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Ilmu Mushtalah Hadis 

Ilmu hadits adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang semua hal yang 
terkait hal dan ihwal hadits. 

Pembagian Ilmu Hadis 

Secara umum biasanya para ulama membagi ilmu hadis menjadi 2 tema 
besar; ilmu hadis riwayat dan dirayah. 

Ilmu Hadis Riwayat 
Kata riwayat artinya periwayatan atau cerita. Ilmu Hadits riwayat secara 

bahasa berarti ilmu Hadits yang berupa periwayatan. 
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ِر الدقيق لكل ما أضيف من ذلك إىل الصحابة والتابعي    معل    1الحديث رواية يقوم عىل النقل الُمَحرَّ

 

Objek kajian ilmu Hadis Riwayah adalah Hadis Nabi ملسو هيلع هللا ىلص dari segi periwayatan 
dan pemeliharaannya. Hal tersebut mencakup: 

1. Cara periwayatan Hadis, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga 
dari cara penyampaiannya dari seorang perawi ke perawi lain; 

2. Cara pemeliharaan Hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan 
 

1 Subhi Ibrahim Shalih (w. 1407 H), Ulum al-Hadits wa Mushthalahuhu, (Bairut: Daar al-Ilmi, 
1984 M), hal. 107 
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pembukuannya. 
Ilmu Hadis Dirayah 

Ilmu Hadits Dirayah ialah pembahasan masalah untuk mengetahui keadaan 
rawi dan yang diriwayatkan, untuk mengetahui apakah bisa diterima atau 
ditolak. 

Maka Ilmu Hadits Dirayah ini berisi kumpulan kaidah dan masalah yang dapat 
dipergunakan untuk mengetahui keadaan periwayat dan yang diriwayatkan, 
dipandang dari segi diterima atau ditolaknya suatu Hadits. 

علم الحديث دراية، مجموعة من المباحث والمسائل يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول 
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 2والرد 

Ilmu hadis dirayah inilah yang disebut dengan ilmu ushul al-hadis dan ilmu 
mushtalah hadis. 

ُصوِل الَحِديِث«
ُ
َم أ

ْ
 3ويطلق العلماء عىل علم الحديث دراية اسم »ِعل

 
2 Subhi Ibrahim Shalih (w. 1407 H), Ulum al-Hadits wa Mushthalahuhu, (Bairut: Daar al-Ilmi, 

1984 M), hal. 107 

3 Subhi Ibrahim Shalih (w. 1407 H), Ulum al-Hadits wa Mushthalahuhu, (Bairut: Daar al-Ilmi, 
1984 M), hal. 108 
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Objek kajian atau pokok bahasan Ilmu Hadis Dirayah ini, berdasarkan definisi 
di atas, adalah sanad dan matan Hadis. 

Pembahasan tentang sanad meliputi: 

1. Segi persambungan sanad (ittishal al-sanad), yaitu bahwa suatu rangkaian 
sanad Hadis haruslah bersambung mulai dari Sahabat sampai pada 
Periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan Hadis tersebut; 
oleh karenanya, tidak dibenarkan suatu rangkaian sanad tersebut yang 
terputus, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya atau tersamar. 

2. Segi kepercayaan sanad (tsiqat al-sanad), yatu setiap perawi yang terdapat 
di dalam sanad suatu Hadis harus memiliki sifat adil dan dhabith (kuat dan 
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cermat hafalan atau dokumentasi Hadisnya 
3. Segi keselamatan dan kejanggalan (syadz); 
4. Keselamatan dari cacat (‘illat) 
Pembahasan mengenai matan adalah meliputi: 

1. Kejanggalan redaksi (rakakat al-alfaz); 
2. Cacat atau kejanggalan dari maknanya (fasad al- ma’na), karena 

bertentangan dengan akal dan panca indera, atau dengan kandungan dan 
makna al-qur’an, atau dengan fakta sejarah; dan 

3. Kata-kata asing (gharib), yaitu kata-kata yang tidak bisa dipahami 
berdasarkan maknanya yang umum dikenal. 

Ilmu yang tergabung dalam ilmu hadis dirayah ini, bisa dikelompokkan 
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menjadi 5 kelompok besar: 

1. Ilmu al-Jarh wa at-Ta'dil 
2. Ilmu Rijal al-Hadis 
3. Ilmu Mukhtalaf al-Hadis 
4. Ilmu Ilal al-Hadis 
5. Ilmu Nasikh Mansukh Hadis
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Pokok-Pokok dalam Ilmu 

Seringkali dalam mempelajari sebuah cabang ilmu, kita terjebak untuk 
langsung membaca dan menggali referensi tentang ilmu tersebut tanpa 
melalui dulu proses pengenalan  dengan ilmu tersebut. 

Perkenalan yang menyeluruh terhadap suatu hal biasanya akan 
mengantarkan kita untuk menyukai hal tersebut. Begitu juga dalam ilmu. 
Pengetahuan kita tentang sebuah ilmu biasanya akan menimbulkan rasa 
penasaran untuk lebih menggali lagi ilmu tersebut. 

Perkenalan tersebut, dalam kalangan ilmuwan islam terkenal dengan 
istilah al-Mabadi’ al-Asyarah atau sepuluh hal pokok yang mesti dikenal oleh 
seorang pelajar sebelum ia lebih jauh menggali dan berdinamisasi dengan 
disiplin ilmu tersebut. 
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al-Mabadi’ al-‘Asyarah adalah sebuah istilah yang dipakai oleh ilmuwan 
untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui 
oleh para penuntutnya. 10 Hal tersebut dijelaskan oleh Syaikh Muhammad 
bin Ali Ash-Shobban Al-Mishri (w. 1206 H), penulis kitab Hasyiah ‘ala Syarh 
Al-Asymuni ‘ala Matni Alfiyah Ibn Malik fi An-nahw lewat nazham (syair) 
sebagai berikut: 

ة  الحـــــد والموضوع ثم الثمرة  *** إن مبادئ كل علــــم عشر

 السم االستمداد حكم الشــــارعا *** ونسبة وفضله والواضــــع
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 1ومن درى الجميع حاز الشـــرفا  *** مســائل والبعض بالبعض اكتف  

“Sesungguhnya mabadi’/dasar setiap ilmu itu ada 10 yaitu Al-Had 
(defenisi), Al-Maudhu’ (pokok bahasan), Ats-Tsamroh (Hasil yang 
diperoleh) 

Nisbah (Nilai ilmu tersebut), fadl (keutamaan ilmu tersebut), Wadi’ 
(peletak dasar ilmu), Ism (Nama ilmu tersebut), Al-Istimdad (Dasar 
pengambilan ilmu), Hukum Asy-syari’ (hukum ilmu tersebut berdasarkan 
tinjauan syariah) 

Masail (masalah apa saja yang dibahas dalam ilmu tersebut).  Sebagian 

 
1 Muhammad bin Ali ash-Shabban, Hasyiah ‘ala Syarh al-Sullam, (Singapura: al-Haramain, 

t,t), h. 35 
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mabadi’ menjadi cukup dengan sebagian yang lain. Siapa yang yang 
menguasai dan memahami semua mabadi’ tersebut akan memperoleh 
kedudukan yang mulia” 

10 Mabadi’ atau dasar-dasar pokok tentang sebuah disiplin ilmu tersebut 
adalah: 

1. al-Hadd; defenisi atau pengertian: Defenisi ilmu tersebut serta apa saja 
yang membedakannya dari disiplin ilmu yang lain 

2. al-Madhu’; Pokok bahasan:  Menjelaskan tentang apa saja yang akan 
dibahas dalam disiplin ilmu tersebut. 

3. ats-Tsamrah; Hasil: Faedah dan hasil apa yang akan diperoleh oleh 
penuntut ilmu tersebut. 

4. Nisbah; Nilai ilmu: Nilai ilmu tersebut dalam pandangan syari’at serta 
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apa saja manfaat ilmu itu dengan ilmu lainnya. 

