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BAGIAN III KODIFIKASI HADIS DAN SIGNIFIKASI KMIANNYA Dr. Muhammad Had,- MH.I 

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kodisfikasi Hadis Kodifikasi hadis menempuh 

perjalanan sejarah yang berbeda dengan al-Qur'an. Kedua sumber ajaran Islam tersebut, 

memiliki kapasitas yang menunjukkan watak simbiosme mutualisrne. Perbedaan itu 

terbentuk akibat perlakuan proses dokumentasi dan perjalanan menuju kodifikasi 

(penghimpunan) pembakuan teks hadis menjadi elastis berkat perkenan tradisi 

meriwayatkan kembali dengan makna atau penyaduran, yang berujune pada keragaman 

redaksi matan yang berimplikasi luas.  

 

Berbeda dengan al-Qur'an dalam pendokumentasianya telah memperoleh 

penyeragaman mulai dari teks (nash) ayat, tata letak ayat dalam surah yang membentuk 

sistematika bertansub dan amat mendukung alur berfikir para pembacanya sekalipun 

telah mengabaikan kronologis nuzul wahyu. Sebaliknya kondisi yang menimpa proses 

pendokumentasian hadis. yang tak beroleh izin melakukan pencacatan, meskipun ada 

sebagian sahabat di zaman Nabi saw. di izinkan namun sangat selektif dan bersifat 

individual, selebihnya umat cukup mengingat, menghafal atau melestarikan praktik 

amaliah keagamaan sebagaimana mereka terima percontohan langsung dari Rasulullah 

saw. atau sesama mereka.  

 

Upaya rintisan untuk menghirnpun khazanah hadis sebatas qawliy (ucapan) barn 

berlangstine pada abad kedua hijriah. Pada periode selanjutnya terjadi perekaman 

secara verbal terhadap hadis/sunnah amaliyah sesuai penuturan sahabat. Oleh karena 

itu prakarsa pencatatan dan dokumentasi hadis dikerjakan perseorangan. maka hingga 

sekarang tidak pernah semacam pengakuan terhadap himpunan hadis yang Sketso 
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 dianggap resmi. Status yang diberikan kepada kitab dokumentasi hadis sebatas 

pengakuan sebagai kitab mu'tabar (standar).  

 

Status kitab hadis standar, bisa diakui jika mengikuti seleksi alamiyah dan ilmiyah, yaitu 

mengacu pada radius popularitas pemakaian kitab terutama oleh ulama syari'ah selain 

ditunjang oleh keunggulan seleksi hadis yang dikoleksi. Usia keberadaan hadis 

sebenarnya sesuai al-Qur'an, karena proses kelahirannya menyertai otoritas Rasulullah 

saw. sebagai muballigh dalam menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an per graduasi 

wahyu. Namun terhadap hadis telah terjadi perluasan sedemikian rupa. Karena praktik 

keagamaan yang direfleksikan oleh generasi sahabat, terutama para pemangku jabatan 

khalifah rasyidin, sepanjang mengimplementasikan pengalaman keagamaan yang 

mereka terima dari Nabi saw.  

 

telah memperoleh legitimasi sebagai Nadi>th sekalipun dengan kategori mawquf atau 

marfu' hukrniy. Konfigurasi format kitab hadis bagi pembaca tingkat pemuia dan 

pemerhati hadis pada umunya pasti dihadapkan kendala kesulitan teknis ketika hendak 

mencari hadis, betapa telah dipandu oteh buku kamus (mujam) hadis. Tersebarnya tema 

hadis dalam beberapa kitab yang berbeda kolektomya, bervariasi mutu kehujjahan dan 

sebagian besar tanpa dilenkapi identitas nilai pakai hadis serta pola pembaharuan hadis 

dengan setrata kehujjahan yang tidak sama, akan melengkapi kendala non teknis. 

Sejalan dengan latar belakang fakta umum penyusunan kitab hadis dengan pringkat 

kernu'tabaran yang berbeda, maka dipandang perlu penyajian semacam deskripsi, 

sinopsis hat-hal penting yang merupakan spesifikasi setiap kitab koleksi hadis.  

 

Penyajian data sinopsis tersebut diharapkan dapat menjadi media pengenalan terhadap 

jati diri kitab hadis yang selama ini diakui sebagai kitab standar dan tercetak atas jasa 

lembaga-lembaga penerbitan di beberapa pusat negara yang menjadi studi keislaman. 

Perkenalan semacam itu menjadi penting karena tidak setiap kitab koleksi hadis 

melengkapi diri dengan pengantar pemakaian maupun tuntunan yang bersifat teknis 

kepada pembacanya. Oleh karena itu apabila tersedia tuntunan, juga sering kali men), 

isalikan gap komunikasi lantaran keawaman khlayak pembaca, atau karena terkesan 50 
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 amat implisit inforrnasinya.  

 

Kearah sanalah maksud utama penyusunan buku ini. B. Tujuan Penulisan Bagi kalangan 

mahasiswa, buku ini diharapkan memberikan kostribusi pengenalan mendasar tentang 

kondisi umum setiap kitab standar yang mengoleksi hadis. Lewat pengenalan resensi 

buku hadis ini seutuhnya terkandung harapan agar mahasiswa dan pencita ilmu dapat 

memanfaatkan kitab hadis secara efektif, efesien dan optimal hasilnya. Sementara bagi 

masyarakat terutama keilmuan syari'ah pada umumnya, buku ini dimaksudkan sebagai 

informasi tentang kedudukan garis besar isi muatan kitab khusus mengoleksi hadis, 

sekaligus berfungsi sebagai panduan praktis bagaimana memanfaatkan kitab hadis 

standar, berikut kadar spesifikasi masing-masing.  

 

Bahkan sub bahasan dalam buku hadis ini, bertujuan dapat menopang asumsi dasar 

pengkajian dan rambu identifikasi kitab bila hendak ditindak lanjuti dengan kontent anal 

isis sesuai dengan kebutuh an. C. Kedudukan Kitab Hadis Watak legalistik agama Islam 

menempatkan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber ajarannya. Teks ayat dan matan 

hadis dengan sebutan "nash" diperlakukan sedemikian rupa menjadi referensi 

keislaman. Bila teks al-Qur'an telah memperoleh jaminan keseragaman atas penerimaan 

umat terhadap wujud mushaf Utsmani mulai jumlah surat hingga satuan ayat dan 

struktur kalimatul-qur'an, tingkat validitasnya amat sempurna (qath al-wurut).  

 

Berbeda halnya dengan al-Qur'an yang terkoleksi kemudian mempergunakan teknik 

perekaman, cara penerimaan dan mempresentasikan yang amat beragam.94 Atas 

inisiatif ulama abad ke II sampai dengan IV hijriah telah dihasilkan banyak kitab koleksi 

al-Qur'an, sebagian diakui bertaraf standar (mu'tabar). Kondisi kitab-kitab tersebut 

bervariasi pada segi format, sistematika, pola seleksi mutu dan teknik penyajian satuan 

hadisnya.  

 

Berpijak pada kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam, 44Tengku Muhammad 

Hasbi Ash-Sidiqy, Sejarah dal? Pengantar tlmuHadis (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 
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 memungkinkan timbul masalah antara lain menyangkut seberapa besar volume 

perbendaraan pada kitab hadis standar tersebut. Kedudukan kitab al-hadis menjadi 

penting lantaran sebagai sumber tekstual bagi umat Islam, terutama dalam 

pembentukan hukum Islam.  

 

Hadis berfungsi komplementer dalam mememahami secara kongkret terhadap 

persoalan global dalam al-Qur'an serta sebagai kerangka oprasional bagi konsep 

teoritiknya. Dalam studi hadis, sesungguhnya lebih dikonsentrasikan pada analisis 

kualifikasi riwayat dan matan. Oleh karena itu, diperlukan rumus- 

rumus legitimasi berupa kritik terhadap keabsahan hadis. Rumus tersebut, dijadikan alat 

uji untuk mengetahui kualitas hadis dengan standar ilmiah yang kritis. Komponen ilmu 

yang memuat rumus kritik terhadap hadis disebut ilmu hadis dirayah." Muhammad 

Fu'ad Abd.  

 

Baqi dalam kitab al-Lu '1u 'u wal-Marjan meletakan rumus singkatan bagi kitab-kitab 

hadis sebagai berikut: a) : Muslim, :Abu Dawud, al-Turmudzi : al-Nasa'i dan lain-lain.96 

D. Hadis Sebagai Referensi Tekstual Legalitas hadis untuk dijadikan sebagai pedoman 

dalam memahami hukum dan ajaran Islam, semula ditentukan oleh sistem tranmisi dan 

sarana penguji lain berupa kritik derajat keabsahan atas satuan hadis. Namun kemudian 

berkembang usaha kodifikasi yang memunculkan kitab koleksi hadis yang jumlahnya 

beragam seperti, otoritas suatu hl.adi>th cukup ditentukan oleh pengakuan ulama 

terhadap mutu kitab yang memuat hadis sejak berlaku metoda pengoperan hadis 

melalui naskah tertulis. Di kalangan ulama salaf terdapat pemisahan antara hadis dan 

sunnah.  

 

Menurut pengamatan Ibn Taimiyah hadis adalah segalah sesuatu yang 

diceritakan/dikabarkan Rasulullah saw. selama periode nubuwah. Sedangkan sunnah 

merupakan kebiasaan Nabi yang mencerminkan upaya penerapan syari'ah sejak masa 

hidup Rasulullah saw. hingga akhir 951V1uhanimad Ajjaj al-Khatib, UsIndul Hadits 

(Damaskus: Dar al-Filer, 1966).7. Muhammad Fu'ad Abd. Baqi, 'u wal-Marjan i Beirut: Dar 

al-Kutub, 1979), 25L 52 Sketsa Pemikiran Pengkajian Nadirs 



 periode sahabat. Asumsi sunnah terdiri alas konvensi (kebiasaan) terlihat jelas pada 

penggolongan sunnah taqririyah pasti terbentuk dari kebiasaan dan turf masyarakat 

Arab yang dibiarkan berlangsung oleh Rasulullah saw.  

 

Karenanya terbaca banyak sekali sunnah berbentuk praktik pelaksanaan hukum dan 

aplikasi ajaran al-Qur'an yang kita terima, bukan sekedar informasi yang dialihkan. 

