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Antara Hadis, Sunnah dan Atsar 

A. Pengertian Hadis, Sunnah dan Atsar 
Seringkali kita mencampur-adukkan antara istilah Hadis dan Sunnah. 

Memang antara kedua istilah itu ada kesamaan, namun tetap saja ada 
perbedaan. 

1. Hadis 

Kata al-hadis (الحديث) dalam bahasa Arab punya banyak makna, salah 
satunya berarti baru (الجديد). Dan hadis juga berarti perkataan, sebagaimana 
firman Allah هلالج لج: 

 يْفقهُون حِديثا   مفا ِلهـُؤالء الْقْوِم ال ياكُدون 

Maka mengapa orang-orang itu  hampir-hampir tidak memahami 
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pembicaraan  sedikitpun? (QS. An-Nisa’: 78) 

Sedangkan secara istilah, di dalam ilmu hadis, yang dimaksud dengan 
hadis adalah: 

 
 
 ف إ  ي  ض  ما أ

 
ي ىل الن ِ   ل  قو   ن  م   ملسو هيلع هللا ىلص ب  

   ل  ع  ف   أو 
   أو 

 
 ر  تق
  ر  ي 

  ف  وص    أو 
 
ل ي خ  ِ  
ي  أو   ق  ِ  

ق 
 
ل
ُ
 .خ

Segala hal yang disandarkan kepada Nabi ملسو هيلع هللا ىلص baik berupa perkataan, 
perbuatan, taqrir, sifat khilqiyah dan khuluqiyah.  

Sifat khilqiyah maksudnya adalah sifat-sifat yang berupa wujud fisik, 
seperti warna kulit, warna rambut, bentuk wajah, dan semua ciri-ciri fisik 
lainnya. Sedangkan sifat khuluqiyah maksudnya adalah segala sifat yang 
berupa sikap, tingkah laku, tata cara, gestur, dan hal-hal sejenisnya. 
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Hadis Qudsi 
Hadits qudsi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Nabi  ملسو هيلع هللا ىلص dari Allah ta’ala. 

Hadits qudsi ini juga terkadang disebut dengan hadits rabbaaniy atau hadits 
ilaahiy 

 
ُ
ث ي  َحد 

 
ِ  ال س 

 
د
ُ
ق
 
ي  َرَواهُ  َما : ال ِ ب  

َّ
  الن

ّ
ه   للاُ  َصَل ي 

َ
َم   َعل

ّ
ه   َعن    َوَسل

   َربي
َ

َعاىل
َ
 ت

Hadits qudsi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Nabi shallallaahu 
‘alaihi wasllam dari Tuhannya ta’ala. 

Dengan demikian, hadits qudsi juga merupakan firman Allah ta’ala yang 
maknanya disampaikan kepada Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, namun redaksi yang disampaikan 
dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص. 

Contoh hadits qudsi : 
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  ِعْندَ   َأنَ :  تََعاَل   اّلَلُ   يَُقولُ :  َوَسّلََ   لَْيهِ عَ   للاُ   َصَّل   النَِبي   قَالَ :  قَالَ   َعْنُه،  اّلَلُ   َرِضَ   ُهَريَْرةَ   َأِب   َعنْ 

َذا   َمَعهُ   َوَأنَ   ِب،  َعْبِدي  َظن ِ 
ِ
نْ   َذَكَرِِن،  ا

ِ
نْ   نَْفِِس،  ِف   َذَكْرتُهُ   نَْفِسهِ   ِف   َذَكَرِِن   فَا

ِ
 ِف   َذَكَرِِن   َوا

 
إ
  ِف  َذَكْرتُهُ  َمَل

إ
 ِمْْنُمْ  َخْير  َمَل

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata : Nabi  ملسو هيلع هللا ىلص bersabda : Allah 
ta’ala berfirman : 

“Sesungguhnya Aku di sisi persangkaan hamba-Ku, dan Aku bersamanya 
ketika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku di dalam dirinya maka Aku 
mengingatnya di dalam diri-Ku. Dan jika ia mengingat-Ku di kumpulan 
orang, maka Aku mengingatnya di kumpulan orang banyak yang lebih 
baik dari mereka.” 