5. Fadl; Keutamaan: Keutamaan mempelajari disiplin ilmu tersebut. 

6. Wadhi’; Peletak dasar ilmu tersebut. 

7. Isim; nama: Apa saja nama yang diberikan oleh para ilmuwan pada ilmu 
tersebut. 

8. Istimdad; Dasar ilmu: Apa saja yang menjadi dasar ilmu tersebut. 

9. Hukum; hukum. Apa hukum ilmu tersebut dalam pandangan syariat 
dan apa hukum mempelajarinya 

10. Masail; masalah: Masalah apa saja yang akan dibahas oleh ilmu 
tersebut, lalu apa saja hal yang menjadi wilayah pembahasan ilmu tersebut. 

Berkaitan dengan 10 al-Mabadi’ al-‘Asyarah atau dasar ilmu mushtalah 
hadis, bisa urutkan dan jelaskan sebagai berikut: 
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Nama 
Ilmu Hadits Dirayah ini dinamai ilmu Musthalah al-Hadis (الحديث مصطلح   .(علم 

Selain itu, sebagian ahli ada juga yang menamainya dengan Ushul al-Hadis 
 .(أصول الحديث)

Definisi 

Bahasa 

Ilmu berasal dari bahasa arab adalah  علم ج علوم yang berarti mengetahui. 
Selain itu juga bisa diartikan memahami sesuatu 

Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik dan 
sistemik. Dalam bidang atau disiplin tertentu, serta memiliki obyek bahasan 
yang jelas. 

Sedangkan kata mushtalah berarti “lafazh-lafazh yang diistilahkan untuk 
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suatu makna oleh ulama dan dipergunakan di dalam pembahasan mereka”. 

Istilah 

Ilmu mustalah Hadis adalah ilmu yang dipakai untuk mengetahui 
keadaan rawi (periwayat Hadis) dan Hadis yang diriwayatkan (marwi) dari 
segi diterima atau ditolak. 

علم يبحث فيه عن كيفية اتصال األحاديث بالرسول صىل هللا عليه وسلم من حيث معرفة أحوال 

 اتصاال و انقطاعا  رواتها ضبطا وعدالة و من حيت كيفية السند 

“Ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara 
persambungan Hadits sampai kepada rasul  ملسو هيلع هللا ىلص dari segala hal ikhwal para 
perawinya, kedabitan, keadilan dan dari bersambung tidaknya sanad dan 
sebagainya.” 
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Mahmud Thahhan dalam karyanya Taisir Musthalahil Hadis 
mendefinisikannya sebagai berikut. 

 .علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمي   من حيث القبول والرد 

Artinya, “Yaitu ilmu yang mengkaji tentang kaidah-kaidah terkait sanad 
(silsilah) dan matan (redaksi) sebuah Hadis untuk menentukan apakah dia 
valid atau tidak.” 

Pokok Bahasan 
Objek kajiannya adalah sanad dan matan sebuah ungkapan yang 

dinisbatkan kepada Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, dari berbagai tinjauan, baik tinjauan 
sanad secara umum, seperti: sahih, hasan, dan dha’if, maupun tinjauan 
khusus seperti: sanad tinggi dan sanad rendah, atau tinjauan kondisi matan, 
seperti: marfu’, mauquf, dan maqthu’, juga mengenai metode menerima 
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dan penyampaian hadis, sifat-sifat perawi hadis, dan sebagainya. 

Hasil 
Hasilnya adalah untuk membedakan mana Hadis yang berderajat sahih, 

hasan, dan dhaif, beserta alasan-alasan yang bersifat argumentatif. 
Kedudukan ilmu hadis menjadi sangat penting mengingat konsentrasi 
pembahasannya berkutat pada hadis Baginda Nabi yang notabennya 
menjadi pedoman pokok Islam setelah Al-Qur’an. Bahkan, proses pelahiran 
hukum dalam segi i’tikad dan amaliah bergantung pada pengetahuan 
terhadap status hadis Nabi. Sehingga melahirkan konsekuensi yang berbeda 
ketika berdasar hadis yang mutawatir, dan berdasar dengan hadis ahad, 
hadis sahih dengan hadis dha’if, dan seterusnya. 

Al-Nisbah (Nisbat atau Hubungan) 
Ilmu hadis tergolong ilmu syariat, dan masuk dalam kategori ulum al-

wasail (ilmu-ilmu yang menjadi sarana) untuk menuju hadis Nabi yang 
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merupakan ilm min ulum al-maqashid (ilmu yang dituju). 

Keutamaan 
Keutamaannya adalah ilmu ini mendekatkan seseorang kepada objek 

yang dikaji yaitu Nabi Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص dan membuat pengkajinya menjadi 
mulia serta dekat dengan Allah هلالج لج. 

Peletak Dasar 
Peletak dasar merupakan orang yang pertama kali mengkodifikasikan 

suatu ilmu, sehingga terkumpul dalam satu catatan atau kaidah besar, yang 
bisa dijadikan pegangan dan rujukan, serta membedakan ilmu tersebut 
dengan ilmu lain. 

Dengan makna yang luas ini, pengertiannya tidak terbatas pada penemu 
ilmu saja. Sebab, jika baru ditemukan pada waktu B, maka orang-orang yang 
hidup di zaman A tidak mengerti akan ilmu tersebut. 
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Para ulama mulai menuliskan ilmu musthalah hadits pada pertengahan 
abad keempat hijriyyah, dimana masa pengumpulan hadits dalam satu kitab 
hampir sudah tidak ada lagi. 

Ulama pertama yang mengumpulkan kaidah-kaidah ilmu hadis dan 
membukukannya adalah al-Qadhi Abu Muhammad al-Ramahurmuzi (wafat 
tahun 369 H) melalui bukunya: “al-Muhaddits al-Fashil baina al-Rawi wa al-
Wa’i”. 

Beliau menuliskan tentang adab-adab seorang rawi hadits, apa saja yang 
harus dikuasai oleh seorang muhaddits, cara-cara tahammul dan ada’ suatu 
hadits. Hanya saja kitab beliau masih sederhana karena hanya berbicara 
tentang apa saja yang berhubungan dengan rawi saja. 

Dasar Ilmu 
Sumber pengambilannya adalah dari Al-Qur’an dan Hadis-Hadis sahih 
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Nabi yang menjelaskan pentingnya mengonfirmasi sebuah informasi yang 
muncul dari siapapun. 

Pengambilan dasar ilmu hadis dari Al-Qur’an, sunah Nabi, dan studi 
perawi hadis. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an: 

ُنوا ب اي َّ اءاُكْم فااِسٌق بِن اباٍإ ف ات ا ُنوا ِإن جا ا الَِّذينا آما  َيا أاي ُّها

“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik 
dengan membawa berita, maka bertabayunlah .... “ (QS. Al-Hujurat: 6) 

Ayat tersebut memerintahkan kita untuk benar-benar cermat dan teliti 
terhadap riwayat yang datang kepada kita, dengan  mengkonfirmasi 
kebenarannya, sehingga kita dapat membedakan mana riwayat yang benar 
dan mana yang tidak. 
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Selain Al-Qur’an, Nabi juga memberikan rambu-rambu khusus 
berkenaan dengan pengidentifikasian kebenaran hadis yang disandarkan 
kepada Baginda Nabi, dengan mengatakan: 

ْن  اِذِبيا ما ُد اْلكا ِذٌب ف اُهوا أاحا ثا عاّنِِ ِِباِديٍث يُ راى أانَُّه كا دَّ  حا

“Barang siapa yang menyampaikan dari suatu hadis, nampak dirinya 
adalah seorang pembohong, maka ia termasuk pendusta.” (HR. Muslim) 

Dengan demikian, para ulama sangat selektif sekali dalam masalah 
periwayatan hadis, agar menolak ucapan-ucapan ngawur yang dinisbatkan 
kepada Baginda Nabi. 

Hukum 
Hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah. Namun jika tidak satupun 

yang menguasainya, maka hukumnya menjadi fardhu ‘ain. 
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Masalah-Masalah 

Kajian dalam ilmu mushtalah hadis tentang sanad dan matan hadis. 