Berpijak pada kajian sejarah dinyatakan bahwa sejak periode sahabat sampai dengan 

penghujung tahun 300 H. studi hadis menerapkan metode syafahiyah (tatap muka 

dengan guru h ladi>th dan mendengar langsung dengan nara sumber muhadisnya). 

Periode abad keernpat hijriah seangkatan Imam al-Hakim, Ibn Hibban, al-Tabrani, 

al-Daruquthni, Ibn Shabagh, Ibn Sakan dan al-Thahawi, studi hadis dilakukan cukup 

dengan berpegang pada kitab hadis. Periode ini dinyatakan sebagai kurun ulama 

mutaakhirin.  

 

E. Beberapa Format Kitab Hadis Kodifikasi hadis dalain bentuk kitab mengenal beberapa 

macam format, bermula bentuk shahifah yang diperoleh ciari beberapa sahabat, seperti 

All bin Abu Thalib, Abdullah bin Amr, Ibn Abas dan lain-lain. Format yang muncul 

kemudian adalah musnad, al-sunan, al-jami', mustadrak dan lain-lain. Berikut penjelasan 

singkat beberapa format kitab hadis yang populer: 1) yaitu kitab koleksi yang 

melengkapi delapan materi pokok hadis (aqa'id. hadis hukurn, al-riqaq/zuhud, adab 

ai-mufrad, tafsir, tarilch/manaqib keluarga Nabi- sahabat. al-syamail/tata berprilku dan 

ramalan fitnah). 2) al-musnad, yaitu koleksi sahabat yang diterbitkan berdasarkan atas 

nama panggilan sahabat perawinya.  

 

Ada beberapa cara yang dianut oleh kitab musnad, berdasarkan kesatuan qabilah (suku 

kebangsaan rawi) atau berdasar rangking nasab. Untuk cara terakhir ini urutan terdepan 

diperuntukkan hadis yang diriwayatkan sahabat dari Bani Hasyim, sehingga hadis yang 

bersandar pada masa Usman bin Affan berada didepan, disusul kemudian oleh hadis 

yang bersandar pada Abu Bakar al-Siddiq. Kelemahan umum kitab hadis berformat 

musnad tersebab oleh ketiadaan informasi tertulis mengenai derajat kualitas hadis 

(matanisanadnya), disamping sulit m enerk a h pokok bahasannya.  

 

Sketso Pemikiron Pengkajion Hocks 53 



 Meskipun kitab musnad berjasa besar dalam memisahkan hadis dan qaul/pendapat 

sahabat dan fatwa tabi'in. 3) sunan, yaitu format hadis yang mengkhususkan din pada 

koleksi hadis marfu' dan sama sekali tidak memberikan tempat pada atsar. Perlakuan 

semacam 'itu selaras dengan komitmen ulama muhaddisin bahwa riwayat mawquf 

hanya boleh dinamakan hadis, bukan sunnah. Kutubus-sunnah tidak iain adalah kitab 

yang sengaja menyajikan informasi sunnah dalam arti materi ajaran Islam penting untuk 

diikuti dan ditradisikan.  

 

Kutubus-sunnah bersikap ketat melokalisir sunnah dan hadis (marfu' ) pada periode 

kemurnian dan keutuhan ajaran Islam. Hadis yang terkoleksi pasta umat Islam dilanda 

oleh berbagai faham bid'ah dan faham sektarian sengaja dikesampingkan. Sistematika 

kitab sunnah amat menyerupai pengaturan topik bahasan/bab dalam kitab yang 

membahas disiplin ilmu fiqih, sehingga mudah dilacak materi hukum syara' yang 

dikandung oleh setiap matan hadis. Studi hadis melalui kitab sunan sesungguhnya lebih 

mempermuda untuk mengetahui mutu/nilai riwayatnya. 4) mustadrak 

(istidrak/susulan/menyusuli), yaitu format hadis yang muncul sesudah berlaku kodifikasi 

hadis berformat sunan.  

 

Motivasi utama kelahiran kitab mustadrak adalah memberikan asumsi bahwa belum 

tentu seluruh hadis/sunnah bermutuh shahih, telah tertapung dalam 

kutubussittah/sunan al-sittah, karenannya perlu upaya istidrak guns memperkaya 

khazanah hadis bermutuh shahih. Upaya istidrak ditekankan pada mencari tambahan 

koleksi hadis shahih, karenanya berbeda kepentingan dengan kitab hadis format 

al-Zawaid yang motifasi penyusunannya tertuju pada penambahan koleksi hadis 

semata-mata, terlepas mutu riwayatnya. Satandarisasi pada kitab format mustadrak, 

rata-rata mengikuti pedoman kualiftkasi ulama muhaddisin yang telah baku.  

 

Sebagai contoh mustadrak Imam al-Hakim al-Naisaburi, temyata berorientasi pada 

persyaratan Imam al-Bukhari terpadu dengan persyaratan yang dipegangi oleh Imam 

Muslim dan begitu seterusnya. 54 Sketso Pernikiron Pengkajion Hadits 



 IL KOLEKSI KITAB HADIS STANDAR A. Kitab al-Muwatta' Imam Malik I. al-Muwatta' 

sebagai kitab satandar Selama ini perhatian ulama dari berbagai disiplin ilmu keislaman 

dan kegiatan berhujjah, baik sunnah atau hadis senantiasa ten* pada sepuluh/sebelas 

kitab koleksi hadis.  

 

Kesepuluh kitab hadis standar tersebut_ diantaranya adalah al-Muwatici karya Imam 

Ma]ik,97 musnad karya Imam Shafli, musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal, shahih/al- 

jami' karya al-Bukhari, al-jami' shahih karya Imam Muslim, sunan karya Abu Dawud, 

sunan karya Turrnudzi, sunan al-Nasa'i, sunan Ibn Majah dan seterusnya. Sekedar untuk 

menambah wawasan tentang koleksi hadis dalam kajian ini penulis membatasi hanya 

lima kolektor hadis di atas, yaitu Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, 

Imam al- 

Bukhari dan Imam Muslim.  

 

Dalam buku ini yang dibahas pertama adalah kitab al-Muwatta' karya Imam Malik yang 

merupakan referensi penting dalam studi hadis. Karena itu, hadis-hadis yang terkumpui 

di dalamnya patut dipandang sebagai kitab standar atau kutub mu'tabarah untuk 

bidang hadis atau sunnah. Standarisasi yang dimaksud meliputi teknik kodifikasi hadis 

maupun segi tranmisi hadis. Salah satu kitab koleksi yang dianggap standar dalam 

bahasan ini adalah al-Muwatta' karya Imam Malik bin Anas dalam kitab tersebut, 

mencakup perbendaharaan hadis sekitar 100.000 ditempuh melalui proses penampisan 

yang menyita waktu 40 tahun dan setelah dikonsultasikan kepada 70 orang ulama hadis 

dan fiqih yang berdornisili di Medinah, sementara untuk memantapkan Imam Malik 

membukukan 1700 buah hadis dalam kitab al-Muwatta'.  

 

J umlah tersebut menurut perhitungan Abu Bakar al-Abhari terdiri atas perpaduan hadis 

marfu' mawquf dengan perincian sebagai berikut: a. 600 hadis musnad, termasuk di 

dalamnya 132 hadis bersanad silsilatul-zahab b. 228 hadis mursal c. 613 hadis mawquf 

''Malik bin Anas, al-Mitivatta'. vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub ai-ilmiyah, 2002), lihat dalam 

kata pengantar. Perlu diketahui, hahwa Malik bin Anas lebih dikenal dengan sebutan 

"Imam Dar al-Hijrah" lantaran lahir dan wafat di Medinah tempat hijrah Nabi saw, la 

wafat tahun 179 H dalam usia 87 tahun_ Sketso Pemikiron Pengkojion hadits 55 



 d. 285 qaul tabi'in e.  

 

Keberagaman Tatar belakang mutu sanad hadis-hadis yang  

 dimuat dalam koleksi al-Muwatta', sepertinya selaras dengan  

 sikap ulama hadis saat itu, yang amat memberi kelongaran  

 terhadap sanad yang inqitha'(merujuk pada keterputusan),  

 sehingga memungkinkan munculnya hadis mursal, munqathiq  

 dan lain-lain. Penghargaan tinggi atsar sahabi, tutur nasihat  

 yang puitis ( balaghiah) dari kalangan tokoh tabi'in ikut  

 mempengaruhi proses pemuatan informasi non hadis di dalam  

 kitab al-Mu-watta'. Jika dicermati secara sungguh-sungguh, sebenarnya tidak terlalu 

sulit untuk menduga seseorang bila terdapat keterputusan sanad dalam al- 

, uwatta', sebab dalam banyak hal atau tempat terdapat penegasan Imam Malik 

-balaghani" tanpa menyebut secara terang narasumbernya. Demikian pula suatu hadis 

di informasikan dan seorang tsiqah tanpa dilengkapi dengan nama orang tersebut.  

 

Edisi kitab al-Muwatta' bermacam-macam dengan sistematika beragam yang selama ini 

beredar di tengah-tengah masyarakat, dapat dilacak tata urutan sebagai berikut: a. 

Hadis-hadis musnad/mursal dengan memprioritaskan hadis  

 eks riwayat ulama Hijaz b. Keputusan atau penetapan hukum Umar bin aI-Khattab c. 

Tradisi amal perbuatan Abdullah bin Umar d. Seleksi qaul atau fatwa tokoh-tokoh tabi'in 

e. Prilaku keagamaan masyarakat Madinah Pola penyajian hadis Nabawi diiringi 

kemudian dengan qaul sahabat dan fatwa tabi'in yang mengandung maksud bahwa 

fatwa dan qaul tersebut, difungsikan sebagai penjelas langsung terhadap hadis nabawi 

setempat.  

 

Oleh karena itu, betapa tampaknya sebuah riwayat sekilas mursal, namun tidak sulit 

menemukan hadis marfu' yang mendukungnya. Perhatian khusus diberikan kepada 

keputusan/ketetapan hukum Umar bin al-Khattab yang termotifasi oleh gagasan atau 

ra'yu ‘Umar, banyak sejalan dengan wahyu, khusus wahyu al-Qur'an. Selain itu dalam 

setiap proses memfatwakan keputusan hukum beliau selalu melibatkan 56 Sketsa 
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 ahlu syura yang terdiri atas sahabat senior (Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Thalha, 

Zubair bin 'Awwam, Saad, Abd.  