Perbedaan hadits nabawi, hadits qudsi dan Al Quran adalah dilihat dari 
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penisbatan redaksi dan maknanya. Redaksi dan makna Al Quran dinisbatkan 
kepada Allah ta’ala. Sedangkan hadits nabawi, redaksi dan maknanya 
dinisbatkan kepada Nabi ملسو هيلع هللا ىلص. Adapun hadits qudsi, hanya maknanya saja yang 
dinisbatkan kepada Allah ta’ala, bukan redaksinya. 

Maka dari itu, membaca hadits qudsi tidak dinilai sebagai ibadah, tidak 
dapat digunakan sebagai qiraat dalam shalat, tidak terdapat tantangan (bagi 
orang kafir untuk menandinginya), dan juga tidak dinukil secara mutawatir 
sebagaimana Al Quran. Sehingga hadits qudsi juga ada yang shahih, dha’if, 
bahkan palsu. 

2. Sunnah 

Secara bahasa, kata ’sunnah’ dipahami dengan beragam  arti serta 
bermacam penggunaan, di antaranya: 

• At-thariqah (  الّطِريقة)  : tata cara. 
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• Al-‘adah (  العادة)         : adat atau kebiasaan. 

• As-sirah (  يرة  .perilaku :        (الّسِ
Di dalam hadis nabawi disebutkan istilah sunnah dengan makna bahasa, 

misalnya: 

ن ة    ااالإسلمِ   ِف   سن    من   ِمن  ينُقص   أ ن   غيِ   ِمن  بعدهُ   ِِبا  مِعل  من   وأ جرُ   أ جُرها  فلُ   حس نة    س ُ

ن ة    ااالإسلمِ   ِف   سن    ومن .  يشء    ُأُجوِرِه    غيِ   ِمن  بعدهُ   ِِبا   مِعل  من  وِوزرُ   ِوزُرها   فعليهِ   سي ِئة    س ُ

 يشء   أ وزاِرِه  ِمن  ينُقص أ ن 

Siapa menjalani memulai dalam Islam kebiasaan yang baik, maka baginya 
pahala amalnya dan pahala dari orang yang mengerjakan dengannya 
tanpa dikurangi dari pahala mereka. Dan siapa memulai kebiasaan yang 
buruk dalam Islam maka dia mendapat dosa dari amalnya dan dosa orang 



 

10 

yang mengerjakan keburukan karenanya tanpa mengurangi dari dosa-
dosa mereka. (HR. Muslim). 

3. Atsar 

Atsar (األثر) secara bahasa berarti Baqiyyatu Asy-Syaii’ ( الشيء  بقية ) yang berarti 
sisa dari sesuatu, atau jejak. Adapun secara istilah, atsar adalah : 

ُف  َما  ي  ض 
 
  أ

َ
ىل ِ  إ  َحاب  

و   الصَّ
َ
ِ  أ اب ع 

 التَّ

Segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi’in. 

Kdang atsar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan 
kepada Nabi ملسو هيلع هللا ىلص. Namun biasanya penyebutannya disandarkan dengan redaksi 
“dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص” sehingga penyebutannya seperti ini : 

 ِ  
ر   َوف 

َ
ث
َ  
ي  َعن   اْل ِ ب  

َّ
  الن

ّ
ه    للاُ  َصَل ي 

َ
َم   َعل

ّ
 َوَسل
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Dalam sebuah atsar dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص . . . 

 

4. Khabar 

Khabar (الخبر) secara bahasa berarti An-Naba’ ( النبأ) yang berarti kabar atau 
berita. Adapun secara istilah khabar ini semakna dengan hadits sehingga 
memiliki definisi yang sama dengan hadits. 

Namun, menurut pendapat yang lain menyatakan bahwa khabar ini lebih 
umum dari pada hadits. Sehingga definisi khabar adalah segala sesuatu yang 
disandarkan kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam dan juga kepada 
selain beliau. 

 ُ َ ب 
َ
خ
 
ُف  َما  ال ي  ض 

 
  أ

َ
ىل ي  إ  ِ ب  

َّ
  الن

ّ
ه   للاُ  َصَل ي 

َ
َم   َعل

ّ
   َوَسل

َ
ىل ه   َوإ   

ْب 
َ
 غ

Khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi shallallaahu 
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‘alaihi wasallam dan juga disandarkan kepada selainnya. 

