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Tokoh-tokoh dalam Ilmu Mushtalah Hadis 

Sesuai dengan perkembangan hadis, ilmu hadis selalu mengiringinya 
sejak masa Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص, sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu secara 
eksplisit. Ilmu hadis muncul bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis 
yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam 
menerima riwayat yang sampai kepada mereka. 

Ilmu Hadis dalam Bentuk Sederhana 

Ketika pada pertengahan abad kedua Hijriyah sampai abad ketiga 
Hijriyah, ilmu hadis mulai di tulis dan dikodifikasi dalam bentuk yang 
sederhana, belum terpisah dari ilmu-ilmu lain, belum berdiri sendiri, masih 
campur dengan ilmu-ilmu lain atau berbagai buku atau berdiri secara 
terpisah. 

Imam Syafi’i adalah ulama pertama yang mewariskan terori-teori ilmu 
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hadisnya secara tertulis sebagaimana terdapat dalam karyanya. 

Misalnya ilmu hadis bercampur dengan ilmu ushul fiqih, seperti dalam 
kitab Ar-Risâlah yang ditulis oleh Asy-Syafi’i, atau campur dengan fiqih 
seperti kitab Al-Umm, atau solusi hadis-hadis yang kontra dengan diberi 
nama Ikhtilâf Al-Hadîts karya Asy-Syafi’i (w. 204 H). Hanya saja, teori ilmu 
hadisnya tidak terhimpun dalam pembahasan kitab Ar-Risâlah dan kitab Al-
Umm. 

Belum Menjadi Ilmu Tersendiri 

Sesuai dengan pesatnya perkembangan kodifikasi hadis yang disebut 
pada masa kejayaan atau keemasan hadis, yaitu pada abad ketiga Hijriyah, 
perkembangan penulisan ilmu hadis juga pesat, karena perkembangan 
keduanya secara beriringan. 

Namun, penulisan ilmu hadis masih terpisah-pisah, belum menyatu dan 
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menjadi ilmu yang berdiri sendiri, ia masih dalam bentuk bab-bab saja. 

Mushthafa As-Siba’i mengatakan orang pertama kali menulis ilmu hadis 
adalah Ali bin Al-Madani (w. 234 H), syaikhnya Al-Bukhari, Muslim, dan 
Tirmidzi. 

Di antara kitab-kitab ilmu hadis pada abad ini adalah kitab Mukhtalif Al-
Hadîts karya Ali bin Al-Madani, dan Ta’wîl Mukhtalaf Al-Hadîts karya Ibnu 
Qutaibah (w. 276 H). 

Di antara ulama ada yang menulis ilmu hadis pada mukadimah bukunya 
seperti Imam Muslim dalam kitab Shahîh-nya dan At-Tirmidzi pada akhir 
kitab Jâmi’-nya. 

Diantara mereka Al-Bukhari menulis tiga Târîkh, yaitu At-Târîkh Al-Kabîr, 
At-Târîkh Al-Awsâth dan At-Târîkh Ash-Shaghîr. Muslim menulis Thabaqât 
At-Tâbi’in dan Al-‘Ilal. Sedangkan At-Tirmidzi menulis Al-Asmâ’ wa Al-Kunâ 
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dan Kitâb At-Tawârikh. Muhammad bin Sa’ad menulis Ath-Thabaqât Al-
Kubrâ.  

Di antara mereka ada yang menulis secara khusus tentang periwayat 
yang lemah seperti Ad-Dhu’afâ’ ditulis oleh Al-Bukhari dan Ad-Dhu’afâ’ 
ditulis oleh An-Nasa’i, dan lain-lain. 

Biografi Singkat Ali Ibnu al-Madini (w. 234 H) 
Ali Al-Madini adalah seorang ulama ahli hadist terkenal yang dilahirkan 

pada tahun 161 H. Bersama dengan Ahmad ibn Hanbal, Ibn Abi Shaybah dan 
Yahya ibn Ma'in, Ibn al-Madini telah dipertimbangkan oleh banyak spesialis 
Muslim dalam hadits untuk menjadi salah satu dari empat penulis paling 
signifikan di lapangan. 

Nama lengkapnya adalah Ali bin Abdillah bin Ja’far bin Najih As-Sa’di Al-
Madini. Beliau memiliki Kun-yah “Abul Hasan”. Beliau memiliki banyak gelar 
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kehormatan: Hafizhul ‘Ashr, pemimpin dalam hafalan hadis. Awalnya beliau 
belajar ilmu dari ayahnya. 