 

Rahman bin Auf dan lai- 

lain. Perihal 'amaliah Abdullah bin Umar dalam al-Muwatta' dirangsang oleh pengakuan 

terbuka para sahabat senior meski Ibn `Umar telah dikenal amat cermat (istiqama), profiI 

teladan serta tokoh yang sangat dikenal gigih dalam upaya melestarikan nilai-nilai 

keaslian atsar.  

 

Seleksi qaul/fatwa tabi'in berikut tradisi amaI masyarakat Madinah juga ikut mewarnai 

koleksi al-Muwatta' atas dasar kota Madinah beserta penduduknya, merupakan 

prototype masyarakat muslim yang menjadi proyek percontohan sejak dikelola 

langsung oleh pemerintahan Nabi saw., khulafa' al-rasyidin dan sesudah periode 

mereka, para tabi'in-lah yang merubah fungsi pembina umat dalam mencari rujukan 

fatwa. Koleksi hadis dalam al-Miewaita lebih ditekankan pada hadis bermateri hukum 

yang bervariasi hampir seluruh sebab-sebab dalam sub disiplin ilmu figih, bahkan oleh 

sebagian ulama (Ibn Hazm) kitab tersebut dianggap sebagai kodifikasi fiqih terpadu 

dengan hadis. Anggapan tersebut cukup memiliki Tatar belakang alasan sebagai berikut: 

1. al-Muwatta' memuat dalam jumlah besar qaul sahabi, fatwa mereka dan fatwa ulama 

generasi tabi'in.  

 

fatwa lebih dekat pada sifat penghayatan religius, sedangkan hadis butuh fakta historis 

yang terdiri atas informasi doktrin yang bersifat absolut. 2. Ulama dan penganut faham 

mazhab Malik telah menjadikan  

 al-Muwatta' sebagai referensi utama faham fiqih mereka.  

 Selain itu al-Muwatta* juga banyak menyajikan informasi  

 tentang prilaku (konvensi) masyarakat Madinah, sehingga  

 tampak dominan unsur fiqih 'amali. 3.  

 

Khalifah Abu Ja'far al-Manshur-l-larun al-Rasyid pemah  

 mendesak agar al-Muwatta diperlakukan sebagai konstitusi  

 negara, meskipun Imam Malik meny-atakan keberatan  

 terhadap gagasan tersebut. 4. Dalam penyajian sebuah hadis ditemukan adanya fatwa  

 hukum yang sengaja dilontarkan Imam Malik atau fatwa  

 ulama mujtahid dari generasi tabi'in. Sketso Pemikiran Pengkajion Hadits 57 



 Pemberian nama al-Muwatta yang tampak pada koleksi hadis Imam Malik, 

sesungguhnya bermula dari sikap kesamaan presepsi/persetujuan 70 ulama Madinah 

yang menjadi konsultan beliau terhadap mutu koleksi hadis tersebut, dan faktanya 

muda diterima masyarakat. 2. Respon ulama tentang al-Muwatta' Popularitas kitab 

al-Muwatta' bersaing ketat dengan sunan al- 

Darimi dalam jajaran ushulul hadis (buku pokok rujukan hadis).  

 

Reputasi al-Muwatta' tetap diunggulkan karma ditunjang oleh kepopuleran Imam Malik 

dalam merintis kodifikasi hadis, terbawa pula oleh publikasi mazhab fiqihnya, yang 

mendominasi faham umat Islam di Medinah, Mesir, Irak, Andalusia dan Selain itu faktor 

perawi langsung al- Muwatta' pada generasi pertama mencapai jumlah 68 orang dan 

pada generasi berikutnya berkembang menjadi 993 perawi. Jumlah guru hadis yang 

merupakan sumber utama koleksi Imam Malik dalam al-Muwatta' terdiri atas 95 orang, 

sedangkan personalia tetap sahabat Nabi, yang menjadi nara sumber hadisnya 

mencapai 85 orang, ditambah 23 shabiyah (sahabat wanita) termasuk di dalamnya 

ulama hadis dari generasi tabi'in yang hadis mereka memadati al- 

Muwatta berjumlah 48 orang.  

 

Tingkat kepercayaan mereka sepenuhnya diberikan kepada Imam Malik selaku ulama 

ahli hadis, antara lain dapat dilacak lewat tindakan Imam Bukhari yang sepenuhnya 

menerima keabsahan hadis tanpa syarat apabila hadis tersebut diriwayatkan melalui 

Imam Malik. Selain  

muncul juga pengakuan terbuka yang datang dari Imam Shafi`i, disusul kemudian oleh 

Ibn Shalah dan Ibn `Asakir yang intinya menyatakan bahwa al-Muwatta' merupakan 

kitab yang paling valid (shahih) dari deretan kitab susunan siapapun mengenai mutu 

kesahihan sesudah kitabullah (al-Qur'an).  

 

Evaluasi yang pernah dilakukan Imam Shafil, sesungguhnya amat sesuai dengan konteks 

zamanya, semisal jika dibandingkan kualitas kesahihannya dengan koleksi hadis ulama 

segenerasi al-Muwatta', seperti koleksi al-Jami' oleh Sufyan al-Tsauri. Pengakuan mutu 
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 dikemukakan oleh Yahya bin Sa'id al-Qathan, Abd. Rahman al-Mandi dan Yahya bin 

Ma-in. Kritik terhadap hadis-hadis koleksi al-Muwatta' pada umumnya terfokus pada 61 

hadis yang pengantar riwayatnya terbaca "balaghani" tanpa menyebut secara tegas 

sumber informasi seseorang yang bersangkutan.  

 

Kritik lain diarahkan kepada 92 hadis yang dicurigai munqathi' atau mursal. Bahkan lbn 

Hazm mengklaim 300 hadis mursal dan sejumlah lainnya termasuk kategori dha'if 

seiring dengan 70 hadis yang dinilai Imam Malik tidak konsekuen mengamalkannya. 

Kritik yang menguralang kesangsian umat tersebut. telah diupayakan bukti musnad 

yang masing-masing hadis seeara tegas dinyatakan oleh al-Hafidz bin Abdul Bar dan Ibn 

Shalah. Dugaan mursal atau munqathr juga diperkuat oleh adanya temua.n redaksi 

hadis marfu' dalam kitab al-Mu-wand. Dengan demikian, kontroversi di kalangan ulama 

berakhir dengan pengakuan sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Shafi`i bahwa 

sepenuhnya hadis yang termuat dalam al-Muwatta' bermutuh shahih tanpa 

pengecualian.  

 

Dukungan umat terhadap terbukti adanya 70 karya ulama pensyarah kitab tersebut, di 

antaranva adalah al-Istickkar karya Yusuf bin Abd. Bar, al-Mcisalik karya Ibn Arabi, 

Tanwir al-Hawalik karya Jalaluddin al-Sayuthi dan lain-lain. B. Musnad Imam Shafi'i I. 

Pemberian nama musnad Pemberian dan penempatan nama musnad Imam Shafi'i28 

sesungguhnya lebih didasarkan pada karya lbn al-Atsir al-Jaziri, sebagai berikut: 

Ls..8.434 1115 Temuan redaksi di atas, juga diperkuat adanya informasi bahwa musnad 

Imam Shafi'i berasal dari riwayat Abu Abdullah al-Asham yang merupakan karya edit 

hadis-hadis yang termuat dalam referensi fiqih at- "Imam Shafi'i lahir pada tahun 150 

11.  

 

dan wafat tahun 204 H. la memiliki hobi keterampilan memanah, dan selalu berteman 

tongkat sebagai penyandar diri yang merupakan simbol bahwa hidup ibarat bepergian. 
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 Shafi'i dalam kitab al-Umm. Informasi lain juga menyebutkan bahwa koleksi hadis 

bertitel "sunan al-Shafi'i" berasal dari riwayat at-Thahtawi.  

 Dari temuan tersebut, wajar bila jalaluddin al-Sayuthi menegaskan bahwa koleksi hadis 

yang dinisbahkan kepada Imam Shafi'i tidak lebih dari hasil inisiatif ulama-ulama matan 

murid beliau. Agak berbeda dengan pernyataan Abd.  

 

Ghani ad-Daqr dalam kitab "al-Imam Shafi'i fiqhus-sunnah al-Akbar bahwa sunan Shafi'i 

merupakan koleksi Imam Shafi'i selama menetap empat tahun terakhir di Mesir yang 

kernudian dipopuIerkan oleh Harmalah bin Yahyah (guru hadis Imam Muslim) dengan 

nama sunan al-Shaft'i.99 Sebagai mujtahid mutlaq penguasaan Imam Shafi'i terhadap 

hadis lebih terbawa oleh kebutuhan rutin untuk melengkapi setiap ijtihad dengan 

referensi dalil-dalil rash berbentuk hadis. Tanpa berpretensi menolak berbagai 

kemungkinan bisa jadi musnad/sunan Shafi'i merupakan sate diantara karya khusus 

Imam Shafi'i di bidang koleksi hadis berpasangan dengan 133 (menurut al-Marwazi) 

atau 142-200 (menurut lbn Zaulaq) yang lahir dari kepiawaian Imam Shafi'i. Beberapa 

karya tersebut. seem langsung terkait dengan disiplin ilmu figih, tafsir, adab, hadis dan 

ushul fiqih.  

 

Untuk menjawab persoalan yang selama ini digelisahkan adalah tentang minimnya 

karya Imam Shafi'i di bidang hadis, karena itu beberapa alasan kiranya layak untuk 

dipertimbangkan, yaitu. a) Imam Shafi'i tidak menyediakan pelayanan masyarakat dalam 

bentuk halaqah dirasat al-hadis. b) perhatian lebih dikonsentrasikan pada koleksi hadis 

dan studi penelusuran sanad. c) sebagai mujtahid eendrung bersikap pragmatis dalam 

mengkaji hadis atau sunnah sebatas untuk mendasari oprasionalisasi terhadap syari'at.  