B. Persamaan & Perbedaan Antara Hadis, Sunnah dan Atsar 
Kalau dilihat sekilas, nampak seolah-olah antara istilah Al-Hadis dan As-

Sunnah tidak ada perbedaan yang berarti. Dan seringkali orang menyamakan 
begitu saja antara keduanya, karena sama-sama membicarakan tentang 
perkataan, perbuatan, dan taqrir yang ada pada diri Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, 
termasuk sifat khilqiyah dan khuluqiyah beliau. 

Namun kalau kita teliti lebih dalam, sesungguhnya di antara keduanya 
ada perbedaan, antara lain: 

1. Ruang Lingkup 

Istilah Al-Hadis tidak hanya mencakup apa-apa yang disandarkan kepada 
Nabi ملسو هيلع هللا ىلص saja, tetapi apa yang menjadi ucapan dan perbuatan para shahabat 
pun termasuk di dalam hadis. Karena kita mengenal istilah hadis mauquf  dan  
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hadis maqthu’.  

Hadis maufuq adalah hadis yang periwayatannya tidak sampai kepada 
Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, namun berhenti sampai kepada level shahabat saja. Sedangkan Hadis 
mauquf adalah hadis yang periwayatannya hanya sampai ke level tabi’in.1 

Sedangkan ketika kita menyebut istilah As-Sunnah, maksudnya selalu 
sunnah Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص, dan bukan sunnah dari para shahabat beliau. 

Berbeda jika kita sebut atsar, maka maksudnya adalah perkataan atau 
perbuatan yang disandarkan kepada shahabat dan tabiin, bukan kepada 
Nabi. 

2. Kekuatan Periwayatan 

 
1 Mahmud Ath-Thahhan, Taisir Musthalah Hadits, )Baerut: Darul-Fikr, t.t), hal. 107-109 
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Ketika kita menyebut istilah al-hadis, maka termasuk pula di dalamnya 
semua jenis hadis, baik yang shahih, hasan, ataupun yang dhaif. Bahkan 
termasuk juga disebut hadis walaupun sebenarnya semata-mata hanya 
hadis palsu. Kita mengenal istilah hadis maudhu’.  

Namun kita tidak pernah menyebut istilah sunnah hasan atau sunnah 
dhaif, apalagi sunnah palsu. Sebab istilah as-sunnah sudah memastikan 
hanya apa-apa yang shahih dari Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص, dan tidak termasuk yang lemah 
atau yang palsu. 

Pengertian sunnah kita bagi berdasarkan bahasa dan juga berdasarkan 
istilah yang digunakan. 

C. Sunnah Menurut Beberapa Cabang Ilmu 
Istilah sunnah adalah istilah yang banyak digunakan oleh berbagai disiplin 

ilmu dengan makna dan pengertian yang berbeda dan tidak saling 
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berhubungan. Dan kesalahan dalam menempatkan makna sesuai dengan 
disiplin ilmu justru seringkali membuat banyak umat Islam terjebak dalam 
perdebatan yang tidak ada habisnya. 

Istilah sunnah adalah istilah yang banyak digunakan oleh berbagai disiplin 
ilmu dengan makna dan pengertian yang berbeda dan tidak saling 
berhubungan. Kesalahan dalam menempatkan makna sesuai dengan disiplin 
ilmu justru seringkali membuat banyak umat Islam terjebak dalam 
perdebatan yang tidak ada habisnya. 

Kira-kira mirip dengan istilah ’asam’ yang banyak digunakan di dunia yang 
berbeda. Asam menurut kalangan umum dan awam adalah rasa di lidah, 
aroma yang tidak sedap atau perilaku yang tidak baik. Buah yang masih muda 
disebut asam rasanya. Dan baju kotor yang terkena keringat belum dicuci 
disebut asam baunya. Kelakuan seseorang yang tidak menyenangkan, 
kadang orang Jawa menyebutnya ’asem’.  
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Sementara di kalangan ahli kimia juga dikenal istilah asam, namun 
dengan pengertian yang jauh berbeda. Asam di kalangan mereka bukan 
urusan rasa di lidah, melainkan terjemahan dari acid, yang diukur 
berdasarkan Ph. Mereka sering menyebutnya dengan ’derajat keasaman’. 
Para dokter juga sering menyebut istilah ’asam lambung’. Tentu saja 
maksudnya bukan lambungnya terasa asam.  

Dan begitulah, satu kata kadang digunakan oleh banyak kalangan dengan 
makna dan konotasi yang berbeda-beda. Dan hal yang sama terjadi pada 
istilah ’sunnah’. 

