدخُل في ا
َ
ة الفقهاء، فإنه حري  بالقبول، ولو لم يستوِف شروط .لحسِن عامَّ
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“Suatu hadits tidak tertolak karena tidak terpenuhinya syarat-syarat hadits shahih, 

selama sanadnya dan para rawinya serta matannya diterima, yakni ketika

haditsnya itu hasan di mana para rawinya lebih rendah sedikit dari para rawi

hadits shahih, atau dalam hadits tersebut terdapat mastur atau buruk hafalannya, 

akan tetapi diperkuat dengan indikasi yang mengutamakan penerimaannya. 

Seperti halnya diperkuat dengan adanya mutabi’ atau syahid, yaitu

dengan adanya seorang rawi yang diduga menyendiri, atau dengan adanya hadits

lain. Jadi, tidak sembarangan menolak hadits. Selama bisa diterima sesuai

ketentuan-ketentuan sanad, rawi dan matannya. Terlebih lagi jika telah diterima

oleh sebagian besar ulama, dan para fuqaha’ menggunakannya, maka hadits

tersebut telah terpilih dan layak diterima, walaupun tidak memenuhi syarat-syarat

hadits shahih, karena termasuk hadits hasan.” (al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz 1, 

hlm. 342)
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Perhatikan ungkapan berikut,

ى بمتابع أو شاهد كان يتقوَّ

”Jadilah haditsnya menjadi kuat (maqbul) dengan adanya mutabi’ (jalur periwayatan lain yang 

bermuara pada shahabat yang sama) dan syahid (jalur periwayatan lain yang bermuara pada

shahabat yang berbeda) ”

Adanya syahid dan mutabi’ itu jelas sekali karena banyak jalan (jalur lain). Itu bentuk i’tibar

(penelusuran jalan periwayatan lain) dengan katsrah al-thuruq (banyaknya jalan periwayatan). 

Jadi jelaslah bahwa syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani menerima teori kenaikan derajat hadits dari

dha’if menjadi maqbul (shahih dan hasan) karena banyaknya jalan sepanjang kedha'ifannya tidak

parah. 
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A L H A M D U L I L L A H
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