Guru-Guru 

Hammad bin Zaid, Hasyim, Sufyan bin Uyainah serta banyak lagi ulama 
yang sezaman dengan mereka.  

Murid-Murid 

Adz-Dzuhli, Al-Bukhari, Abu Daud, Abu Ya’la, Al-Baghawi, dan ulama lain 
sezamannya. 

Pujian Para Ulama 

Abu Hatim Ar-Razi (w. 277 H) mengatakan, “Ali Al-Madini adalah tanda 
bagi manusia dalam memahami hadis, cacat hadis. Saya belum pernah 
mendengar Ahmad bin Hambal menyebut namanya, namun beliau 
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menyebut dengan kun-yahnya, dalam rangka menghormati Ali Al-Madini.” 

Ibnu Uyainah (w. 198 H); guru dari Ibnu al-Madini mengatakan, “Demi 
Allah, ilmu yang aku ambil darinya itu lebih banyak dibandingkan ilmu yang 
diambil dariku.” 

Demikian pula, diriwayatkan bahwa An-Nasa’i mengatakan, “Sepertinya, 
Ali Al-Madini memang diciptakan untuk ilmu hadis.” Al-Bukhari mengatakan, 
“Saya tidak pernah merasa kerdil di hadapan orang lain dalam masalah hadis, 
kecuali di hadapan Ali Al-Madini.” Abu Daud mengatakan, “Ali Al-Madini 
lebih tahu tentang perselisihan hadis daripada Imam Ahmad.” 

Wafat 

Ali Al-Madini meninggal di Samarra (utara Baghdad), pada bulan 
Dzulqa’dah, tahun 234 H. 
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Kitab Mukhtalif al-Hadis 

Kitab ini berisi tentang hadis-hadis yang mukhtalif. Mukhtalif al-Hadis 
adalah hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan, lalu menghilangkan 
pertentangan itu, atau mengkompromikannya, di samping membahas hadis 
yang sulit dipahami atau dimengerti, lalu menghilangkan kesulitan itu dan 
menjelaskan hakikatnya. Pembahasan dalam kitab ini, tidak hanya mencakup 
penyelesaian hadis dengan hadis, namun terdapat juga penyelesaian hadis 
dengan ayat, ijma atau logika. 

Biografi Singkat Ibnu Qutaibah (w. 276 H) 
Nama lengkap Ibnu Qutaibah adalah ‘Abdullah bin Muslim bin Qutaibah 

al-Dinawari al-Marwazi. Kuniyahnya adalah Abu Muhammad. Ia dinisbatkan 
pada Dinavar, yaitu suatu daerah di mana ia pernah menjadi hakim di sana. 
Sebagian ulama berpendapat, Ibnu Qutaibah juga dinisbatkan pada al-
Marwazi yang merupakan tempat kelahiran ayahnya. 
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Dainuri dan Dinawari 

Mungkin banyak yang membaca dengan Dainuri, karena biasanya tulisan 
di kitab tidak ada harakatnya [الدينوري]. Tetapi yang lebih tepat adalah Dinawari. 
Nama ini nisbat kepada Daerah Dinavar, Provinsi Kermanshah Iran saat ini. 

Dalam beberapa literatur, ia terkadang dikenal dengan sebutan al-Qutba 
atau al-Qutaibah yang merupakan bentuk tashghir (memiliki arti kecil) dari 
kata Qutbah dan bentuk tunggal dari kata aqtab yang mempunyai arti jeroan 
binatang ternak. Tidak diketahui dengan jelas mengapa ia dinisbatkan pada 
kata tersebut. 

Mencari Ilmu 

Ibnu Qutaibah dilahirkan pada tahun 213 H/ 828 M di Baghdad, dan ada 
yang mengatakan di Kufah. Sejak saat itu Baghdad tidak pernah sepi dari 
perkembangan ilmu pengetahuan dan kemunculan ulama, sehingga 
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kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Ibnu Qutaibah untuk menyerap ilmu 
dari beberapa ulama setempat. 