Kitab al-Muhaddits al-Fashil Baina ar-Rawi wa al-Waiy 

Nama dan Masa Hidup al-Ramahurmuzi 
Al-Ramahurmuzi bernama lengkap Abu Muhammad al-Hasan ibn ‘Abd al-

Rahman ibn al-Khallad al-Farisi al-Ramahurmuzi yang menunjukkan bahwa 
dia berasal dari Ramahurmuz, salah satu daerah di wilayah Persia, atau di 
arah barat daya kota negara Iran saat ini. 

Para sejarawan tidak menyebutkan secara pasti kapan al-Ramahurmuzi 
lahir, akan tetapi menurut ‘Ajjaj al-Khatib, al-Ramahurmuzi kemungkinan 
lahir pada tahun 265 H. 

Al-Ramahurmuzi telah berguru kepada 200 pakar hadits pada zamannya 
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dalam usaha memperdalam bidang hadits dan ilmu hadits. Di antara gurunya 
adalah ayahnya sendiri ‘Abd al-Rahman ibn al-Khallad, Muhammad ibn 
‘Abdillah al-Hadrami (202-297 H./818-910 M.), Abu Ja’far Muhammad ibn 
Usman ibn Abi  Syaibah (w. 297 H./910 M.) al-Qasim ‘Abdullah ibn 
Muhammad ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Bagawi (214-317 H./829-929 M.), dan masih 
banyak lagi gurunya yang lain. 

Adapun murid-muridnya antara lain adalah Abu ‘Abdillah Ahmad ibn 
Ishaq al-Nahawandi al-Hasan ibn al-Lais al-Syairazi, Abu Bakar Muhammad 
ibn Musa ibn Mardawaih dan Abu al-Husain Muhammad ibn Ahmad al-
Gassani.        

Al-Ramahurmuzi hidup pada masa dinasti Buwaihi dan dekat dengan 
penguasa pada saat itu, seperti Adud  al-Daulah (w. 372 H./983 M.), al-
Mahlabi (w. 352 H./963 M.) dan Abu al-Fadl ibn al-Amid (w. 360 H./971 M.). 
ketiga penguasa tersebut sering mengajak al-Ramahurmuzi untuk berdiskusi 



 

28 

dalam masalah-masalah hadits dan sastra Arab. Sehingga tidak heran jika al-
Ramahurmuzi diangkat sebagai qadi/hakim di Khuzistan.  wafat al-
Ramahurmuzi tahun 360 H. 

Karya-karya al-Ramahurmuzi 
Sebagai seorang ulama besar pada masanya, al-Ramahurmuzi di samping 

mengajarkan ilmu hadits, Dia juga aktif menulis beberapa karya ilmiah, baik 
dalam bidang hadits maupun sastra Arab dalam bahasa Arab dan Persia. 
Namun dari sekian banyak karyanya, ‘Ajjaj al-Khatib hanya dapat melacak 15 
karyanya dalam bahasa Arab saja. Di antaranya: 

a. Adab al-Mawaid yang membahas tentang masalah-masalah sastra. 

b. Adab al-Natiq yang membahas tentang retorika 

c. Imam al-Tanzil fi al-Qur’an al-Karim yang memuat tentang Rasulullah 
saw. dan hadits-haditsnya. 



 

29 

d. Amsal al-Nabi yang menguraikan tentang janji baik dan buruk di akhirat, 
hal dan haram, iman dan kufur serta maksud kata-kata sulit dalam al-
Qur’an dikaitkan dengan al-Qur’an dan syair. 

e. Rabi’ al-Mutim fi Akhbar al-‘Usyaq yang mengurai tentang sastra dan 
hadits. 

f. Al-Muhaddis al-Fasil bain al-Rawi wa al-Wa’i yang menjadi objek 
pembahasan dalam makalah ini. 

           Semuanya masih dalam bentuk manuskrip kecuali kitab yang 
menjadi objek kajian yaitu al-Muhaddis al-Fasil bain al-Rawi wa al-Wa’i.     

Penilaian  Ulama  terhadap al-Ramahurmuzi 
Sebagai seorang ulama besar dalam bidang hadits dan ilmu hadits, sastra 

dan sejarah, al-Ramakhurmuzi tidak lepas dari penilaian para pada masanya 
dan setelahnya. 
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Di antara ulama yang memberikan komentar adalah al-Sam’ani, salah 
seorang gurunya pernah berkata,  “al-Ramahurmuzi seorang yang istimewa 
dan banyak haditsnya”. 

Muhammad ibn Ishaq ibn al-Nadim memujinya dengan “Abu 
Muhammad seorang qadi (hakim), bagus dan indah karyanya, dia 
menempuh metode al-Jahiz “. 

Ibn Suwar al-Katib berkata, “al-Ramahurmuzi adalah seorang sastrawan 
dan meriwayatkan hadits”. Al-Sa’alabi dalam kitabnya Yatimah al-Dahr 
mengatakan “al-Hasan ibn ‘Abd al-Rahman termasuk tokoh/taring ilmu 
kalam, singa sastra dan seorang tokoh terkemuka pada masanya…”. 

Sedangkan al-Zahabi menilai al-Ramahurmuzi sebagai seorang imam al-
hafiz, muhaddis, penulis, pengarang dan penyusun kitab, dan termasuk 
orang yang dipercaya, seorang tokoh hadits, sejarawan dan sastrawan”. 
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Profil Kitab  al-Muhaddis al-Fasil bain al-Rawi wa al-Wa’i 
Sebagai sebuah karya pertama tentang ilmu hadits, kitab al-Muhaddis al-

Fasil memiliki karakteristik tersendiri, baik dari fisiknya maupun manhaj 
penyusunannya.       

Karakteristik Kitab 

Untuk menghindari kesimpangsiuran dan perbedaan tentang kitab al-
Muhaddisal-Fasil, pemakalah akan menguraikan beberapa hal yang terkait 
dengan kitab yang menjadi objek kajian dalam makalah ini. Secara fisik, kitab 
al-Muhaddis al-Fasil dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Kitab al-Muhaddis al-Fasil pada awalnya berupa manuskrip dalam 
beberapa eksamplar, yaitu yang terdapat di perpustakaan fakultas 
Syari’ah Damaskus, yang terdapat di perpustakaan Kementerian 
Pendidikan Damaskus, yang di perpustakaan Universitas Cairo dan 
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yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Dar al-‘Ulum di Universitas 
Cairo.     

b. Kitab al-Muhaddis al-Fasil untuk pertama kali ditahqiq (dikaji) oleh 
Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib. 

c. Kitab al-Muhaddis al-Fasil  berjudul lengkap al-Muhaddis al-Fasil 
bain al-Rawi wa al-Wa’i  Cetakan pertama, di kota Beirut Lebanon 
oleh percetakan Dar al-Fikr, tahun 1391 H./1771 M. 

d. Kitab al-Muhaddis al-Fasil mencakup beberapa pembahasan, yaitu: 

Beberapa bab tentang hal-hal yang terkait dengan hadits yang 
dimulai dengan bab fadhl al-naqil dan diakhiri dengan bab al-
Musannifun min Ruwat al-Fiqh fi al-Amshar. 
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Manhaj  Kitab al-Muhaddis al-Fasil bain al-Rawi wa al-Wa’i 

Setelah melakukan pembacaan terhadap kitab al-Muhaddis al-Fasil bain 
al-Rawi wa al-Wa’i karya al-Ramahurmuzi, dapat menyimpulkan beberapa 
hal terkait dengan metodologi penyusunan dan pembahasannya sebagai 
berikut: 

a. Al-Ramahurmuzi mengklasifikasi bukunya dalam beberapa bab 
seperti bab fadl al-Naqil li Sunnah Rasulillah saw. 

b. Penjelasan terhadap hal-hal yang terkait dengan bab dilakukan 
dengan cara menyebutkan riwayat-riwayat yang terkait dengan 
bab tersebut dengan sesekali menjelaskan apa, bagaimana dan 
di mana keterkaitannya. 