1. Ilmu Hadis 

Menurut Ilmu Hadis, istilah ‘sunnah’ didefinisikan sebagai berikut: 

ي  ِ ب  
َّ
َر َعن  الن ث 

 
َم    -ما أ

ّ
ه  َوَسل ي 

َ
 للُا َعل

ّ
ة أو سْبة،    -َصَل يَّ ق 

 
ل
ُ
ة أو خ يَّ ق 

 
ل
َ
من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خ
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 1سواء كان قبل البعثة أو بعدها 

Segala yang diriwayatkan dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص baik berupa perkataan, perbuatan 
atau taqrir (sikap mendiamkan sesuatu yang dilihatnya) atau sifat fisik, 
sifat non fisik atau perjalanan hidup, baik sebelum diangkat menjadi Nabi 
atau setelahnya. 

a. Ucapan 
Dengan pengertian sunnah di atas, berarti apapun yang diucapkan dan 

dikatakan oleh Nabi ملسو هيلع هللا ىلص adalah sunnah nabi. Yang berupa ucapan sering juga 
disebut sebagai sunnah qauliyah (سنة قولية). 

 
1 Mushtafa as-Sibai (w. 1384 H), as-Sunnah wa Makanatuha fi at-Tasyri' al-Islmaiy, 

(Baerut: al-Maktab al-Islamiy, 1402 H), hal. 47 
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Ucapan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص itu bisa saja disampaikan dalam suatu khutbah, atau 
ketika sedang menjawab pertanyaan dari seorang shahabat, atau misalnya 
Nabi ملسو هيلع هللا ىلص menjelaskan suatu maksud suatu ayat Al-Quran, atau sedang 
mengajarkan hukum-hukum atas suatu perkara, atau pun juga obrolan biasa 
dalam keseharian, bahkan juga termasuk bercanda dan humornya Nabi  ملسو هيلع هللا ىلص 
Semua itu merupakan sunnah nabi. 

Para ulama juga menyebutkan bahwa surat-surat yang dikirim oleh 
Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص kepada para raja dan penguasa dunia juga merupakan 
perkataan Beliau ملسو هيلع هللا ىلص, perkataan yang dituangkan dalam tulisan. 1 

 
1 Setelah disepakatinya Perjanjian Hudaibiyah pada tahun keenam Hijriyah, Nabi  ملسو هيلع هللا ىلص 

mengirim surat ajakan masuk Islam kepada beberapa penguasa dunia, diantaranya 
Kaisar Heraklius, penguasa Romawi, juga kepada Kisra, penguasa Persia, juga kepada 
Muqaiqis, penguasa Mesir, juga kepada An-Najasyi, penguasa Habasyah, juga kepada Al-
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iasanya disebutkan lafadz qaala ( َقَال) dalam redaksinya. Contoh : 

نََما:    َوَسّلََ   عَلَْيهِ   للاُ   َصَّل   اّلَلِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   َعْنهُ   اّلَلُ   َرِضَ   الَْخَطاِب   بْنِ   مُعَرَ   َعنْ 
ِ
  اْْلَمْعَالُ   ا

 ِِبلن ِيَةِ 

Dari Umar bin Khathab radliyallaahu ‘anhu berkata : Rasulullah 
shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Sesungguhnya amalan itu 
dengan niatnya.” 

b. Perbuatan 
Segala tindakan, perbuatan, tindak-tanduk, pekerjaan yang dilakukan 

oleh Beliau ملسو هيلع هللا ىلص juga merupakan sunnah nabi. Biasanya disebut dengan sunnah 
 

Harits penguasa Ghasasin, juga kepada Al-Hawah, penguasa Yamamah, juga kepada 
Mundzir bin Sawa, penguasa Bahrain.  
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fi’liyah (سنة فعلية). 

Contoh adalah hadis: 

،  َشِقيقر   بْنِ   للاِ   َعْبدِ   َعنْ  ،  عَلَْيهِ   للاُ   َصَّل   للاِ   َرُسولِ   َصَلةِ   َعنْ   عَائَِشةَ   َسأَلْنَا :  قَالَ   الُْعقَْيِل ِ  َوَسَّلَ

ا   الَصَلةَ   يُْكِثُ   َوَسّلََ   عَلَْيهِ   للاُ   َصَّل   للاِ   َرُسولُ   ََكنَ : »فَقَالَْت  ا،  قَائِم  َذا   َوقَاِعد 
ِ
 الَصَلةَ   افْتَتَحَ   فَا

ا ا، َرَكعَ  قَائِم  َذا قَائِم 
ِ
ا الَصَلةَ  افْتَتَحَ  َوا ا« َرَكعَ  قَاِعد   ( 505/ 1) مسّل حصيح. )قَاِعد 

Dari ‘Aisyah berkata : “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam sholat 
berdiri dan duduk. Ketika memulai sholat dengan berdiri maka ruku’ 
dengan berdiri. Dan ketika memulai sholat dengan duduk maka ruku’ 
dengan duduk.” 