 

Berdasarkan hal di atas, latar belakang munculnya nama "musnad", sesunggulmya 

terletak pada himpunan hadis yang diangkat dari perbendaraan Imam Shafi'i yang 

memungkinkan dipengaruhi oleh sistematika yang banyak diminati Para ulama saat itu., 

bahkan mayoritas koleksi hadis Imam Shafi'i selalu merujuk pada tokoh sahabat Nabi 

saw. yang menjadi sandaran utama sanad hadis. Jelas bagi Imam Shafi'i nama 9`'Abd. 

Ghani ad-Daqr, al-Imam Shall Fighus-Sunnah al-Akhar (Bairut: Dar al-Qalam. 1976). 276. 
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 "sunan" pada riwayat at-Thahtawi terkesan menyesuaikan diri dengan teknik 

pengeditan hadis setara pengaturan bab fiqih yang mendasari sistematika dalam kitab 

al-Umm. 2.  

 

Karir Imam Shafi'i di bidang hadis Berdasarkan kajian terdahulu kehidupan Imam Shafi'i 

diwarnai pleb perlakuan ekstrem yang mengancam keberadaan sunnahlhadis dalam 

sikap keagamaan umat Islam saat itu. Sebagaimana terungkap dalam ulasan Imam 

Shafi'i dalam "jami'u al-ilmi" terfokus pada tiga hal, yaitu: I) sikap menolak sepenuhnya 

sunnah/hadis dan sumber ajaran Islam satu-satunya adalah al-Qur'an. 2) menolak 

sunnah/hadis sepanjang tidak diperoleh padanan ajaran dalam al-Qur'an dan 3) 

menerima sunnah/hadis jika jalur penerimaan kepada umat dengan riwayat mutawatir.  

 

Persyaratan lain berupa pengujian substansi hadis dengan praktik keagamaan pribumi 

Madinah dan kondisi prilaku perawi dengan hadis yang diriwayatkannya. Imam Shafi'i, 

sesungguhnya terkenal gigih dalam membela eksistensi sunnah/hadis yang telah 

melahirkan teori baku belakangan dikenal "qawa'idut-tandis", kriteria kesahihan hadis 

ahad pembasan hadis mursal sebagai hujjah syar'iyyah pada tabi'in senior, merupakan 

wujud nyata dari pembelaannya. Bahkan para ulama Mekah dan Baghdad berkenan 

menggelar halaqah untuk memperkenalkan karya lain seperti "n ash i rul-h ad i s dan 

nashirus-sunnah wa mul t azamul -h ad i s. 3.  

 

Ketokohan Imam Shafi'i di bidang hadis Kolektor hadis "sunan sittah" seluruhnya 

berguru hadis kepada ulama mantan murid kenamaan Imam Shafi'i. Layak kiranya bila 

muncul perlakuan hormat kepada hadis-hadis yang bersanad kepada Imam Shafi 

Terbukti kemudian oleh sebutan ulama muhaddisin sebagai berikut: 1. Sufyan bin 

Uyainah, Ahmad bin Hanbal, Abdur-Rahman bin al- Mandi, Ishaq bin Rahwaih, Imam 

Bukhari dan Muslim tanpa reverse bersedia mentakhrij hadis-hadis yang sanadnya lewat 
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 2.  

 

Imam Bukhari menempatkan sanad Imam Shafi'i ke dalam  

 ashahhul-asanid atau silsilatu al-zahab. 3. Ulama kritikus (ahlu-jarh wat-ta-dil) menilai 

positif integritas kehadisan Imam Shafi'i. Penilaian tersebut bisa ditelusuri lewat 

pengungkapan terbuka: a) Ahd. Rahrnan bin Abi Hatim, menyatakan bahwa Imam Shafi'i 

adalah faqihul-badan shaduqui- 

lisan. b) Abu Zur'ah ar-Razi: tidak pernah dijumpai satu kesalahanpun dalam hadis 

koleksi Imam Shafi'i. e) Abu Dawud, menyatakan tidak pernah mengetahui kesalahan 

informasi dalam h ladi>th milik Imam Shafi'i dan begitu seterusnya. 4. Imam Shafi'i 

cukup piawai dalam bidang jarah wat-la'dil  

 perawi.  

 

Satu scat Imam Shafi'i memperkenalkan hasil  

 evaluasinya terhadap hadis-hadis yang dinisbahkan kepada Figur  

 khulafa'Rasyidin. Namun evaluasi tersebut terbukti adanya 9 unit  

 hadis dari Abu Bakar tidak shahih, 50 hadis dari Umar bin  

 Khattab, berikumya sahabat Usman dan Ali bin Abi Thalib  

 banyak sekali ditemukan hadis tak shahih. Bahkan di lain tempat  

 hadis bermutu shahih di kalangan ahlinya relatif sedikit. C. Musnad Ahmad bin Hanbal 

1. Penyajian hadis dalam al-Musnad Koleksi hadis dalam al-Musnad bermuia dari hasil 

seleksi kurang lebih meneapai 750.000 hadis yang oleh Imam Ahmad" ditekankan 

norma seleksinya pada segi nilai kelayakan hadis yang bersangkutan untuk dijadikan 

sebagai hujjah.  

 

Hasil seleksi tersebut dilakukan dengan tulisan tangan menjadi 24 jilid dan ketika 

diterbitkan dalam edisi cetekan mesin jadi 6 jilid format sedang, yang memuat hadis 

sekitar 40.000. Jumlah hadis yang terbilang amat besar tersebut, bila dihitung ulang 

menjadi 30.000 hadis karena sisanya berupa ulangan hadis serupa yang mungkin 

disebabkan adanya jalur sanad berbeda, meskipun nama sahabat sum her utamanya 

sama, atau sedikit terdapat redaksi matan yang berbeda. l'''Ahrnad bin Hanbal lahir 

pada tahun 164 H.  

 

di Baghdad dan watat 241 H. Ia pemah di penjara selama 28 bulan aki bat sikapnya yang 

kerns menolak iaham  
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 Daya taping al-Musnad terhadap hadis sebanyak itu, oleh Ahmad bin Hanbal 

dimungkinkan is telah memasukan kutub al-Sittah tercakup di dalamnya. Oleh 

karenanya al-Hafidz bin Katsir menilai kitab al-Musnad tersebut, dilihat dari kualitas 

hadis dan ketinggian susunan tata kalimat matannya tidak tertandingi oleh kitab bentuk 

musnad manapun.  

 

Penyajian hadis dalam al-Musnad dikelompokkan berdasar nama sahabat Nabi saw. 

yang hertindak sebagai perawi utamanya yang disusun berdasar sitematika sebagai 

berikut: a. Beberapa hadis yang taramisi periwayatannya melalui 10 sahabat Nabi saw. 

yang telah diceritakan prospek pribadinya oleh Rasulullah saw. sebagai penghuni surga, 

seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, All bin Abi Thalib, Thalha, Zubair, 

Ibn-`Awwarn, Sa'id bin Abi Waqqash, Sa'id bin Jubair, Abd. Rahman bin 'Auf dan 

'Ubadah bin Jarrah. b. Beberapa hadis yang bersumber periwayatanya melalui sahabat 

Nabi  

 saw.  

 

peserta perang Badar, berikut jaminan tidak bakal masuk neraka  

 untuk mereka (eks hadis marfu' melalui Jabir bin Abdillah dalam  

 shahib Muslim dan melalui Abu Hurairah dalam musnad  

 Ahmad/sunan Abu Dawud/Ibn Abi Syaibah). hadis-hadis yang  

 dimaksud melibatkan 313 sahabat dengan perincian 80 ?rang eks  

 sahabat muhajirin dan sisanya sahabat dan kalangan anshar. c. Beberapa hadis yang 

perawi utamanya adalah para sahabat yang  

 mengikuti peristiwa-peristiwa shulhul-hudaibiyah dan bai'itur- 

 ridhwan. d.  

 

Beberapa hadis yang sumber periwayatannya melalui para sahabat  

 Nabi yang proses keislaman pribadinya bertepatan dengan peristiwa  

 fathul-Makkah. e. Beberapa hadis yang periwayatannya bersumber melalui para  

 Ummatul-mu'minin andajanda Nabi saw) dan f. Beberapa hadis yang periwayatanya 

melalui para wanita shahabiah. Berdasar sistematika al-musnad tersebut seperti itu, 

maka pengelompokan hadis itu tidak terikat unsur mated' pokok yang dikandung matan 

hadis yang bersangkutan dan bagi pencari hadis koleksi Imam Ahmad bin Hanbal hares 

mengetahui pasti nama sahabat Nabi saw. yang meriwayatkannya.  
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 Al-musnad Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipublikasikan dengan memodifikasi barn 

yakni dengan sistematika huruf hijaiyah oleh inisiatif al-Hafidz Abu Bakar al-Muqaddasi 

(ulama pemuka mazhab Hanbali). Format terakhir justru memodifikasi yang 

mengelompokkan masing-masing hadis berdasar atas kesatuan materi ajaran dan 

disusun mengikuti sistematika bab-bab seperti pada kitab figih. Modifikasi terakhir 

dikerjakan oleh Ahmad bin Abd. Rahman al-Bana dan sekaligus mensyarahinya dengan 

titel kitab "Bulughul-Amani". Beliau tergolong utama abad 14 hijriah dan wafat 1351 H. 

2.  

 

Posisi al-musnad dalam kutub al-hadis Imam Ahmad bin Hanbal bertekad untuk 

mengupayakan koleksi baths yang berpotensi sebagai hujjah. Dengan bekal tekad 

tersebut, maka dilakukanlah penelitian secara cermat agar setiap hadis yang dimuat 

dalam al-musnad bermutu shahih. Atas dasar penegasan Imam Ahmad itulah Abu Musa 

al-Madini optimis memandang setiap hadis dalam musnad berkelayakan dijadikan 

hujjah. Penilaian serupa pernah dinyatakan oleh Jalaluddin al-Suyuthi.  

 

Penilaian yang dianggap sedikit moderat adalah al-Hafidz bin Hajar al-Asqalani yang 

basil penelitiannya berakhir dengan kesimpulan bahwa dari sejumlah 40.000 hadis al- 

Musnad hanya tiga atau empat hadis yang belum diketahui secara pasti sumber 

pengalihan riwayatnya. Dengan kata lain bahwa dalam al-Musnad terdapat sejumlah 

hadis bermutu shahih dan hadis dha'if dalam strata mendekati hasan lighairhi. Berbeda 

dengan sikap penilaian ulama di atas al-Biqa'i menunjuk jumlah h tadi>th (tidak 

menjelaskan secara pasti berapa banyak) dalam al-Musnad yang dianggap mawdhu'.  