c. Setiap bab berisikan beberapa contoh yang terkait dengan 
babnya, baik dalam bentuk hadits Nabi, seperti hadits 
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 لمونها ويع   وسنث    أحاديث    يروون  الذين"  قال  خلفاؤك  من  هللا،  رسول  يا   قلنا   خلفائ    ارحم  اللهم“

 ”"الناس

d. dalam bab fadl al-Naqil li Sunnah Rasulillah saw. Bab ini memuat 
19 hadits Rasulullah saw., maupun dalam bentuk perkataan 
sahabat dan tabi’in, atau nama-nama yang lain sesuai dengan 
kebutuhan bab tersebut. 

e. Setiap hadits atau aqwal al-Sahabah atau al-tabi’in atau atba’ al-
tabi’in yang dicantumkan dalam kitabnya, dilengkapi dengan 
sanad.  

f. Setiap kata yang tidak jelas atau sulit maknanya, akan dijelaskan 
melalui pendekatan bahasa atau syair. Sedangkan setiap nama 
guru al-Ramahurmuzi akan dijelaskan nama lengkapnya dalam 
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footnote oleh pentahqiq. 

g. Setiap argumen atau pendapat yang dipaparkan dalam bukunya 
selalu didasarkan dan dikembalikan kepada pendapat para 
ulama semasanya atau sebelumnya, sehingga cenderung ilmu 
bi al-ma’sur atau bi al-riwayah. 

h. Pendapat yang berbeda akan dicantumkan semuanya, 
meskipun tanpa ada kesimpulan pendapat yang lebih unggul. 

i. Dalam menulis kitabnya, al-Ramahurmuzi menekankan pada 
hal-hal yang terkait dengan perawi hadits saja, seperti 
keutamaan perawi hadits, perawi sahabat yang terkenal nama 
aslinya, panggilan atau nenek moyangnya dan sigat tahammul 
wa al-ada’. 

j. Pada akhir pembahasan, al-Ramahurmuzi menjelaskan seputar 
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tentang hal-hal yang terkait dengan penulisan kitab dan 
penulis-penulis di setiap kota. 

Kelebihan dan Kekurangan Kitab al-Muhaddis al-Fasil 

Setiap karya manusia yang terdapat di dunia ini, paling tidak memiliki 
kelebihan dan kekurangan, begitu pun kitab al-Muhaddis al-Fasil karya al-
Ramahurmuzi. 

1.      Kelebihan al-Muhaddis al-Fasil 

Di antara keunggulan kitab al-Muhaddis al-Fasil adalah: 

a. Kitab tersebut telah disusun dalam bentuk bab-bab 
sehingga memudahkan untuk dipahami maksudnya. 

b. Dominan menggunakan bi al-ma’sur bi al-riwayah dalam 
setiap argumen dan statemen, baik dari Nabi saw., sahabat, 
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tabi’in dan ulama-ulama pada masanya, sehingga lebih 
dipertanggungjawabkan.   

c. Semua hadits yang tercantum di dalam kitabnya disertai 
dengan sanad yang lengkap. 

d. Sumber hadits dan kitabnya yang tercantum ditulis dalam 
footnote. Begitupun dengan referensi yang lain. 

e. Penjelasan kata yang tidak jelas senantiasa dikembalikan 
kepada bahasa atau syair sehingga cenderung lebih bisa 
dipertanggungjawabkan keabsahannya. 

2.      Kekurangan al-Muhaddis al-Fasil 

Di antara keterbatasan kitab al-Muhaddis al-Fasil adalah: 

a. Sebagai sebuah karya di bidang ilmu hadits, kitab al-
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Muhaddis al-Fasil kurang komprehensif. Hal itu dapat 
dimaklumi karena termasuk karya pertama.      

b. hadits-hadits yang dicantumkan tidak semuanya sahih dan 
statusnya tidak ditampilkan sehingga membutuhkan 
pekerjaan ekstra untuk melacak haditsnya. 

c. Setiap terjadi perbedaan pendapat antar satu ulama dengan 
ulama yang lain, baik dari kalangan sahabat atau tabi’in 
hanya diungkapkan saja, tanpa ada kesimpulan hadits 
pendapat mana yang lebih kuat. 

Ilmu Mushtalah Hadis Sebelum ar-Ramahurmuzi 

Ilmu Mushtalah Hadis sudah ada sebelum ar-Ramahurmuzi (w. 360 H). 
Hanya saja tidak terkumpul dalam satu kitab. 
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Mahmud ath-Thahhan berkata: 

    لكن  وتسجل،  تكتب  العلوم  هذه  وصارت  األمر،  تطور   ثم
ها   ممزوجة  الكتب  من  متفرقة  أمكنة  ف   بغي 

"  األم" وكتاب"  الرسالة "  كتاب  مثل.  الحديث  وعلم  الفقه،  وعلم األصول،  كعلم   األخرى،  العلوم  من

 . 1الشافع   لإلمام كالهما 

 

Imam Muhammad bin Hasan as-Syaibani al-Hanafi (w. 189 H); salah 
seorang murid terbaik dari Imam Abu Hanifah (w. 150 H) berkata: 

 
1 Mahmud ath-Thahhan, Taisir Mushtalah Hadis, (Baerut: Maktabah al-Ma’arif, 1425 H), 

h. 11 
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 1الشافع   فبلسان يوما  الحديث أصحاب تكلم إن: الحسن بن محمد  قال

Muhammad bin Hasan berkata, “Jika ahli hadits sekarang berkata satu 
hal, maka sebenarnya itu dengan lisan Syafi’i. 

Hal ini cukup beralasan. Ahli hadits yang hidup setelah Imam Syafi’i (w. 
204 H) banyak mengambil pemikiran beliau dalam menetapkan hadits 
seperti apa yang bisa dijadikan hujjah. 

Maka tak heran jika ada ulama yang menjadikan kitab ar-Risalah karya 
Imam Syafi’i (w. 204 H) sebagai kitab pertama yang membahas tentang ilmu 
musthalah hadits. Selain itu Imam Syafi’i (w. 204 H) juga mempunyai kitab 
Ikhtilaf al-Hadits. Tak ada yang meragukan juga bahwa Imam Syafi’i (w. 204 

 
1 Ibnu Asakir ad-Dimasyqi w. 571 H, Tarikh Dimasyq, h. 51/ 328 
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H) mendapat gelar nashiru as-sunnah. Nantinya banyak juga ulama hadits 
yang secara fiqih mengikuti Imam Syafi’i. 

Kitab-Kitab yang Masyhur tentang Ilmu Mushtalah Hadis 

Kitab-kitab yang membahas tentang ilmu musthalah hadits sangat 
banyak. Berikut ini beberapa contoh kitab-kitab dalam musthalah hadits 
yang paling terkenal berdasarkan urutan waktu penulisan: 

1. Al-Muhadditsu al-Fashilu Baina ar-Rawi wal Waa’i 
Kitab ini ditulis oleh Abu Muhammad al-Hasan bin ‘Abdurrahman bin 

Khallaad ar-Ramahurmuzy rahimahullah yang wafat tahun 360 H. Akan tetapi 
dalam kitabnya ini beliau tidak membahas seluruh materi-materi dalam ilmu 
musthalah hadits. Dan hal ni adalah keadaan/kondisi orang-orang yang 
memulai (mengawali) tulisan dalam kebanyakan bidang ilmu. 
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2. Ma’rifatu ‘Ulumil Hadits 
Kitab ini ditulis oleh Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Abdillah al-Hakim an-

Naisaburi asy-Syafi’i rahimahullah, yang wafat pada tahun 405 H. Akan tetapi 
beliau tidak menyusunnya dengan rapi pembahasan-pembahasannya dan 
tidak menertibkannya (mengurutkanya) dengan urutan yang cocok dengan 
bidang ilmu ini. 