Contoh lain bagaimana Beliau ملسو هيلع هللا ىلص melakukan gerakan shalat, seperti 
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berdiri, ruku’, i’tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyah awal, 
duduk tahiyat akhir. Termasuk juga posisi tangan dan jari-jari, posisi kaki dan 
juga arah pandangan mata dan wajah, semua merupakan sunnah nabi. 

Sebelum shalat, ketika Nabi ملسو هيلع هللا ىلص berwudhu’ mencuci kedua tangan, 
membersihkan najis dan kotoran, berkumur, melakukan istinsyaq 
(memasukkan air ke dalam hidung), istintsar (mengeluarkan air dari dalam 
hidung), menggosok gigi, lalu membasuh wajah, kedua tangan hingga siku, 
mengusap kepala, mencuci kedua telinga dan membasuh kedua kaki hingga 
kedua mata kakinya, semua adalah sunnah nabi yang bersifat fi’liyah. 

Ketika Nabi ملسو هيلع هللا ىلص melakukan ibadah haji dan umrah, mulai dari berpakaian 
ihram, mengambil miqat, melakukan thawaf dan sa’i masing-masing 7 kali 
putaran, wuquf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melontar jamarat di 
Mina dan bermalam disana, semua adalah sunnah nabi yang bersifat fi’liyah. 
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Sunnah fi’liyah ini juga tidak terbatas pada urusan peribadatan semata, 
tetapi juga semua tindakan di luar ibadah, seperti tata cara berjalan, makan, 
minum, berpakaian, berdandan, berpenampilan, termasuk bergaul dengan 
sesama manusia, semua itu juga termasuk sunnah fi’liyah juga. 

c. Taqrir 
Taqrir adalah sikap diamnya Beliau ملسو هيلع هللا ىلص, bukan termasuk ucapan dan juga 

bukan termasuk tindakan, namun Beliau ملسو هيلع هللا ىلص hanya mendiamkan saja meski 
sudah tahu dan menyaksikan, tanpa komentar apa pun dalam arti hanya 
mendiamkan saja, itu pun juga sudah termasuk sunnah nabi, yang disebut 
dengan istilah bersifat taqririyah (سنة تقريرية). 

Contoh tentang sunnah taqriryah yang amat terkenal adalah ketika 
Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص membolehkan para shahabat memakan daging dhab (الضب), 
namun Beliau ملسو هيلع هللا ىلص tidak memakannya. Hadisnya secara lengkap cukup panjang, 
berikut adalah petikannya, yaitu ketika Nabi  ملسو هيلع هللا ىلص melihat Khalid bin Walid 
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makan dhab, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص tidak memakannya namun juga tidak melarangnya.: 

َلَ 
ِ
 فَأَََكُْتُه َوَرُسوُل اّلَلِ َصَّل اّلَلُ عَلَْيِه َوَسَّلَ يَْنُظُر ا

Aku memakannya, sementara Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص melihat ke arahku." (HR. 
Bukhari)  

Hadis shahih riwayat Al-Bukhari ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi 
 juga tidak melarang para ملسو هيلع هللا ىلص tidak melakukan sesuatu, namun Beliau ملسو هيلع هللا ىلص
shahabat melakukannya. Ini adalah salah satu contoh sunnah taqririyah. 

2. Ilmu Ushul Fiqih 

Dalam pembahasan ini, istilah sunnah yang kita pakai menurut istilah 
disiplin ilmu ahli ushul, bukan menurut ahli fiqih. Menurut disiplin ilmu ushul, 
sunnah adalah: 
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ي  عن   ورد  ما  ِ ب  
 
ن   ملسو هيلع هللا ىلص   الن ل   م 

ل   أو   قو 
ع  ير    أو    ف  ر 

 
 تق

Segala yang diriwayat dari Nabi ملسو هيلع هللا ىلص baik berupa perkataan, perbuatan atau 
taqrir (sikap mendiamkan sesuatu yang dilihatnya).  