Tidak puas dengan apa yang didapatkan di Bahgdad, Ibnu Qutaibah pun 
mulai gemar melakukan perlawatan dari satu daerah ke daerah yang lain 
untuk memperoleh ilmu, sebagaimana yang dilakukan para ulama pada 
waktu itu. Ia mengunjungi Bashrah, Makkah, Naisabur dan tempat-tempat 
lain untuk belajar berbagai macam disiplin ilmu dari para ulama yang ada di 
sana. 

Guru-Guru 

Ibnu Qutaibah belajar hadis pada Ishaq bin Rahawaih, Abu Ishaq Ibrahim 
bin Sulaiman al-Ziyadi, Muhammad bin Ziyad bin ‘Ubaidillah al-Ziyadi, Ziyad 
bin Yahya al-Hassani, Abu Hatim al-Sijistani dan para ulama yang semasa 
dengan mereka. 
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Ibnu Qutaibah mampu menempatkan dirinya sejajar dengan tokoh-
tokoh ensiklopedik besar, sehingga tidak heran jika Ibnu Qutaibah menjadi 
rujukan bagi Ibnu Atsir dalam mengupas lafazh-lafazh hadis yang janggal dan 
sulit dipahami dalam karyanya al-Nihayah fi Ghorib al-Hadits dan ulama lain 
dalam permasalahan yang sama. 

Murid-Murid 

Diantara murid-murid beliau adalah: 

1. Abu Ja‘far Ahmad bin ‘Abdullah bin Muslim bin 

Qutaibah (w. 322) 

2. Ahmad bin Marwan al-Maliki (w. 297) 

3. Muhammad bin Khalaf bin Marzuban (w. 309) 

4. ‘Ubaidullah bin ‘Abdirraahman bin Muhammad (w. 323) 



 

15 

5. ‘Abdullah bin Ja‘far bin Durastawaih (w. 355) 

6. Ahmad bin al-H{usain bin Ibrahim al-Dainuri, yang 

meriwayatkan kitab Ta’wi>l Mukhtalaf al-h}adi>s\ 

7. Ibrahi>m bin Muhammd bin Aiyu>b bin Bashi>r (w. 313) 

8. ‘Ubaidullah bin ‘Abdirrama>n bin Muhammad (w. 323) 

9. ‘Ubaidullah bin Muhammad bin Ja‘far bin Muhammad 

(w. 348) 

Karya-Karya 

Ibnu Qutaibah adalah salah seorang ulama yang gemar menulis. Hasil 
karyanya tidak kurang dari 300 buah. Ibnu Qutaibah banyak menerima 
pujian dan pengakuan dari para ulama hadits maupun ulama lainnya. 
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Di antara karya-karya Ibnu Qutaibah dalam berbagai disiplin ilmu 
pengetahuan adalah: (1) Al-Ibil, (2) Adab al-Qadli, (3) Adab al-Katib, (4) Al-
Isytiqaq, (5) Al-Asyribah, (6) Ishlah al-Ghalath, (7) I’rab al-Qur'an, (8) A’lam 
al-Nubuwwah, (9) Al-Alfazh al-Muqribah bi al-Alqab al-Mu’ribah, (10) 
AlImamah wa al-Siyasah, (11) Al-Anwa', (12) Al-Taswiyah bain al-‘Arab wa 
al‘Ajam, (13) Jami’ al-Nahwi, (14) Al-Ru'ya, (15) Al-Rajul wa al-Manzil, (16) Al-
Rad ala al-Syu’ubiyah, (17) Al-Rad ‘ala Man Yaqulu bi Khalq al-Qur'an, (18) Al-
Syi’ru wa al-Syu’ara, (19) Al-Shiyam, (20) Thabaqat al-Syu’ara, (21) Al-Arab 
wa ‘Ulumuha, (22) ‘Uyun al-Akhbar, (23) Gharib al-Hadits, (24) Gharib al-
Qur'an, (25) Al-Faras, (26) Fadllu al-‘Arab ‘ala al-Ajam, (27) Al-Fiqh, (28) Al-
Qira'at, (29) Al-Masa'il wa al-Ajwibah, (30) Al-Musytabih min al-Hadits wa al-
Qur'an, (31) Musykil al-Hadits, (32) Al-Ma’arif, (33) Ma’ani al-Syir, (34) Al-
Nabat, (35) Al-Hajwu, dan karya-karya yang lain. 