3. Al-Mustakhraj ‘Ala Ma’rifati ‘Ulumil Hadits 
Kitab ini ditulis oleh Abu Nu’aim Ahmad bin ‘Abdillah al-Ashbahani as-

Shufi asy-Syafi’i rahimahullah, yang wafat pada tahun 430 H. Beliau adalah 
penulis kitab Hilyat al-Auliya’ dan guru dari al-Khatib al-Baghdadi. 

Beliau mengoreksi dan menambahkan apa yang terlewat di kitab 
Ma’rifatu ‘Ulumil Hadits (yang tidak dibahas oleh al-Hakim), berupa kaidah-
kaidah dalam bidang ilmu ini. Akan tetapi ia juga meninggalkan banyak hal 
yang memungkinkan bagi para kritikus untuk mengkritisi dan memasukkan 
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tambahan ke dalam kitabnya ini. 

4. Al-Kifaayah fii ‘Ilmi ar-Riwaayah 
Kitab ini ditulis oleh Abu Bakr Ahmad bin ‘Ali bin Tsabit yang dikenal 

dengan sebutan al-Khathiib al-Baghdadi asy-Syafi’i rahimahullah, yang wafat 
pada tahun 463 H. ia adalah kitab yang penuh dengan pemecahan masalah-
masalah dalam bidang ilmu ini dan penuh juga dengan kaidah-kaidah dalam 
peerowayatan hadits. Ia termasuk salah satu kitab rujukan yang paling besar 
dalam bidang ilmu ini. 

5. Al-Jaami’ li Ahlaaqi ar-Raawi wa Adaabu as-Saami’ 
Kitab ini juga ditulis oleh al-Khathiib al-Baghdadi asy-Syafi’i rahimahullah. 

Ia adalah kitab yang membahas tentang adab-adab periwayatan hadits, 
sebagaimana hal itu jelas bisa diketahui dari penamaan judulnya. Ia adalah 
satu-satunya kitab yang ditulis dalam bab ini, sangat berbobot dalam 
pembahasan-pembahsan dan kandungan isinya. Dan sedikit sekali bidang 
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dalam bidang-bidang ilmu hadits, kecuali al-Khathiib menulisnya secara 
tersendiri/terpisah. Maka seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh Abu Bakr bin 
Nuqthah: ”Setiap orang yang objektif mengetahui bahwa para ahli hadits 
setelah al-Khathiib merasa butuh terhadap kitab-kitabnya.” 

6. Al-Ilma’ Ilaa Ma’rifati Ushuli ar-Riwayah wa Taqyiid as-Samaa’ 
Kitab ini ditulis oleh al-Qadhi ‘Iyadh bin Musa al-Yahshubi al-Maliki 

rahimahullah, yang wafat pada tahun 544 H. Ia adalah kitab yang tidak 
mencakup seluruh pembahasan-pembahasan dalam ilmu musthalah hadits. 

Akan tetapi ia terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan tata cara at-
Tahammul wal Adaa’ (tata cara memperoleh hadits dan 
menyampaikan/meriwayatkannya), dan apa-apa yang berkaitan dengan 
masalah itu. Akan tetapi ia adalah kita yang bagus pada babnya, bagus dalam 
penyusunan dan pengurutannya. 
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7. Maa Laa Yasa’ al-Muhadditsa Jahluhu 
Kitab ini ditulis oleh Abu Hafsh ‘Umar bin ‘Abdul Majid al-Mayanji 

rahimahullah, yang wafat pada tahun 570 H. Ia adalah kitab kecil yang tidak 
begitu besar faidahnya. 

8. ’Ulumul Hadits 
Kitab ini ditulis oleh Abu ‘Amr ‘Utsman bin ‘Abdirrahman asy-

Syahrazuury, yang dikenal dengan Ibnu Shalah asy-Syafi’i rahimahullah, yang 
wafat pada tahun 643 H. Kitabnya ini dikenal dikalangan manusia dengan 
sebutan “Muqaddimah Ibnu Shalah”, ia adalah salah satu kitab yang paling 
bagus dalam ilmu musthalah hadits. 

Penulisnya mengumpulkan dalam kitabnya tersebut hal-hal yang 
berserakan dalam dalam kitab-kitab yang lain, seperti yang ada dalam kitab 
al-Khathiib dan orang-orang yang mendahuluinya. 
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Para ulama menganggap buku ini merupakan buku terbaik yang pernah 
disusun oleh ahli hadits dalam mengenal ilmu hadits. Al-Imam Muhyiddin an-
Nawawi yang wafat 676 H/1277 M meringkas kitab tersebut dalam sebuah 
kitab yang dia beri nama “Al-Irsyad ila Ilmil Isnad”. 

Kemudian meringkasnya lagi dengan judul al-Taqrib. Inilah yang disyarah 
Imam Suyuthi dalam kitabnya “Tadrib al-Rawi”. 

9. At-Taqriib wa at-Taisir li Ma’rifati Sunani al-Basyir an-Nazhir 
Kitab ini ditulis oleh Muhyidin Yahya bin Syaraf an-Nawawi asy-Syafi’i al-

Asy’ari rahimahullah, yang wafat pada tahun 676 H. Dan kitabnya ini adalah 
ringkasan dari kitab ”Ulumul Hadits” karya Ibnu Shalah, dan ia adalah kitab 
yang bagus, akan tetapi terkadang kalimatnya sudah dipahami. 

10. Nazhmu ad-Durar fii ‘Ilmu al-Atsar 
Kitab ini ditulis oleh Zainudin ‘Abdurrahim bin al-Husain al-‘Iraqi asy-
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Syafi’i rahimahullah, yang wafat pada tahun 806 H. Kitab ini dikenal dengan 
nama “Alfiyyah al-‘Iraqi”, dalam kitab tersebut beliau menyusun kitab 
”Ulumul Hadits” karya Ibnu Shalah dalam format nazham (mirip sya’ir), dan 
beliau memberikan tambahan terhadap kitab tersebut. Kitab ini adalah kitab 
yang bagus, dan sarat dengan faidah. Banyak kitab-kitab yang mensyarah 
(memberikan penjelasan) terhadap kitab ini. Di antaranya adalah dua kitab 
syarah yang ditulis oleh penulis sendiri (al-‘Iraqi). 

11. Nukhbatul Fikar fii Musthalah Ahli Atsar 
Kitab ini ditulis oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani asy-Syafi’i al-Asy’ari 

rahimahullah, yang wafat pada tahun 852 H. Kitab ini adalah satu juz yang 
sangat ringkas, akan tetapi termasuk salah satu kitab ringkas yang paling 
bermanfaat dan yang paling bagus susunannya. 

Dalam kitab tersebut penulisnya melakukan inovasi baru dalam 
pengurutan dan pembagian dalam ilmu tersebut, yang belum pernah 
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dilakuan oleh orang sebelumnya. Penulisnya telah menulis syarah 
(penjelasan) terhadap kitabnya ini dengan judul ”Nuzhatun Nazhar”. 
Sebagaimana para ulama yang lain juga mensyarahnya. 

12. Fathul Mughits fii Syarh Alfiyyah al-Hadits 
Kitab ini ditulis oleh ‘Abdurrahman as-Sakhawi asy-Syafi’i rahimahullah, 

yang wafat pada tahun 902 H. Kitab ini adalah syarh (penjelasan) dari 
“Alfiyyah al-‘Iraqi”. Dan ia adalah kitab syarah yang paling memadai dan 
paling bagus. 

13. Tadriibu ar-Rawi fii Syarh Taqriib an-Nawawi 
Kitab ini ditulis oleh Jalaluddin ‘Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuthi asy-

Syafi’i al-Asy’ari rahimahullah, yang wafat pada tahun 911 H. Ia adalah syarh 
dari kitab ”Taqriib an-Nawawi”, sebagaimana hal itu jelas bisa kita ketahui 
dari namanya. Dalam kitab tersebut penulisnya mengumpulkan faidah-
faidah yang sangat banyak. 
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14. Al-Manzummah al-Baiquniyyah 
Kitab ini ditulis oleh ‘Umar bin Muhammad al-Baiquni rahimahullah, yang 

wafat pada tahun 1080 H. Dan ia adalah kitab manzhumah/nazham yang 
ringkas, karena tidak lebih dari 430 bait. Dan ia terhitung sebagai kitab 
ringkas yang terkenal dan bermanfaat, dan ia banyak disyarah oleh para 
ulama. 