Dengan kata lain, pengertian sunnah menurut disiplin ilmu ushul fiqih 
sama dengan pengertian hadis dalam ilmu hadis.  

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص pernah menggunakan istilah sunnah dengan maksud untuk 
menyebutkan sumber kedua dari agama Islam. 

ن ِة رُسوِلِ  ْكُُت ِِبِام: ِكتاب للِا وس ُ ْن متس 
ِ
ا ما ا  لقْد ترْكُت ِفْيُُكْ أ ْمريِْن لْن تِضليوا أ بد 

Sungguh telah aku tinggalkan dua hal yang tidak akan membuatmu sesat 
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selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan 
sunnah rasulnya. (HR Malik)  

3. Sunnah Menurut Ilmu Fiqih 

Sedangkan pengertian sunnah menurut para ahli fiqih adalah: 

 
ُ
ه
 
 وال ُيعاقُب تار ك

ُ
ه
 
ال  ما ُيثاُب فاع 

Segala tindakan dimana pelakunya mendapat pahala dan yang tidak 
melakukannya tidak berdosa. 

Para ahli fiqih sering menggunakan istilah sunnah sebagai nama dari 
suatu status hukum. Misalnya ada shalat fardhu dan ada shalat sunnah. 
Shalat fardhu itu bila dikerjakan akan mendatangkan pahala sedangkan bila 
tidak dikerjakan akan mendatangkan dosa. Sedangkan shalat sunnah bila 
dikerjakan mendapatkan pahala tapi bila tidak dikerjakan tidak berdosa. 
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Dari perbedaan definisi sunnah di atas, kita harus membedakan antara 
sunnah Nabi dengan perbuatan yang hukumnya sunnah. 

Kita ambil contoh yang mudah. Nabi ملسو هيلع هللا ىلص disebutkan dalam banyak hadis 
punya penampilan yang khas, seperti  berjenggot, berjubah, bersorban, 
pakai selendang hijau, berambut panjang, berpegangan pada tongkat saat 
berkhutbah, makan dengan tiga jari, mengunyah 33 kali, beristinja’ 
menggunakan batu, minum susu kambing mentah tanpa dimasak yang 
diminum bersama banyak orang dari satu wadah, mencelupkan lalat ke 
dalam air minum, dan banyak lagi. 

Semua itu kalau dilihat dari pengertian sunnah dalam ilmu ushul fiqih, 
memang merupakan perbuatan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص. Akan tetapi kalau dilihat dari ilmu 
fiqih, meski sebuah perbuatan itu dilakukan oleh Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, secara hukum 
belum tentu menjadi sunnah yang berpahala bila dikerjakan. 
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Kadang perbuatan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص secara hukum menjadi wajib bagi umat Islam, 
seperti shalat lima waktu, puasa Ramadhan, berhaji ke Baitullah, dan lainnya. 
Tetapi perbuatan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص hukumnya hanya menjadi sunnah, seperti shalat 
Tahajjud, shalat Dhuha, puasa Senin Kamis, puasa hari Arafah, puasa 6 hari 
bulan Syawwal dan lainnya. Bila seorang muslim mengerjakannya tentu 
mendapat pahala, tetapi bila tidak dikerjakan, dia tentu tidak akan berdosa, 
karena hukumnya sunnah. 

Kadang perbuatan yang dilakukan oleh Nabi ملسو هيلع هللا ىلص malah haram hukumnya 
bagi umat Islam, misalnya ketika Nabi ملسو هيلع هللا ىلص berpuasa wishal, yaitu puasa yang 
bersambung-sambung beberapa hari tanpa berbuka. Juga haram hukumnya 
bagi umat Islam untuk beristri lebih dari 4 orang, padahal Beliau ملسو هيلع هللا ىلص beristrikan 
11 wanita. 

Dan dalam beberapa kasus, kadang apa yang dihalalkan buat umat Islam 
justru diharamkan bagi Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dan keluarga beliau, misalnya menerima 
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harta zakat. 

Maka bisa kita simpulkan bahwa sunnah Nabi ملسو هيلع هللا ىلص dalam arti perbuatan 
beliau belum tentu lantas hukumnya menjadi sunnah juga buat umatnya.   