Seluruh hasil karya tersebut Ibnu Qutaibah ajarkan di kota kelahirannya, 
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Baghdad. Di antara para muridnya yang mampu menyerap pengetahuan 
yang diajarkan oleh Ibnu Qutaibah adalah anaknya sendiri, Abu Ja’far bin 
Abdillah yang pernah menjabat sebagai Qadli di Mesir sekitar tahun 320 H. 

Wafat 

Pada usia 63 tahun bulan Rajab tahun 276 H/889 M Ibnu Qutaibah 
dipanggil oleh Allah swt. Seluruh dipergunakan untuk mengembangkan 
pemikiran keislaman serta memajukan bidang pendidikan dan kebudayaan. 
Tetapi perhatian yang lebih besar ditujukan untuk membela sunnah dan 
ulama ahli hadits di hadapan musuh-musuh Islam. 

Kitab Ta’wil Mukhtalaf al-Hadis 

Melalui kitab Ta’wil Mukhtalaf al-Hadis ini, Ibn Qutaibah membantah 
pendapat kelompok ahl ra’yi yang menuduh hadis nabi yang maknanya 
bersifat kontradiktif dan saling berseberangan tidak bisa diterima oleh logika 
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akal sehat serta tafsiran ayat al-Qur’an yang mereka tidak tau maknanya. 
Hadis-hadis kontradiktif ini dijelaskan Ibn Qutaibah secara metodologis 
sesuai dengan tema-tema besar yang pada saat itu hangat diperdebatkan. 

Ini adalah salah satu kontribusi berharga Ibn Qutaibah dengan 
kompetensi yang ia miliki dalam kajian hadis-hadis yang berkonotasi 
kontradiktif, baik secara ilmiah maupun metodologis. 

Dalam kitab Ta’wil Mukhtalaf al- Hadis, Ibn Qutaibah memulai dengan 
paparan tentang hadis yang dijadikan pedoman ideologi dari golongan ahl 
ra’yi dan golongan ilmu kalam, seperti Khawarij, Murjiah, Qodariyah, dan 
Syi’ah Rafidah. 

Hadis-hadis yang dijadikan dasar ideologi oleh golongan ahl ra’yi dan ilmu 
kalam yang secara samar berkonotasi saling bertentangan diurai oleh Ibn 
Qutaibah. Selain itu, Ibn Qutaibah juga berkontribusi dalam membersihkan 
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nama para sahabat nabi dari segala cacat dan ‘illah, seperti kesalahan sistem 
Abu Bakr dan ‘Umar ibn al-Khattab, tuduhan pembohong atas Abdullah ibn 
Mas‘ud, celaan Zaid ibn Sabit, cacatnya ‘Usman ibn Affan, dan kedustaan 
Abu Hurairah. 

Ibn Qutaibah menempatkan kembali posisi sahabat ke dalam posisi 
‘adalah sehingga para sahabat terbebas dari penilaian kedustaan dan 
kebohongan, serta memberikan argumentasi pembelaan dan klarifikasi 
terhadap para sahabat. 

Satu hal yang menjadi catatan dari karya Ibnu Qutaibah adalah 
improvisasi bahasan yang terlampau meluas, bahkan cenderung keluar dari 
subtansi dan pokok bahasan. 

Dalam mukadimah, contohnya meskipun sangat bermanfaat tetapi 
uraian yang disampaikan terlewat panjang. Hanya untuk memulakan sebuah 
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kitab, Ibnu Qutaibah menghabiskan sebanyak 86 halaman sendiri dari total 
keseluruhan halaman kitabnya. 

Ibnu Qutaibah menyebutkan beberapa hadis yang dipergunakan oleh 
berbagai sekte dan aliran sebagai dasar pemikiran mereka. Mulai dari 
Khawarij, Murjiah, Qodariyah, dan lain sebagainya. 

Sebut saja, misalnya, Ibnu Qutaibah menyebutkan hadis yang dijadikan 
dasar Khawarij untuk meligitimasi pemikiran mereka tentang otoritas hukum 
secara mutlak hanya pada Allah. Selain itu, ideologinya keluar dari mayoritas 
umat Islam kala itu dan menempuh kekerasan bagi pihak yang 
berseberangan pandangan 

Di antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Tsauban dan terdapat dalam 
beberapa buku hadis, di antaranya, Al Ausath karangan Ath-Thabrani. Hadis 
itu berbunyi, "Letakkanlah pedang kalian di pundak, kemudian hancurkanlah 



 

21 

lahan hijau mereka." 