15. Qawaa’idu at-Tahdits 
Kitab ini ditulis oleh Muhammad bin Jamaluddin al-Qasimi rahimahullah, 

yang wafat pada tahun 1322 H. Ia adalah kitab yang bermanfaat. 

Dan masih banyak lagi kitab-kitab lain dalam ilmu musthalah hadits, yang 
akan sangat panjang jika disebutkan semuanya. Kami mencukupkan diri 
dengan menyebutkan yang masyhur saja. Semoga Allah Subhanahu wa 
Ta’ala memberikan balasan yang baik kepada kita dan kepada seluruh kaum 
Muslimin. 
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Maksud Diterima atau Ditolak dalam Ilmu Hadis 

Dalam ilmu hadis, tujuan yang ingin dicapai adalah diketahuinya keadaan 
perawi dan apa yang diriwayatkan dari sisi diterima atau ditolak. 

Hanya saja, maksud diterima dan ditolak disini bukan dalam rangka 
diterima untuk diamalkan dan ditolak untuk diamalkan. Tetapi jika perawi itu 
diterima maksudnya adalah diterima dalam periwayatannya. Sedangkan jika 
yang diterima adalah yang diriwayatkan adalah diterima disandarkan 
perkataan atau perbuatan itu disandarkan kepada Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. 

Sebagaimana dijelaskan Dr. Shubhi as-Shalih: 

   قلنا  وإذا 
ُهَما : »المروي أو  الراوي وصف ف 

َّ
ِن  ِإن

َ
ُبوال

ْ
وْ  َمق

َ
  بهما،  العمل بقبولهما  نريد  فلسنا  َمْرُدوَداِن« أ

ِهَما  ُهَما   أو   نقبلهما   وإنما   بهما،  العمل   جواز   عدم   َوِبَردِّ ُردَّ
َ
  له   اعتبارنا   الراوي  فقبولنا   النقل،  جهة  من  ن

ا   بمرويه،  وأخذنا 
َ
ن ا   ثبوته،  اعتقادنا   للمروي  وقبولنا   مرويه،  وإغفالنا   اعتباره  إسقاطنا   له   َوَردُّ

َ
ن   له   َوَردُّ
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 1. صحته روفضنا  فيه شكنا 

Urutan Ilmu Hadis 

Ilmu Hadis menurut Abu Syamah (w. 665 H) tak hanya berbicara 
mengenai diterima dan ditolaknya suatu hadis. 

الَ 
َ
َمامُ  ق ِ

ْ
  اْل

ُ
َحاِفظ

ْ
ُبو  ال

َ
  أ

َ
اَمة

َ
ومُ : ش

ُ
َحِديِث  ُعل

ْ
  ال

َ
ن
ْ
  اْل

 
ة
َ
ث
َ
َل
َ
 : ث

َها 
ُ
ف َ
ْ شر
َ
  أ

ُ
ظ
ْ
  ُمُتوِنهِ  ِحف

ُ
ة
َ
ِريِبَها  َوَمْعِرف

َ
ِهَها  غ

ْ
 . َوِفق

  ِ
ائ 
َّ
 :  َوالث

ُ
ظ
ْ
َساِنيِدَها   ِحف

َ
   أ

ُ
ة
َ
ْمِيي  ُ   ِرَجاِلَها   َوَمْعِرف

َ
ا   َسِقيِمَها،  ِمنْ   َصِحيِحَها   َوت

َ
   َوَهذ

َ
ان
َ
ا   ك    ُمِهمًّ

ْ
د
َ
   َوق

ُ
ِفَيه

ُ
  ك

 
1 Dr. Shubhi Shalih (w. 1407 H), Ulum al-Hadis wa Mushtalahuhu, (Baerut: Dar al-Malayin, 

1984 M), h. 108 
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َتِغلُ 
ْ
ُمش

ْ
ِم  ال

ْ
ِعل
ْ
َف   ِبَما   ِبال

ِّ
َف  ِفيهِ  ُصن

ِّ
ل
ُ
ُتِب، ِمنَ  ِفيهِ  َوأ

ُ
ك
ْ
  ال

َ
َل
َ
  ف

َ
ة
َ
اِئد

َ
  ف

َ
ْحِصيِل  ِإىل
َ
 . َحاِصل   ُهوَ  َما  ت

 
ُ
اِلث

َّ
 :  َوالث

ُ
   َجْمُعه

ُ
   َوِكَتاَبُته

ُ
   َوَسَماُعه

ُ
ه
ُ
ْطِريق

َ
ُب   َوت

َ
وِّ   َوَطل

ُ
ُعل
ْ
   ِفيِه،  ال

ُ
ة
َ
ْحل    َوالرِّ

َ
اِن،  ِإىل

َ
د
ْ
ُبل
ْ
َتِغلُ   ال

ْ
ُمش

ْ
ا   َوال

َ
  ِبَهذ

َتِغل  
ْ
ا   ُمش َهمُّ   ُهوَ   َعمَّ

َ ْ
وِم   ِمنَ   األ

ُ
ُعل
ْ
اِفَعِة،  ال

َّ
   الن

ً
ْضَل

َ
َعَمِل   َعِن   ف

ْ
ِذي   ِبهِ  ال

َّ
وُب   ُهوَ   ال

ُ
َمْطل

ْ
،  ال ُّ ْصىِل 

َ ْ
   األ

َّ
   ِإّل

ُ
ه
َّ
ن
َ
   أ

َ
  ّل

َس 
ْ
ْهِل  ِبهِ  َبأ

َ
اِء ِس  أِل

َ
ِة ِلَما ِفيِه ِمْن َبق

َ
َبَطال

ْ
. ال ِ

َ َبشر
ْ
ِف ال َ ْ شر

َ
ِة ِبأ

َ
ِصل ُمتَّ

ْ
اِد ال

َ
ْسن ِ

ْ
ِة اْل

َ
ِسل

ْ
 1ل

 

Cabang-Cabang Ilmu Mushtalah Hadis 

Dalam menentukan ilmu apa saja yang dianggap menjadi cabang dalam 

 
1 Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi (w. 911 H), Tadrib ar-Rawi, (Berut: Dar Thaibah, t.t.), 

juz 1, h. 32  
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ilmu mushtalah hadis memang tidak menjadi kesepakatan para ulama. 

Hanya saja kebanyakan ulama menjadikan 5 syarat dalam keshahihan 
hadis sebagai titik tolak dari cabang-cabang dalam ilmu mushtalah hadis. 

Berikut akan dijelaskan secara singkat beberapa cabang ilmu mushtalah 
hadis itu. 

Ilmu Rijāl Al-Hạdīs 
Secara bahasa: kata rijalul hadis berasal dari kata: Rijal dan hadis, dimana 

kata rijal berasal dari bahasa Arab yang berarti: beberapa laki-laki. Dan kata 
tersebut , merupakan jama’ dari mufrad “رجل” yang artinya laki-laki. 

Ilmu rijāl al-hạdīs, yakni ilmu yang mengkaji tentang para perawi hadis, 
baik dari sahabat, tabi’in, maupun tabaqah setelahnya: 

م  
ْ
  بهِ  يْعَرُف  ِعل

ُ
اة لَحِديِث  ُروَّ
ْ
  نْ مِ  ا

ُ
ُهْم  َحْيث

َّ
ن
َ
   أ

 
اة َحِدْيِث  ُروَّ

ْ
 ِلل
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Artinya: Ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dalam kapasitasnya 
sebagai perawi hadis. 

Objek kajian hadis pada dasarnya ada dua yaitu kajian sanad dan matan. 
Ilmu rijāl al-hạdīs   ini lahir bersamaan dengan periwayatan hadis dalam Islam 
dan mengambil porsi khusus untuk mempelajari persoalan-persoalan sanad. 
Oleh sebab itu, kajian sanad sangat penting dalam kajian ilmu hadis. 