4. Sunnah Menurut Ahli Kalam 

Para ulama ahli kalam juga sering menggunakan istilah sunnah untuk 
menyebutkan kelompok yang selamat aqidahnya, sebagai lawan dari aqidah 
yang keliru dan sesat. 

Mereka menggunakan istilah ahlussunnah, untuk membedakan dengan 
ahli bid’ah, yang maksudnya adalah aliran-aliran ilmu kalam yang dianggap 
punya landasan aqidah yang menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh 
Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dan para shahabat. 

Maka kita mengenal istilah ’sunni’ untuk umat yang beraqidah lurus dan 
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seusai dengan ajaran Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, dan membuat istilah syi’ah, muktazilah, 
qadariyah, jabariyah, khawarij, dan lainnya  untuk menegaskan bahwa aliran-
aliran itu  tidak sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi ملسو هيلع هللا ىلص.  

D. Inkarus-Sunnah 
Inkarussunnah berasal dari dua kata, inkar dan sunnah. Yang dimaksud 

dengan ingkar adalah penolakan, penafian atau sikap untuk tidak mengakui 
kebenaran sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan sunnah adalah hadis-
hadis Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص. Jadi inkarussunnah adalah paham yang mengingkari 
keberadaan hadis-hadis Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلص. 

Paham ini bukan sekedar berbahaya, bahkan pada hakikatnya 
merupakan pengingkaran terhadap agama Islam itu sendiri. Jadi orang yang 
mengingkari eksistensi hadis-hadis Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, pada hakikatnya dia telah 
mengingkari agama Islam. 
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Sebab Islam itu dilandasi oleh dua pilar utama, yaitu Al-Qur’an dan As-
Sunnah, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص kepada kita 
semua. 

Bila dirunut ke belakang, paham ini lahir dari sebuah peperangan modern 
antara umat Islam di satu pihak dengan musuh-musuhnya di pihak lain. 
Mereka adalah para orientalis barat yang mengaku telah mempelajari agama 
Islam, bukan dengan niat untuk mengamalkannya, melainkan dengan niat 
untuk menghina, menjelekkan, menyesatkan dan membuat umat Islam 
bingung. Bahkan bukan sekedar bingung, tetapi juga tersesat dan murtad 
dari agamanya. 

Munculnya orientalisme tidak terlepas dari beberapa faktor yang 
melatarbelakanginya, antara lain akibat perang Salib atau ketika dimulainya 
pergesekan antara politik dan agama dalam Islam. Para orientalis jahat ini 
banyak menghujat agama Islam dengan mengatakan bahwa hadis Nabi itu 
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palsu semua, tidak ada yang asli, hanya karangan ulama yang hidup 
beberapa ratus tahun setelah kematian Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. 

Pemikiran mereka bisa kita baca dalam banyak buku, antara lain buku 
The Origins Of Muhammadan Juresprudence dan An Introduction to Islamic 
Law  

Deretan nama orientalis lainnya adalah Goldziher yang jadi gembong anti 
Islam. Dialah yang telah merusak aqidah umat Islam dengan beragam 
pemikiran sesatnya. Selain itu ada lagi nama-nama seperti H.A.R. Gibb, 
Wilfred Cantwell Smith, Montgomery Watts, Gustave von Grunebaum dan 
lainnya.
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Pada hakikatnya as-sunnah dalam arti hadis tidak lain adalah wahyu dari 
Allah هلالج لج, dan bukan semata-mata perbuatan dan perkataan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص. Sebab 
perbuatan dan perkataan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص sesungguhnya berlandaskan wahyu dari 
Allah هلالج لج, dan bukan datang dari diri atau nafsu beliau sendiri. 

Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran Al-Karim yang menyebutkan bahwa 
semua perkataan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص adalah wahyu dari Allah هلالج لج: 

َذا
ِ
َعنِ  َصاِحُبُُكْ َوَما غََوى َما َضلَ  َهَوى َوالنَْجِم ا ال الْهََوى َوَما يَنِطُق 

ِ
ْن ُهَو ا

ِ
عَلََمُه  َوْْح  يُوَح  ا

 الُْقَوى  َشِديدُ 

Demi bintang ketika terbenam. Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan 
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tidak pula keliru. dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut 
kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang 
diwahyukan (kepadanya). yang diajarkan kepadanya oleh (jibril) yang 
sangat kuat. (QS. An-Najm: 1-5) 

 