 

Demikian Pula al-Hafidz  

menuduh sembilan hadis mawdhu' sedangkan Ibnu at-Jauzi mengklaim 29 hadis 

mawdhu' dalam kitab al-musnad Ahmad bin Hanbal. Jika dikaji utane koleksi hadis 

dalam al-Musnad terdapat pola kelongaran dalam sistem seleksi pemuatanya, padahal 

Imam Ahmad bin Hanbal dikenal moderat dalam tradisi menilai ta'dil (jarah) pada 

personalia para pendukung riwayat hadis. Fenomena yang mengindikasikan kontras ini, 

sebenamya merupakan proses historis yang menuju pada kodifikasi al-Musnad sebagai 

bahan pertimbangan.  
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 jujur perasaan kagurn perlu diberikan kepada al-Hafidz al-Iraqi dan Ibn al-Jauzi, sebab 

kedua ulama hadis tersebut menerapkan norma uji mum terhadap validitas/kesahihan 

hadis, tidak semata-mata difkuskan pada aspek tranmisi riwayat (sanad), tetapi 

melibatkan sektor kandungan matan hadis yang berkaitan. Dengan mengabaikan 

fanatik/sentimen keagamaan kiranya jika penilaian Imam Syarafudin al-Nawawi 

dijadikan pegangan, karena is berpandangan h Iadi>th- hadis koleksi al-Musnad setara 

dengan hladi>th koleksi Abu Dawud al-Thayalisi dalam konteks derajat kehujjahan 

hadis. Kreadibiiitas semacam itu memungkinkan koleksi hadis dalam al-Musnad 

berposisi setingkat lebih rendah di bawa derajat hadis-hadis yang terkoleksi dalam 

al-ushul al-khamsah (shahih al- 

Bukhari, Muslim sunan Abu Dawud dan 3.  

 

Upaya pembukuan al-Musnad Upaya pembukuan hadis dalam jumlah besar, Ahmad bin 

Hanbal sepenuhnya dikerjakan o[eh putranya Abdullah, sepeningal ayahnya koleksi 

hadis tersebut, berpinda kepada al-Qathi'y (belakangan diketahui berprilaku jelek). 

Setalah dimasukan hadis-hadis mawdhu' dalam jumlah banyak, maka format ketebalan 

koleksi hadis membengkak dua kali lipat dari format aslinya, al-Qathi'i mempopulerkan 

koleksi tersebut dengan titel al-Musnad dalam jumlah enam jilid. Imam Ahmad bin 

Hanbal yang memprakarsai pembukuan al- 

Musnad tersebut, mengawali dengan teks tulisan tangan pada beberapa Lembaran dan 

pengelompokan tertentu, kira-kira sebesar format hampir menyamai ukuran al-Musnad, 

Menyadari bahwa dirinya semakin lanjut usia, is mengajarkan teks musnad 

selengkapnya kepada keluarganya.  

 

Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal mengambil alih prakarsa tersebut dan 

sepanjang hadis-hadis yang di informasikan kepada Abdullah di tulis dalam al-Musnad 

dengan pengantar riwayat "haddatsana 'Abdullah. haddasani abi" dan seterusnya. Itulah 

sebabnya al-Musnad edisi manapun tidak diawaii dengan muqaddimah kitab sebagai 

layaknya kitab ilmu keislaman pada umumnya. Abdullah bin Ahmad dalam hal ini hanya 

bertindak sebagai penyalin naskah semata-mata tanpa revisi atau pembetulan redaksi. 
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 Jika dicermati secara detail dalam pengantar riwayat (shighat al- 

hadis) diketahui bahwa 'Abdullah telah mengambil inisiatif menambahkan hadis-hadis 

yang berasal dari tulisan tangan Imam Ahmad bin Hanbal secara pribadi sesungguhnya 

beium pernah diajarkan pada Abdullah bin Ahmad. Selain itu Abdullah juga 

menambahkan hadis-hadis basil berguru kepada ulama hadis seangkatan Imam Ahmad 

dan telah dikonsultasikan kepadanya.  

 

Dalam tata penyajian hadis tersebut mengunakan pengantar "haddatsana'Abdullah. 

haddatsana..." yang merupakan simbol bahwa hadis tersebut bukan dikutip dari 

pelajaran yang diberikan oleh Imam Ahmad. Unsur-unsur tambahan tersebut relatif kecil 

(kurang dari seperempat volume al-Musnad) dan pemuatannya secara tidak langsung 

tidak terlepas dari keterikatan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nisbah kitab al-Musnad 

kepada Imam Ahmad bin Hanbal bukan mengada-ada, terbukti setiap penulis biografi 

Imam Ahmad senantiasa mencantumkan kitab al-Musnad sebagai salah satu karya 

monumental hadis yang dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal.  

 

Berpijak pada proses sejarah pernbukuan kitab al-Musnad tersebut. mengingatkan bagi 

para pembaca untuk lebih cerrnat dalam memahami pengantar riwayat pada setiap 

hadis yang termuat di dalamnya, kiranya cukup jelas bahwa Imam Ahmad bin Hanbal 

sebagai pangkal riwayat, inernungkinkan potensi kehujjahannya bisa dipertanggung 

jawabkan. Tuduhan bahwa dalam al-Musnad banyak terdapat hadis mawdhu' bukan 

berarti riwayat hadis yang bersangkutan bersanad seseorang yang dikenal sebagai 

pendusta, akan tetapi sekedar kekhilafan kecil perawinya atau sifat manusia yang lemah. 

D.  

 

Shahih al-Bukhari I. Pengalaman studi hadis Imam al-Bukhari Perlawatan ilmiah Imam 

al-Bukhari1°1 menjadi seorang amirul- 

mu'minin fil hadis cukup mantap. Hal itu didukung adanya pengalaman studi hadis yang 

is lakukan diberbagai negara, seperti Mesir, Syam, Kuffah, Bashrah, Baghdad, Yaman, 

Mekah, Medinah dan lain-lain. "Imam al-Bukhari adafah putra Ismail bin Mughirah bin 

Bardizbah, lahir di Bukhara, 33 Syawal tahun 194 H. dan wafat tahun 256 H. dalam usia 

62 tahun lehih 13 hari.  
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 Dalam perjalanannya Imam al-Bukhari pernah berguru hadis sebanyak 1080 ulama dan 

riwayat hadisnya diangkat dalam koleksi a1-Jami' mencapai 289 orang. Diantara guru 

besar hadis yang amat betpengaruh pada proses spesiatisasi Imam al-Bukhari di bidang 

koleksi hadis tercatat nama Ali bin Madini, Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in 

(kritikus hadis), Muhammad bin Yusuf al-Farabi dan Ishaq bin Rawaih. Imam al-Bukhari 

cukup berhasil dalam mentransformasikan keahlian hadisnya kepada generasi sesudah 

beliau.  

 

Ulama hadis yang reputasinya cukup tinggi hasil koleksi al-Bukhari antara lain Imam al- 

Nasal, al-Turmudzi, Ibn Huzaimah, Ibn Abu Dawud dan Imam Muslim pun tergolong 

murid Imam Bukhari di bidang hadis. Kehadiran Imam Bukhari dalam keahlian hadis bisa 

dibuktikan pada saat beliau diuji coba tanpa persiapan di Baghdad dengan jumlah item 

sebanyak 100 hadis sebagai objek eksperimen. Jika ditelusuri redaksi tarjamah al-bab 

(tema bahasan), maka sebagian besar koleksi hadis dalam al-Jami' al-shahih, ternyata 

banyak segi kesamaan dengan faham fiqih Imam af-Bukhari dengan fiqih ulama Imam 

Shafil.  

 

Old) karena itu pantas jika Imam al-Subki rnenggolongkan Imam al-Bukhari ke dalam 

kelompok ulama (thabaqat) Shafi'iyah. Tetapi secara objektif seperti diungkap oleh 

Ahmad Amin dalam buku Dhuha at-A/urn-Imam al-Bukhari adalah mujtahid yang 

independen, sementara faham fiqih yang cendrung sejalan dengan mazhab Abu Hanifah 

dan di bagian lain bersesuaian dengan pandangan mazhab Imam Shafi-i. 2. Penyusunan 

al-Jami' Ishaq bin Rahawaih adalah pendorong utama agar al-Bukhari, selaku muridnya 

mengedit sunnahiliadis bermutu shahih dan disusun berbentuk kitab (kodifikasi).  

 

Dorongan sang guru tersebut, bila dijabarkan lebih lanjut adalah upaya menciptakan 

kondisi hadis bersih dari unsur-unsur kedustaan, memilih metode penyusunan yang 

memudahkan para peminat yang berkepentingan studi hadis untuk kepentingan 

argumentasi hukum dan mengenalkan fokus pernbicaraan hadis pada titik konsentrasi 

hukum tertentu. Dengan demikian motivasi penyusunan al-Jami' al-Bukhari bukan 

semata-mata menjaga kelestarian sunnahlhadis, tetapi sekaligus terbawah ikhtiar 
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 sistem seleksi sanad dipadukan dengan pengenalan praktis terhadap oprasionalisasi 

sunnahlhadis sebagai sumber deduksi hukum (fiqih). Motivasi tersebut terbaca jetas 

pada redaksi judul berupa statemen.  

 

Kualitas shahih pada sunnahlhadis merupakan perioritas dalam sistem seleksi Hai itu 

tampak pada pengakuan terbuka Imam al-Bukhari bahwa seleksi al-Jami' diangkat dari 

perbendaharaan hadisnya sebanyak 600.000 buah hadis dan masa penapisan menyita 

waktu 16 tahun. Imam Bukhari juga mengakui bahwa sepatut persyaratan kualifikasi 

hadis terpenuhi, ia segera melakukan uji mum terakhir melalui istikharah. Sistem 

kodifikasi hadis dalam al-Jami' diupayakan mernperoleh bahan inspirasi bagi urutan 

kerangka babnya dengan mengambii tempat di ruang masjidil-haram untuk keperluan 

merumuskan redaksi judul bagi setiap babnya, bahkan di lain kesempatan ia juga 

memerlukan konsentrasi penuh di raudhah masjid nabawi Medinah.  