Ibnu Sirin berkata: 

،  اْبنِ   عانِ  ْسنااِد،  عانِ   ياْسأاُلونا   ياُكونُوا  لاْ : "  قاالا   ِسريِينا ا  اْْلِ ق اعاتِ   ف الامَّ ناُة،  وا الاُكْم،  لاناا  َساُّوا:  قااُلوا  اْلِفت ْ  رِجا
نَّةِ   أاْهلِ   ِإلا   ف ايُ ْنظارُ  ذُ   السُّ ِديثُ ُهْم،  ف ايُ ْؤخا يُ ْنظارُ   حا ذُ   فالا   اْلِبداعِ   أاْهلِ   ِإلا   وا ِديثُ ُهمْ   يُ ْؤخا )"  حا  صحيح. 

 (15/ 1) مسلم
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Dari Ibnu Sirin berkata: “Dahulu mereka (para sahabat) belum bertanya 
tentang sanad, tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Perdengarkan 
kepada kami sanad kalian,’ lalu dilihat, jika dari kalangan Ahli sunah maka 
hadisnya diterima dan jika dari kalangan ahli bidah maka hadisnya 
ditolak.” (HR. Muslim). 

Para penyusun kitab-kitab dalam ilmu Rijal pada masa-masa awal 
menempuh beberapa metode sehingga hal ini melahirkan percabangan 
dalam ilmu rijal al hadits, diantaranya: 

1. Kitab-kitab tentang Thobaqat ar Rijal melahirkan ilmu thobaqaat 
(tingkatan-tingkatan rijal) yang mencakup 4 thabaqat (sahabat, 
taabi’un, atbaa’ut tabi’in dan taba’ul atba’) 

2. Kitab-kitab Ma’rifah Ash Shohaabah melahirkan ilmu tentang 
ma’rifatush shohabah (pengenalan tentang sahabat-sahabat 
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Rasulullah shallallohu alaihi wasallam) 

3. Kitab-kitab al jarh wat ta’dil melahirkan ilmu tentang al jarh wat ta’dil 

Ketiga jenis kitab rijal ini pertama kali muncul di sekitar penghujung abad 
II H dan pertengahan abad III H, setelah itu menjadi banyak dan meluas 

Kitab-kitab Tawarikh al-Mudun (sejarah kota-kota/negeri-negeri), yang 
memuat biografi para ruwaat (rijaalul hadits) pada suatu negeri/kota 
tertentu. Ilmu ini mulai muncul pada paruh kedua dari abad III H 

Kitab-kitab Ma’rifatul Asmaa wa Tamyiizuha (pengenalan terhadap 
nama-nama perowi dan cara membedakannya). Ilmu ini muncul agak 
belakangan dari yang lainnya, yaitu setelah jumlah periwayat dari yang 
lainnya, yaitu setelah jumlah periwayat hadits semakin banyak, dan nama 
kuniyah dan nasab mereka banyak yang serupa sehingga dibutuhkan 
pembedaannya. 
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Kitab-kitab biografi rijaal al hadits yang terdapat pada suatu kitab hadits 
atau beberapa kitab hadits tertentu. Kitab-kitab ini muncul belakangan dan 
mulai meluas setelah abad V H. 

Di antara kitab-kitab rijal rijāl al-hạdīs adalah Tabaqāt Al-Kubrā karya 
Muhammad ibn Sa’ad (w 230 H), Thabaqāt Al-Ruwwah karya Khalifah ibn ‘Asf ̣
arī ( w. 240 H). Al-Istī’ab fī Ma’rifat aṣ-Ṣaḥābah karya Ibn Abd al-Barr (w. 463 
H/1071 M), 

Ilmu al-Jarh wa at-Ta’dīl 
Ilmu al-Jarh wa at-Ta’dīl, yakni ilmu yang digunakan untuk menilai atau 

mengkritik para perawi hadis. Apakah perawi hadis tersebut memiliki 
reputasi yang baik, adil, tsiqah, kuat hapalannya, suka berdusta atau 
sebaliknya. Sehingga dari penilaian tersebut, seseorang bisa menyimpulkan 
kualitas sanad (rangkaian perawi hadis) sebuah hadis. 
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Jarh wa-Ta’dil pada hakikatnya suatu bagian dari ilmu Rijal al-Hadits. Akan 
tetapi, oleh karena bagian ini dipandang bagian yang terpenting, di 
pandanglah dia suatu ilmu yang berdiri sendiri. 

Biasanya ilmu al-Jarh wa at-Ta’dil dimaknai sebagai: 

م  
ْ
  ِعل

ُ
اةِ  َعِن  ُيْبَحث وَّ   ِمنْ  الرُّ

ُ
ِ  َماَوَردَ  َحْيث

ِنِهْم  ف 
ْ
أ
َ
ا  ش وْ  َيشنيِهْم  ِممَّ

َ
ِهْم   ا

ِّ
اظ    ُيَزك

َ
ف
ْ
ل
َ
ُصْوَصة   ِبا

ْ
 َمخ

Artinya: Ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang 
dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan 
(mengkritik buruk) atau membersihkan (menilai baik) mereka, dengan 
ungkapan atau lafad tertentu. 

Menerangkan keadaan perawi hadis yang tidak baik, agar orang tidak 
terpedaya dengan riwayat-riwayatnya, telah tampak sejak zaman sahabat. 
Diantara para sahabat yang membahas keadaan para perawi hadits adalah 
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Ibnu Abbas (w. 68 H), Ubadah ibn Shamit (w. 34 H), dan Anas ibn Malik (w. 
93H). Diantara tabi’in adalah Asy-Sya’by (w. 103 H), Ibnu Sirin (w. 110 H), 
Said ibn Al-Musayyib (w. 94 H). 

Di masa itu, masih sedikit orang yang dicela (dalam periwatan hadis). 
Mulai abad ke-2 H, barulah banyak orang-orang yang dianggap lemah dalam 
periwayatan hadis. 

Kelemahan itu biasanya karena meng-’irsal-kan hadits, adakala karena 
me-rafa’-kan hadits yang sebenarnya mauquf, dan adakala karena beberapa 
kesalahan yang tidak disengaja. 

Sesudah berakhir masa tabi’in, yaitu pada kira-kira tahun 150 Hijriah, 
para ahli mulai membahas keadaan-keadaan perawi, men-ta’dil dan men-
tajrih-kan mereka. 

Diantara ulama besar yang memberikan perhatian dibidang ini adalah 
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Yahya ibn Said al-Qaththan (w. 189 H), dan Abd ar-Rahman ibn Mahdy (w. 
198 H). Setelah itu, Yazid ibn Harun (w. 189 H), Abu Daud ath-Thayalisy (w. 
204 H), dan Abd ar-Razaq ibn Human (w. 211 H). 

Setelah itu, barulah para ahli menyusun kitab-kitab Jarh dan Ta’dil yang 
di dalamnya diterangkan keadaan para perawi, yang boleh diterima 
riwayatnya dan yang ditolak. 

Diantara ulama yang dikenal dalam Jarh dan Ta’dil adalah Yahya ibn Ma’in 
(w. 233 H). Dan masuk ke dalam angkatannya, Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H), 
Muhammad ibn Sa’ad (w. 230 H), Ali ibn al-Madiny (w. 234 H), Abu Bakar ibn 
Abi Syaibah (235H), Ishaq ibn Rahawaih (w. 237 H). 

Setelah itu, Ad-Dariny (w. 255 H), Al-Bukhary (w. 265 H), Al-Ajily (w. 261 
H), Muslim (w. 261 H), Abu Zur’ah (w. 264 H), Abu Hatim Ar-Razy (w. 277 H), 
Abu Daud (w. 275 H), Baqi ibn Makhlad (w. 276H), Abu Zur’ah ad-Damisyqy 



 

61 

(w. 281H). 