Hadis lainnya yang disitir Khawarij adalah hadis riwayat Bukhari-Muslim 
yang menyatakan akan bertahan dari umat Muhammad sekelompok orang 
yang teguh memegang yang hak dan tidak terpengaruh oleh perbedaan 
pandang mereka yang berseberangan. 

Jika dikorelasikan dengan inti pembahasan kitab itu, yakni memaparkan 
dan mencari benang merah antarhadis yang dikesankan kontradiktif agaknya 
kurang tepat sasaran. Barangkali, Ibnu Qutaibah  hendak memberikan 
gambaran tentang latar belakang penulisan karyanya itu. 

Bisa jadi benar karena secara jelas Ibnu Qutaibah menceritakan motif dan 
sebab yang menggerakkannya mengarang kitab Ta'wil Mukhtalaf Al Hadits. 
Dipaparkan Ibnu Qutaibah, tujuan penulisan kitab bukan dimaksudkan untuk 
membantah pendapat kaum zindiq ataupun pendusta ayat-ayat Allah. 
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Fokus utama Ibnu Qutaibah adalah memberikan bantahan kepada 
kalangan yang menuduh makna hadis saling kontradiksi dan tidak konsisten 
serta tidak bisa diterima oleh logika dan akal sehat. 

"Telah aku kaji pernyataan para ahli kalam dan aku temukan mereka 
mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak mereka ketahui, mereka 
sebarkan kepada manusia apa yang tidak mereka kuasai," ujar Ibnu Qutaibah 
dalam mukadimah kitabnya. 

Terlepas dari catatan-catatan penting tersebut, kitab yang ditulis Ibnu 
Qutaibah adalah persembahan berharga bagi bidang studi kajian hadis, 
terutama memberikan penjelasan tentang ragam hadis yang dikonotasikan 
saling bertentangan satu sama lain. 

Ibnu Shalah menilai, kontribusi Ibnu Qutaibah dalam disiplin ilmu hadis 
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itu sangat berharga. Betapa tidak, kehadiran kitab itu sangat tepat sebab 
saat itu belum ada ahli hadis yang mempunyai kemampuan dan kompetensi 
sempurna untuk melakukan kajian seperti itu secara ilmiah dan metodologis. 

Kehadiran kitab itu juga dinilai tepat lantaran kajian hadis belum 
mencapai puncak kematangan, seperti masa Khatib al-Bahgdadi atau Ibnu 
Shalah. Tak heran jika persembahan Ibnu Qutaibah itu mendapat posisi 
tersendiri sebagai rujukan penting mendalami hadis. 

Era ar-Ramahurmuzi 

Perkembangan ilmu hadis mencapai puncak kematangan dan berdiri 
sendiri pada abad ke-4 H yang merupakan penggabungan dan 
penyempurnaan berbagai ilmu yang berkembang pada abad-abad 
sebelumnya secara terpisah dan berserakan. 

Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-
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Ramahurmuzi (w. 360 H) adalah orang yang pertama kali memunculkan ilmu 
hadis yang berdiri sendiri dalam karyanya Al-Muhaddits Al-Fâshil bain Ar-
Râwî wa Al-Wâî. Akan tetapi, tentunya tidak mencakup keseluruhan 
permasalahan ilmu. 

Biografi Singkat ar-Ramahurmuzi (w. 360 H) 

Nama dan Masa Hidup 

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. 
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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 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. 

Guru-Guru 

Al-Ramahurmuzi telah berguru kepada 200 pakar hadits pada zamannya 
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 
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Muhammad ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Bagawi (214-317 H./829-929 M.), dan masih 
banyak lagi gurunya yang lain. 

Murid-Murid 

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. 

Karya-Karya 

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: 
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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. 

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 tentang ilmu 
mushtalah hadis. 
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           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. 

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 
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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 adz-Dzahabi 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”. 

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.       

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. 
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Dalam kitabnya, setiap argumen atau pendapat yang dipaparkan selalu 
didasarkan dan dikembalikan kepada pendapat para ulama semasanya atau 
sebelumnya, sehingga cenderung ilmu bi al-ma’sur atau bi al-riwayah. 

Pendapat yang berbeda, oleh ar-Ramahurmuzi akan dicantumkan 
semuanya, meskipun tanpa ada kesimpulan pendapat yang lebih unggul. 

Dalam menulis kitabnya, al-Ramakhurmuzi 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’. 

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