 

Pantas kiranya jika ulama yang datang sesudah generasi al-Bukhari mengakui kelehihan 

al-Jami' terletak pada ketajaman analisa Imam al-Bukhari, terkait dengan istinbath 

hokum dari setiap sunnahlhadis yang ia koleksikan. Mencermati koleksi al-Jami' pada 

hadis bermateri tafsir nabawi yang marfu' dan materi sirah atau tarikh, layak 

diasumsikan bahwa motifasi lain dari penyusunan sunnahlhadis dalam al-Jami' adalah 

menyajikan transkripsi dari momentum perjalanan penting Nabi Muhammad saw. dan 

pola kepemimpinan Rasulultah saw. berikut interpretasi authentik bagi sebagian 

kandungan al-Qur'an.  

 

Motif demi motif tersebut di muka, lalu muncul karya Taz#1h al-Nadzar, oleh Jalaluddin 

al-Suyuthi yang kemudian ditulis lengkap dengan lafad jami' al-musnad al-shahih 

al-mukhtashar min umuri Rasulillah saw. wa sunnanihi wa ayyamihi". 3. Metode 

penyusunan Berpijak dari kitab koleksi hadis Imam at-Bukhari, maka dapat diketahui 

bahwa metode penyusunan hadis telah diupayakan sedemikian rupa guna memenuhi 

standar format al-Jami'. Layak diakui sebagai kitab hadis standar, karena telah memuat 

beberapa sub disiplin materi hadis, misalnya hadis al-ahkam, hadis adab, aqaid, tafsir, 
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 seterusnya.  

 

Setiap penyajian hadis/sunnah selalu berdasar pada sistematika musnad, bahkan dalam 

segi periwayatan juga didukung oleh bukti persambungan mata rantai sanad. Seleksi 

hadis sesungguhnya hanya memberi tempat pada yang bermutu shahih, artinya tidak 

satupun hadis hasan apalagi dhai ' if termuat dalam "shahih al-Bukhari". Mengenai 

syarat keshahihan yang diterapkan oleh Imam al-Bukhari amat ekstrem, utamanya pada 

integritas perawi diyakini keislamanya, berpikiran maju, terkenal jujur, tidak banyak 

melakukan kesalahan meski usia telah tua, senantiasa berlaku adil, kuat hafalannya, 

sejahtera perasaan hatinya, amat sedikit prasangka buruk kepada orang lain dan selama 

hayat aqidahnya terjaga dengan baik.  

 

Prasyarat kepribadian tersebut juga didukung oleh perpaduan nyata antara tingkat 

hafalan, kecermatan dan pertemuan antara perawi dengan guru hadisnya yang relatif 

lama. Dengan ungkapan lain bahwa Imam al-Bukhari hanya memiliki kesediaan untuk 

memuat hadis yang berasal dari kalangan thabaqah (rangking) utama. Al-Jami' 

al-Bukhari tidak mentargetkan kuantitas hadis, melainkan lebih mengutamakan sifat 

ikhtisar, hal ini menunjukkan betapa Imam Bukhari jauh dari ambisi pamer, sekalipun 

jumlah perbendaharaan hadis shahihnya lebih dari 200.000 unit, tetapi lebih terikat oleh 

estimet hujjah dihadapan Allah swt. 4. Koleksi hadis dalam kitab al-Jami' Kitab al-Jami' 

al-Shahih al-Bukhari memuat 9082 unit hadis termasuk yang berulang, hadis taliqat 

(penyedehanaan sanad) dan hadis muttaba'.  

 

Muatan hadis tersebut tidak mengikut-sertakan hadis sahabat dan qaul tabr in. Jika 

diupayakan penyajian secara utuh hadis-hadis al- 

Jami' yakni disatukan bagian-bagian matan yang berserakan letaknya, maka akan 

bertemu jumlah 2761 hadis yang bersifat maushul. Demikian menurut hasil penelitian 

Ibn Hajar al-Asqalani yang dikemukakan pada muqaddimah Fathul Bari. Hadis marfu' 

mu'allaq dalam al-Jami' berjumlah 156 hadis, sehingga apabila kelompok mu'allaq dan 

munttaba' disisihkan maka tersisa jumlah sebanyak 7397 hadis.  

 

Perulangan suatu hadis dalam al-Jami' al-Bukhari selalu dikaitkan dengan kepentingan 

mengenalkan jalur sanad yang berbeda, atau sehubungan dengan perbedaan pada 
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 menyajikan proses riwayat 'an'anah yang dipandang dan perlu pendukung riwayat 

sima'ah (mendengar langsung). Keberadaan hadis dengan teknik penyajian mu'allaq, 

yaitu sengaja tidak mencantumkan selengkap mata rantai sanad tetapi cukup dengan 

menyebut nama perawi terakhir, lazim diperlakukan untuk kepentingan istisyhad (saksi 

penguat riwayat) atau setidak-tidaknya untuk keperluan data tarjih (upaya untuk 

mengungulkan riwayat hadis).  

 

Larut dan tradisi Imam Ahmad bin Hanbal selaku guru hadisnya yang memuat dalam 

al-Musnad, is menempatkan 300 hadis tsulatsivatu al-isnad, maka Imam al-Bukhari 

melengkapi seleksi hadis dalam al-Jami' dengan 22 hadis tsulatsivah. Istilah tsulatsiyah 

di kalangan kolektor hadis, yaitu setiap hadis yang antara mukharrij (kolektor) dengan 

Nabi saw. dihubungkan hanya melalui 3 nama pembawa riwayat. Hal itu menunjukkan 

betapa Imam al-Bukhari amat gigih dalam mereceptir keunggulan sanad. Koleksi hadis 

dalam al-Jami' disusun berdasar muatan materi yang menonjol matanya dan acap kali 

karena cukup panjang redaksi matan hadis, dengan muatan materi yang sarat, maka di 

lakukan penyajian bagian demi bagian dari matan tersebut ditempuh terpisah dan 

masing- 

masing dilengkapi dengan judul bab yang serasi dengan muatan materinya. Pola 

penyajian semacam itulah, yang melahirkan riwayat mu'allaq.  

 

Selengkap kitab al-Jami' dirangkum dalam 97 kitab dan tersusun menjadi 3450 bab dan 

garis besar sistematikanya yaitu; peristiwa awal wahyu, tentang iman, ilmu, bersuci, 

shalat, zakat, haji, jual beli, sejarah penciptaan makhluq (bumi, langit, malaikat, jin, 

manusia dan lain-lain), biografi para Nabi, sorga-neraka, manaqib tokoh-tokoh Quraisy, 

keutamaan para sahabat, perjalanan hidup Nabi, peperangan dan hadis tentang tafsir 

nabawi. Jika dibaca dengan cermat seringkali suatu judul bab dalam al- 

Jami' tidak memuat lebih dan 1-2 hadis, bahkan ada pula yang kosong same sekali dan 

hadis.  

 

Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk judul tersebut menurut kriteria Imam al-Bukhari 

tidak tersedia hadis dengan kualitas shahih. Mungkin pula pengosongan itu 

dipersiapkan sebagai cadangan bila sewaktu-waktu diperoleh hadis hermutu shahih 
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 menempati lokasi kosong di bawah judul tersebut, namun sampai akhir hayat Imam 

al-Bukhari harapan tersebut tak kunjung terpenuhi. 5. Kritik terhadap al-Jami' Al-Hafidz 

al-Daruquthni menunjuk 110 hadis yang termuat dalam al-Jami' al-Bukhari tergolong 

bermutu dha'if, 32 hadis di antaranya dikoleksikan pula oleh Imam Muslim dalam 

shahinya.  

 

Kritik al-Daruquthni tersebut mengundang sikap pro dan kontra tersebab kaidah (alat 

ulcur) untuk menuduh dha'if berlainan dengan kaidah lazim dipedomani oleh jumhur 

muhaddisin, fuqaha dan ulama ushul-fiqih. Bahkan tuduhan kedha'ifan hadis tersebut, 

ternyata tidak terbukti sampai ke level mawdhu' atau munkar. Tuduhan al-Daruquthni 

amat tergesa- 

gesa, sebab hadis berunsur dha'if menurut dugaan sementara, bahkan kemudian telah 

diklarifikasi oleh banyak ulama, termasuk al-Hafidz bin Hajar al-`Asqalani.  

 

Kritik terhadap matan hadis yang hingga kini tetap merupakan ganjalan menimpa hadis 

koleksi al-Bukhari dalam al-Jami' tentang isra' Nabi Muhammad saw. yang 

periwayatanya melalui Sharik bin Abdillah bin Abi Namirin pada sumber informasinya 

bersandar pada Anas bin Malik. Pada riwayat itu dinyatakan bahwa malam peristiwa isra' 

dialami oleh Nabi saw. sebelum beliau menerima wahyu. Terhadap hadis kiranya tidak 

perk' dijadikan dasar melemahkan al-Jami' al-Bukhari secara keseluruhan, sebab Imam 

al-Bukhari menyajikan sejumlah riwayat lain yang bermutu shahih tentang peristiwa isra' 

dan mi'raj selain riwayat bersanad pada Sharik tersebut.  

 

Hal itu bisa ditelusuri pada nomor indeks hadis 4710, 4716 serta pada nomor urut 6613. 

Perihal Sharik selaku rijal al-hadis tidak dikenal sebagai rawi pendusta, juga tidak 

dicurigai kedustaannya. Mungkin hal itu merupakan kesalahan kecil yang dibuat oleh 

asumsi Sharik atau faktor momentum isra' bagi pribadi Sharik masih serupa dengan 

waktu kejadiannya. Oleh sebab itu, Ibn Shalah dalam Ulumu al-hadis ketika 

menyelesaikan uraian tentang kritik orang terhadap al-Jami' al-Bukhari mengingatkan 

bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan kedua kolektor hadis al-Bukhari dan Muslim 
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 hadisnya dan is menunjuk sikap umat yang serta merta menerima dengan balk 

penyajian hadis yang termuat dalam kedua kitab koleksi tersebut. 6.  

 

Ulasan makna dalam kitab al-Jami' Beberapa pengamat menghitung sejumlah 82 kitab 

yang menyajikan ulasan makna (syarah) dalam berbagai versi terhadap hadis- 

hadis koleksi al-Jami' al-Bukhari, yang populer adalah: a. al-Kawakib al-Darari yang 

disusun oleh al-Kirmani ulasannya  

 berkenaan aspek bahasa dan upaya mempertemukan hadis-hadis yang  

 diduga sating ta'arudh (bertentangan maksud). b. Fathu yang disusun oleh al-Hafidz 

bin Hajar al-Asqalani, '°2 diakui sebagai syarah terbaik dan terienkap.  