Hal ini terus berlanjut, pada tiap-tiap masa terdapat ulama yang 
memperhatikan keadaan perawi, hingga sampai kepada Ibnu Hajar al-
Asqalany (w. 852 H). 

Ilmu Garīb Al-Ḥadīś 
Ilmu garīb al-ḥadīś. Dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Salāh 

menggambarkan tentang ilmu ini: 

 
 
ا  ُهَوِعَباَرة عَ   َعمَّ

َ
ِ  َوق

َحاِدْيِث  ُمُتْوِن  ف 
ْ
اِظ  ِمنَ  األ

َ
ف
ْ
اِمَضةِ  األل

َ
غ
ْ
ل
َ
ةِ  ا

َ
ِبِعْيد

ْ
ل
َ
ْهِم  ِمنَ  ا

َ
ةِ  الف

َّ
 ِاْسِتْعَماِلَها  ِلِقل

Artinya: ”Penjelasan mengenai adanya lafad-lafad yang tidak jelas yang 
sulit dipahami karena jarang digunakan.” 

Nabi adalah sefasih-fasihnya orang Arab yang diutus untuk menghadapi 
kaumya yang bermacam suku dan kabilah. Adakalanya beliau berhadapan 
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dengan kaum tertentu dan beliau menggunakan bahasa dari kaum yang 
dihadapinya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya setelah banyak 
bangsa non-Arab memeluk Islam mendapati lafal-lafal yang digunakan itu 
terasa asing / garib. Nah ilmu ini dimunculkan dengan tujuan untuk 
memudahkan dalam memahami hadis-hadis yang mengandung lafal-lafal 
yang gharib tersebut. 

Ulama-ulama yang mula-mula menyusun hadis-hadis yang gharib 
tersebut adalah Abû Ubaid al-Qâsim bin Salâm (157-224 H) dengan karyanya 
Gharîb al-Hadîś, Abû Qâsim Jarullah Mahmud bin ‘Umar az-Zamakhsarî (468-
538 H) dengan kitabnya Al-Faiqu fî Garîb al-Hadîs, dan Imam Majdudin Abi 
al-Sa’adat Al-Mubârak bin Muhammad Ibnu’ al-Aśir Al-Jazarî (544-606 H), 
dengan kitabnya An-Nihâyah fî Garîb al-Hadîs wa al-Aśar. 

Ilmu ’Ilāl al-Hadīś 
Ilmu ’Ilāl al-Hadīś, yakni ilmu yang membicarakan hadis-hadis yang secara 
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dzahir kelihatan sah, namun kemudian terdapat beberapa kekeliruan/ 
kesalahan/cacat di dalamnya. 

Kata ‘Ilal adalah bentuk jamak dari dari kata ‘illah yang artinya penyakit. 
Ahli hadis menyebut ‘illah sebagai suatu sebab yang tersembunyi yang dapat 
mengurangi status kesahihan hadis padahal dhahirnya tidak tampak ada 
cacat sebagaimana definisi di bawah ini: 

ُم 
ْ
لِعل

َ
لِذيْ  ا

َّ
   ا

ُ
ْسَباِب  َعِن  يْبَحث

َ
ال
ْ
ةِ  ا ِفيَّ

َ
لخ
ْ
اِمَضةِ   ا

َ
لغ
ْ
ِحَها  ِجَهةِ  ِمنْ  ا

ْ
د
َ
ِ  ق

 الَحِدْيِث  ف 

Artinya: “Ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat 
merusak (mencacatkan) kesahihan hadis .” 

Ilmu Mukhtalaf al-Hadīś 
Ilmu Talfīq al-Hadīś, yakni ilmu yang menjelaskan tentang cara-cara 

mengkompromikan hadis-hadis yang dhahirnya tampak bertentangan 
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dengan hadis-hadis lainnya. Padahal sejati hadis-hadis tersebut tidak 
bertentangan. 

ُم 
ْ
لِعل

َ
لِذيْ  ا

َّ
   ا

ُ
ِ  يْبَحث
َحاِدْيِث  ف 

َ
ث ِ  اال

َّ
ل
َ
اِهُرَها  ا

َ
 ُمَتَعاِرَضة  ظ

Artinya: Ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang isinya tampak 
bertentangan. 

Ulama-ulama yang telah menyusun kitab dengan pembahan ini adalah 
Imam Syafi’i (w. 204 H), Ibn Qurtaibah (w. 276 H), At-Tahāwi (w. 321 H) dan 
Ibn Jauzī (w. 597 H). 

Ilmu an-Naskh wa al-Mansūkh 
Ilmu al-naskh wa al-mansūkh, yakni ilmu yang membahas hadis-hadis 

yang menghapus hukum (nāsikh), dan hadis-hadis yang hukumnya 
dihapuskan (mansūkh). Para ulama mendifinisikan ilmu al-naskh wa al-
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mansūkh sebagai: 

 

ُم 
ْ
ِعل
ْ
ل
َ
ِذيْ   ُهَوا

َّ
   ال

ُ
َحاِدْيِث   َعِن   ُيْبَحث

َ
ال
ْ
ُمَتَعاِرَضةِ   ا

ْ
ل
َ
ث ِ   ا

َّ
ل
َ
ُيْمِكنُ   ا

َ
ْوِفْيِق   ال لتَّ

َ
َها   ا

َ
   ِمنْ   َبْين

ُ
ِم   َحْيث

ْ
ُحك

ْ
   ال

َ
  َعىل

  َبْعِضَها 
ُ
ه
َّ
ن
َ
،  ِبا اِسح 

َ
  ن

َ
رِ  َبْعِضَها  َوَعىل

َ
  اْلخ

ُ
ه
َّ
ن
َ
، ِبا

 
ُسْوخ

ْ
َما  َمن

َ
َت  ف بَّ

َ
  ث

ُ
ُمه

ُّ
د
َ
ق
َ
   ت

َ
ان
َ
ا  ك

ً
ُسْوخ

ْ
ُرهُ  َوَما  َمن

ُّ
خ
َ
أ
َ
اِسح    ت

َ
 ن

Artinya: ”Ilmu yang membahas hadis-hadis yang tidak mungkin dapat 
dikompromikan dari segi hukum yang terdapat pada sebagianya, karena 
ia sebagai nasikh (penghapus) terhadap hukum yang terdapat pada 
sebagian yang lain, karena ia sebagai mansukh (yang dihapus). Karena itu 
hadis yang mendahului adalah sebagai mansukh dan hadis terakhir 
adalah sebagai nasikh.” 

Ilmu ini sangat penting berkaitan dengan istinbat hukum. Untuk 
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mengetahui apakah hadis-hadis tersebut berlaku sebagai nāsikh dan berlaku 
sebagai mansūkh bisa dilihat dengan beberapa cara: 

 

a) Melalui penjelasan dari nash atau syari’ itu sendiri, yakni Rasulullah 
SAW 

b) Melalui penjelasan para Sahabat 

c) Melalui tarikh keluarnya hadis serta sebab turun hadis (asbāb al-
wurūd). 

Sejumlah ulama sudah ada yang menyusun kitab tentang nasikh-
mansūkh hadis, di antaranya adalah Ibnu Syāhīn (w. 385) dengan karyanya 
yang berjudul an-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Hadīs. 
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Ilmu Asbāb al-Wurūd al-Hadīś 
Ilmu Asbāb al-Wurūd al-Hadīś, yakni ilmu yang menjelaskan latar 

belakang, sebab-sebab atau konteks di mana hadis tersebut terjadi. 

 

ُم 
ْ
لِعل

َ
ْسَباُب  بهِ   يْعَرُف   ا

َ
لَحِديِث  ُوُرْودِ  ا

ْ
اَسَبِتهِ  ا

َ
 َوُمن

Artinya: Ilmu yang menjelaskan tentang sebab munculnya hadis dan 
hubungannya dengan hadis tersebut. 

Ilmu Asbāb al-Wurūd al-Hadīs ini penting dalam membantu memahami 
hadis, sebagaimana Asbāb an-Nuzūl penting dalam membantu memahami 
ayat-ayat al-Qur’an. 