 

Komentar setiap hadis memanfaatkan sub disiplin ilmu hadis fiwayah, ulasan atas judu\, 

deduksi hukum serta opini ulama terdahulu dan analisa at-Ascialani sendiri terhadap 

kandungan hadis yang bersangkutan. c. `Umdatul al-Qari oleh Badruddin al-Aini 

al-Hanafi diakui sebagai syarah al-Jami' dalam format sederhana, terkesan ulasannya 

pada aspek etika moralitas yang bisa dikembang,kan dari hadis dan deduksi hukum 

fiqih. d. Irsyad al-Sari yang disusun oleh al-Qasthallani dipandang sebagai  

 ringkasan dari kitab syarah al-Jami' Fath al-Bari. Kitab tersebut  

 diterbitkan berhasyiyah syarah Shahih Muslim karya Imam an- 

 Nawawi.  

 

Selain didukung oleh kitab pengulas (syarah) al-Jami' al- 

Bukhari juga diringkas (ikhtisar) dengan teknik menyederhanakan sanad riwayat cukup 

diwakili oleh nama sahabat Nabi dan teknik penyajian matan hadis hanya dengan 

sebuah redaksi saja. Penyajian ikhtisar dilakukan oleh Abu Jamrah dalam sebuah kitab 

bertitel Jawahir al- 

Bukhari, diikuti kemudian oleh al-Zabidi dalam Tajrid al-Shahih yang disyarahi kemudian 

oleh Sharqawi. Edisi kitab al-Jami' al-Bukhari dengan syakal lengkap diperoleh atas 

prakarsa Syarafuddin al-Yunisni, seorang ulama bermazhab Hanbali (hidup abad ke VII 

Hijriah). Ibn Malik (ulama nahwu/pengarang Alfiah) 1'1'1 hn Hajar al-Asgalani.  
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 telah berkenan meneliti ulang edisi bersyakal eks al-Yunisni dan naskah bersyakal 

itulah yang kini banyak beredar di tengah-tengah masyarakat. E. Shahih Muslim 1. 

Koleksi imam Muslim di bidang hadis Khusus untuk spesialisasi hadis Imam Muslim11)3 

berguru kepada 220 orang, diantara guru hadis yang cukup lama dan berperan dalam 

membentuk keahlian di bidang hadis adalah Imam al-Bukhari. Selain tersebut, guru 

besar Imam Muslim di bidang hadis adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin 

Maslamah al-Qa'nabi, lshaq bin Rahawaih, Yahya bin Yahya, Sa'id bin Mansur Abu 

Mus'ab Amru bin Sawad dan Harmalah bin Yahyah di Mesir.  

 

Oleh karena sebagian guru hadis Imam Muslim adalah guru Imam Bukhari, maka tidak 

mengherankan jika sebagian hadis koleksi Imam Muslim menyerupai hadis-adis koleksi 

al- 

Jami' al-Bukhari. Terdapat 2326 hadis koleksi shahih Muslim dengan kondisi matan yang 

semakna dengan koleksi hadis al-Jam i' al-Bukhari, sekalipun menempuh jalur riwayat 

yang berbeda namun bertemu di bagian ujung sanad, yakni pada nama sahabat Nabi 

yang sama. Kondisi hadis semacam itu dikenal dengan sebutan muttafaq 'alaih. 

Karenanya bila kemudian muncul kritik terhadap koleksi hadis al-Jami' al-Bukhari, maka 

kritik tersebut akan berlaku juga bagi hadis yang sama dalam koleksi Imam Muslim.  

 

Dalam berbagai segi keahlian ilmiah hadis Imam Muslim dipengaruhi oleh bimbingan 

Imam al-Bukhari, terutama dalam usaha menyusun shahih Muslim. Sikap memihak 

kepada Imam Bukhari diperlihatkan ketika al-Zuhali (guru hadis senior Imam Muslim) 

terlibat konflik faham dalam teknik mengedit hadis dengan Imam al-Bukhari di 

Naisabur, seketika itu Imam Muslim melepas ikatan keguruan dengan Imam al-Zuhali. 

Pilihan sikap itu semakin jelas ketika membaca naskah Shahih Muslim, temyata kitab 

tersebut tidak memuat sebuahpun hadis- 

hadis yang pernah diterima oleh Imam Muslim dan al-Zuhali, meskipun cukup lama 

Imam Muslim berguru hadis kepadanya.  

 

Keterpaduan Imam Muslim justru dengan aliran yang dipedomani oleh Imam al-Bukhari 

1°3Imam Muslim lahir pada 204 H, dan wafat pada tanggal 25 Rajab tahun 261 H. to 
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 sehingga lahir istilah dalam sub disiplin ilmu hadis dengan sebutan "syarthu al-Bukhari 

wa Muslim". Perpadanan syarat menyankut segi-segi teknik pemuatan hadis yang 

ditekankan pada kriteria identifikasi perawi dalam segi keadilan pribadinya, kadar tatap 

muka dan proses berguru hadis kepada perawi generasi atasnya, data pendukung 

kemuttashilan dan sifat kelayakan umum untuk dipromosikan hadis sebagai media 

hujjah syar'iyyah. Halaciah (diskusitkelompok belajar) hadis Imam Muslim telah 

melahirkan tokoh hadis yang cukup handal untuk generasi sesudahnya.  

 

Antara lain Abu "isa al-Turmudzi, Abu Hatim al-Rani, Abu `Awanah al- 

Isfarayini, Musa bin Harun, Abu Bakar bin Huzaimah dan Ibrahim bin Muhammad bin 

Sufyan serta ulama lainnya. Ibrahim yang disebut terakhir lehih dikenal kennudian. 

selaku perawi ulama kitab koleksi hadis Imam Muslim. 2. Beberapa karya Imam Muslim 

Imam Muslim tergolong cukup produktif dalam melahirkan karya keilmuan Islam. 

Sedikitnya 19 judul telah diselesaikan, yang sebagian mencerminkan spesialisasi teori 

ilmu hadis, seperti thabagai al-tabi'in, al-musnad al-kahir ala 'mina al-rijal, kitab auhamu 

al- muhaddisin, musnadu hadisi Malik, kitabu al-muhadhramin.  

 

Karya lain mewakili perhatian Imam Muslim terhadap disiplin ilmu figih, yakni karya 

berjudul bi Juludi al-Siba'i dan kitab al-Tamyizi. Yang paling populer adalah al-shahih 

al-musnad, dikenal pula dengan aI-jarni* al-shahih atau dengan sebutan umum shahih 

3. Al-Jami' al-Shahih Muslim Koleksi hadis dalam shahih Muslim diedit dari 

perbendaraan yang didapat Imam Muslim melalui proses sima'ah dan beraudiensi 

sebanyak 300.000 hadis.  

 

Proses penapisannya seperti diakui oleh Ahmad bin Maslamah (notulis shahih Muslim) 

menyita waktu I5 tahun. Jumlah hadis yang dimuat dalam shah ih Muslim 7275 buah, 

lengkap dengan informasi tentang variasi riwayat yang mencapai jumlah 12.000 hadis. 

Tradisi mengulang suatu hadis berlaku dalam shahih Muslim, dikandung maksud untuk 

memperjelas variasi matan dalam herhagai redaksi dan 74 Sketsa Pemikiran Pengkajion 
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 untuk memperkenalkan sumber riwayat/jalur sanad yang lain (berbeda). Hadis yang 

disebut berulang dan disatukan dalam shahih Muslim, menurut perhitungan Ibn Shalah 

mencapai jumlah 4000 hadis.  

 

Motif utama Imam Muslim dalam mengoleksi hadis-hadis itu diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhan akan aneka hujjah yang dikemas dalam bentuk hadis. Oleh karena 

itu, koleksi hadis yang termuat dalam shahih Muslim dikhususkan perolehannya dari 

basil bertatap muka dengan nara sumber hadis (syaikhu al-hadis) atau setidak-tidaknya 

melalui audiensi (qira'ah) dengan para Syaikh hadis yang dijamin sejahtera dari 

kemungkinan indikasi cacat, yang dapat menurunkan martabat validitas hadis. Imam 

Muslim konsisten sekali terhadap peranangungsi sanad sebagai penjamin atas otentika 

informasi ajaran Islam.  

 

Sistematika penyajian hadis dalam shahih Muslim terbagi menjadi 50 kitab, diawali 

dengan kitab al-Iman, kitab al-thaharah, haid, shalat dan diakhiri dengan kitab al-tafsir. 

Masing-masing kitab tersebut, memuat sejumlah hadis tanpa diklasifikasikan dengan 

bab-bab ataupun judul bab, agaknya disengaja oleh Imam Muslim agar pembaca lebih 

leluasa merumuskan dan menyimpulkan sendiri pokok kandungan hadis yang 

bersangkutan. Dengan demikian judul-judul yang kini mewarnai edisi syarah shahih 

Muslim buah karya Imam al-Nawawi, merupakan sumbangan pihak pensyarah dan 

sekaligus berguna sebagai pemandu bagi para pembacanya. 4.  

 

Model seleksi hadis Imam Muslim telah menjadikan prinsip *an'anah (transfer riwayat 

secara langsung antara penerima hadis dan nara sumber hadis) sebagai asas dalam pola 

seleksi mutu tranmisi hadis. Karena asas itulah Imam Muslim selalu memelihara bukti 

kepastian bahwa antar pendukung riwayat itu benar-benar hidup semasa (mu'asarah) 

yang mungkin pula dapat dibuktikan segi kecukupan waktu bagi proses berlangsungnya 

kontak pribadi (subutu al-liqa'i) antar mereka. Syarat kepribadian rijalu al-hadis 

mengutamakan mereka yang hafidz dan mutaqin (profesional dalam ilmiah hadis), adil 

lagi pula dhabit (terpercaya hafalannya), jujur serta terjamin stabil secara berfikimya.  
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 Koleksi shahih Muslim menapung pula hadis-hadis eks perawi, yang tingkat hafalan 

dan keahlian hadisnya kaliber menegah. Perawi setingkat mereka lazim disejajarkan 

dengan peringkat (thabaqah) kedua. Yang jelas Imam Muslim sama sekali tidak memberi 

tempat pada perawi hadis yang disepakati kelemahan pribadinya atau perawi hadis, 

yang sekalian ulama muhaddisin menolak periwayatannya. Koleksi hadis pada shahih 

Muslim mengkhususkan pada hadis- 

hadis musnad, muttashil, nyata bersandar (marfu') kepada Nabi saw. Sejalan dengan 

spesifikasi tersebut maka sulit dijumpai qaul (ucapan) sahabat.  

 

apalagi qaul Terkait dengan target musnad dan muttasil itu dapat ditekan seminim 

mungkin penyajian hadis-hadis dengan pola mu'alaq. Jika ditengarai ada sejumlah 

12-16 lokasi hadis mu'allaq, maka penempatannya hanya sebagai pelengkap saja 

(muttaba' atau syawahid al-hadis) bukan sebagai inti hadis untuk topik yang disajikan. 

Tata letak dalam menyajikan hadis senantiasa diawali dengan hadis berkualitas 

tershahih, disusul kemudian dengan hadis shahih dan urutan terakhir diperuntukkan 

hadis yang diunggulkan sebagai shahih.  

 

Hadis-hadis dengan alokasi terakhir itulah yang menurut analisa al-Qadhi `Iyadh setara 

dengan hadis hasan, seperti pola koleksi yang dilakukan oleh Ibn Huzaimah dan Ibn 

Hibban. Pengantar sanad (sighatu-al-hadis) maupun redaksi matan sepenuh hadis-hadis 

koleksi shahih Muslim menjujung tinggi teknik riwayah bil-lafdzi, yakni cara 

pengungkapan selalu batang tubuh hadis dengan mempertahankan keaslian redaksinya. 

Pemuatan setiap hadis dalam shahih Muslim selalu diwamai oleh penyajian informasi 

matan selengkapnya, tuntas dan utuh.  

 

Pola penyajian semacam itu telah menjadikan redaksi suatu hadis dalam shahih Muslim 

demikian panjang, mirip laporan pandangan mata yang sempurna. Periode penapisan 

dan penyusunan shahih Muslim berlangsung semasa hidup guru-guru hadis Imam 

Muslim dan seluruhnya dikerjakan di rumah kediaman tetap beliau. Proses tersebut 

amat menunjang segi kerapian teks dan menjadi kecil kemungkinan salah tulis dalam 

mencantumkan nama para pendukung atau rijal hadisnya.  

 

Pada tahap akhir proses pengujian mutu validitas hadis Imam Muslim memanfaatkan 

konsultasi rutin dengan ulama hadis kenamaan di Naisabur bernama Abu 76 Sketsa 
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 Zur'ah ar-Razi. Pada suatu kali Abu Zur'ah al-Razi mengisyaratkan indikasi Au, segera 

saja Imam Muslim membatalkan pemuatan hadis ber'illat itu kedalam koleksi shahihnya. 

Sekira pihak Abu Zur'ah tidak mencurigai dimuatlah hadis yang bersangkutan. 5. 

Kelebihan Shahih Muslim Ulama muhaddisin pada umumnya mengakui segi-segi 

kelebihan koleksi hadis shahih Muslim sebagai berikut: I) segi kecermatan/ketelitian 

dalam menuturkan kembali keaslian riwayat hadis.  

 

Hal ini berkat perhatian serius Imam Muslim terhadap upaya mengungkap kembali 

redaksi hadis dengan pola riwayat bil-lafdzi. Selain itu gaga bahasa shahih Muslim 

diakui bagus dari segi penuturannya. 2) segi menyajikan muatan hadis secara lengkap, 

utuh, dan tuntas. 3) segi penyampaian muatan lain yang format redaksinya berbeda, 

demikian Pula struktur sanad melalui jalur yang berbeda. Pada segi tersebut agaknya 

khalayak pembaca dirangsang agar melakukan studi banding guna memperluas 

wawasan. 6. Kualitas hadis dalam shahih Muslim Beberapa hadis yang termuat dalam 

koleksi shahih Muslim.  

 

diakui sebagai pemegang dominasi "shahihain" bersama hadis-hadis koleksi al-Jami' 

al-Bukhari. Kitab shahih Muslim dalam jajaran sunan al- 

sittah/kutubu al-sittah/ushulu al-hadis berada pada peringkat kedua setelah al-Jami' 

al-Bukhari. Namun selama ini hanya Husein bin Ali al- 

Naisaburi dan Muhammad bin Hazm yang bersikap mengunggulkan Shahih Muslim di 

atas al-Jami' al-Bukhari. Bila dikaji ulana dengan cermat pengakuan mayoritas 

muhaddisin cendrung objektif dan benar, terbukti adanya data penguat kelebihan 

al-Jami' al-Bukhari sebagai berikut: a.  

 

Imam Bukhari membatasi hadis-hadis koleksinya dalam al-Jami' al- 

 Shahih khusus yang struktur personalia sanadnya (rijal al-hadis)  

 terdiri atas jajaran perawi thabagah/peringkat pertama. imam Muslim  

 tampak demikian longgar dalam nominasi seleksi perawi, bahkan  

 shahih Muslim lebih dipadati oleh hadis-hadis yang didukung oleh  

 jajaran perawi dari thabayah kedua. Apabila Imam al-Bukhari Sketsa Pemikiran 
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 mensyaratkan unsur subut al-liqa'i (kepastian cukup lama dalam komunikasi keilmuan 

hadis) di samping unsur mu'asharah (semasa), juga unsur penunjang berupa jarak 

domisili perawi dengan Syaikh hiadi>th nara sumbemya, maka Imam Muslim cukup 

mengandalkan segi mu'asharah saja. b.  

 

Rijal al-hadis pendukung hadis-hadis koleksi al-Jami' al-Bukhari  

 yang disorot oleh kalangan ahlut-ta'dil wa tajrih (kritikus hadis)  

 relatif kecil jumlahnya, yakni sekitar 80 orang, dan jumlah hadis  

 mereka amat minim dalam koleksi a[-Bukhari. Adapun rijaitil al- 

 hadis yang hadisnya termuat dalam shahih Muslim mencapai 160  

 orang yang disoroti kepribadiannya oleh ahlut-ta'dil wa-tajrih,  

 demikian pula kuantitas riwayat mereka relatif banyak daiam shahih Muslim. c. 

Tuduhan adanya hadis syadz dan ber-illat dalam al-Jami' al-Bukhari  

 metibatkan 78 hadis, sedangkan hadis dengan tuduhan serupa dalam  

 Shahih Muslim mencapai 130-132 hadis, termasuk di dalamnya  

 informasi israiliyyat dari Ka'bu al-Akhbar yang sebenamya mawquf  

 pada Abu Hurairah. Wajar bila Qadli `iyadl mengasumsikan  

 banyaknya hadis hasan dalam koleksi shahih Muslim setara dengan  

 koleksi Shahih Ibn Huzaimah dan 1bn Hibban. d.  

 

Imam al-Bukhari menonjot dalam menguasai fiqih al-hadis, terbukti  

 dengan ketajaman persepsi hukumnya yang terbaca pada rumusan  

 sub-sub judul setiap bab. imam Muslim ditengarai terjebak pada  

 kesalahan, seperti pemuatan hadis tentang shalat gerhana rnatahari  

 (kusuf) dengan 3 kali ruku' untuk setiap rakaatnya dan riwayat  

 perkawinan Nabi saw. dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan.  

 lUntuk kasus terakhir ini Imam Muslim kurang jell terhadap sejarah  

 (tarikh al-hadis). e. Secara umum kadar ilmiah Imam al-Bukhari tentang itlat hadis dan  

 ilmu penunjang spesialisasi hadis jauh lebih unggul.  

 

Namun Imam  

 Muslim sesungguhnya lebih dikena] sebagai murid bimbingan Imam  

 al-Bukhari dan diketahui banyak mengambil alih teori hadis dari sang  

 guru. Apabila kriteria utama dalam menguji mutu kesahihan hadis, hanya difokuskan 
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 persambungan sanad dan jaminan sejahtera dari unsur illat al-hadis, maka 

memungkinkan hadis-hadis yang termuat dalam koleksi al-jami' al- 

Bukhari jelas lebih unggul dihanding ketiga komponen tersebut. 7.  

 

Kitab uraian shahih Muslim Eksistensi shahih Muslim telah menarik perhatian ulama 

muhaddisin generasi berikutnya yang berasal dari berbagai Tatar belakang mazhab. 

Diperkirakan ada 15 judul kitab yang berkenan mensyarahi (mengulasimengurai) shahih 

Muslim dalam bermacam-macam format, antara lain: a) al-lkmalu ji syarhi shahih 

Muslim, disusun oleh al-Qadhi iyadh al-Maliki. b) al-Minhaj fi syarhi Muslim bin 

al-Ilajjaj,1°4 disusun oleh Imam Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi dilengkapi dengan 

muqaddimah guna lebih memudahkan pembaca dalam studi hadis pada umumnya. c) 

al-Dibaju 'ala shahih Muslim bin al-Hajaj.  

 

disusun oleh Jalaluddin al-Suyuthi, dan seterusnya. Selain beberapa kitab di atas, 

terdapat juga kitab ikhtisar hadis shahih Muslim yang dirintis oleh beberapa ulama, 

seperti Ahmad bin Umar al-Qurthubi, meringkas koleksi hadis shahih Muslim berjudul 

kitab Takhsisu al-kitabi Muslim. Zakiyuddin al-Mundziri meringkas koleksi hadis shahih 

Muslim dengan titel Mukhtasar shahihi Muslim dan Imam Sirajuddin bin Mulqin 

al-Shafi'i, dengan titel kitab Zcrwa-idu Muslim.  

 

Dengan mencemati karya-karya representatif tersebut di muka, memungkinkan bagi 

pembaca mernperoleh khazanah wawasan yang luas di bidang ilmu hadis, terutama 

bagi mereka yang mendalami ilmu hukum Islam. Amin! "Al-Nawawi al-Syatr 1. 

Al-A4inhaj fi Sycerhi Muslim bin al-Ilajjai (Mesir: a1- 

Azhar. 1969), 676, Sketsa Pemikiran Pengkalian Hodits 79 
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