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BAB II

KRITERIA KESHAHIHAN HADITS DAN

HAKIKAT SYAFAAT

A. Kriteria Keshahihan Hadits

Kriteria keshahihan hadits harus dilihat dari sanad dan matan haditsnya,

oleh karena itu penyelidikan terhadap keshahihan sanad dan matan harus

dilakukan untuk menentukan keshahihan hadits tersebut, karena perhatian para

ulama tidak hanya terhenti pada matannya tetapi juga sanadnya.

1. Kriteria Keshahihan Sanad

Untuk memenuhi kriteria sebuah hadits dikatakan derajatnya shahih, maka

harus memenuhi beberapa kriteria. Ibn Al-Shalāh (wafat 643 H = 1245 M), salah

seorang ulama hadits muta’akhkhirīn1 yang memiliki banyak pengaruh di

kalangan ulama hadits sezamannya dan sesudahnya, telah memberikan  definisi

hadits shahih sebagai berikut:

1 Ulama muta’akhkhirīn dalam bidang hadits ialah ulama hadits yang hidup pada abad IV
Hijri dan seterusnya, yang kebanyakan mereka mengkoleksikan hadits-hadits Nabi hanya
mengutip dari kitab-kitab hadits yang telah disusun oleh ulama mutaqaddimīn, kemudian mereka
meneliti sanad-sanadnya, menghafalnya, dan sedikit sekali yang langsung mengadakan perlawatan
sendiri. Di antara ulama mutaakhkhirīn yang telah mengadakan perlawatan sendiri ialah Al-Hakim
(359 – 405 H), Al-Daruquthni (wafat 385 H), Ibnu Hibban (wafat 354 H), dan Al-Thabrani (wafat
360 H). Lihat lebih jelasnya M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadits, (Bandung: Penerbit
Angkasa, 2005), Cet. ke-10, h. 36.
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Artinya:
“Adapun hadits shahih adalah hadits yang bersambung sanadnya (sampai
kepada Nabi, diriwayatkan oleh (periwayat) yang adil dan dhābith sampai
akhir sanad, (di dalam hadits itu) tidak terdapat kejanggalan (syudzudz)
dan cacat (‘illat).”2

Dari definisi hadits shahih di atas, maka dapat dirinci bahwa kriteria hadits

shahih adalah:

a. Sanadnya Bersambung (Ittishāl Al-Sanad)

Maksudnya ialah bahwa tiap-tiap perawi dalam sanad hadits menerima

riwayat hadits dari perawi terdekat sebelumnya. Keadaan itu berlangsung seperti

itu sampai kepada akhir sanad dari hadits itu. Dengan demikian, dapat dikatakan

bahwa rangkaian para perawi hadits shahih sejak perawi terakhir sampai kepada

para sahabat yang menerima hadits langsung dari Rasulullah saw bersambung

dalam periwayatannya.3

Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungnya suatu sanad,

biasanya ulama hadits menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut:

1) mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti,

2) mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab-kitab rijāl

al-ẖadīts,4 misalnya kitab Tahdzīb Al-Tahdzīb susunan Ibnu Hajar Al-

‘Asqalani dan kitab Al-Kasyif susunan Muhammad ibnu Ahmad Al-Dzahabi,

dengan maksud untuk mengetahui:

2 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadits, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.
128.

3 Mudasir, Ilmu Hadits Untuk IAIN, STAIN, PTAS Semua Fakultas dan Jurusan,
(Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet. ke-1, h. 145-146.

4 Rijāl al-ẖadīts artinya rawi-rawi hadits. Kalau yang dikatakan kitab rijāl al-ẖadīts,
maka artinya kitab yang menerangkan perjalanan atau sifat dari rawi-rawi hadits. Lihat Totok
Jumantoro, Kamus Ilmu Hadits, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), Cet. ke-1, h. 208.
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a) apakah setiap periwayat dalam sanad itu dikenal sebagai orang yang adil dan

dhābith serta tidak suka melakukan penyembunyian cacat (tadlis), dan

b) apakah antara periwayat dengan periwayat yang dekat dalam sanad itu

terdapat hubungan kesezamanan pada masa hidupnya dan hubungan sebagai

guru dan murid dalam periwayatan hadits, dan

3) meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat dengan

periwayat yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang terpakai

berupa haddatsanī, haddatsanā, akhbaranā, ‘an, anna, atau kata-kata

lainnya.5

b. Perawinya ‘Ādil

Kata ‘ādil secara etimologi adalah sesuatu yang terdapat dalam jiwa

bahwa sesuatu itu lurus, merupakan lawan dari lacur.  Sedangkan secara

terminologi adalah berarti orang yang tidak memiliki sifat yang mencacatkan

keagamaan dan keperwiraannya sehingga khabar dan kesaksiannya bisa diterima.6

Seorang perawi dapat dikatakan ‘ādil apabila memenuhi beberapa syarat

berikut:

1) senantiasa melaksanakan segala perintah agama dan meninggalkan semua

larangannya,

2) senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan dosa kecil, dan

5 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadits, op. cit., h. 132.
6 Muhammad ‘Ajaj Al-Khatib, Ushūl Al-Hadīts, diterjemahkan oleh M. Nur Ahmad

Musyafiq dengan judul, Ushul Al-Hadits Pokok-Pokok Ilmu Hadits, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2013), Cet. ke-5, h. 233.
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3) senantiasa memelihara ucapan dan perbuatan yang dapat menodai murū’ah7,

yakni suatu sikap kehati-hatian dari melakukan perbuatan yang sia-sia atau

perbuatan dosa.

Sifat-sifat ‘ādil sebagaimana yang dimaksud di atas dapat diketahui

melalui:

1) popularitas keutamaan perawi di kalangan ulama ahli hadits,

2) penilaian dari para kritikus perawi hadits tentang kelebihan dan kekurangan

yang ada pada diri perawi yang dimaksud, dan

3) penerapan kaidah al-jarẖ wa al-ta’dīl bila tidak ada kesepakatan di antara para

kritikus perawi hadits mengenai kualitas pribadi perawi tertentu.8

c. Perawinya Dhābith

Kata dhābith secara etimologi merupakan isim fā’il dari dhabatha-

yadhbuthu yang berarti yang kokoh, yang kuat, dan mengerjakan dengan

seksama.9 Sedangkan secara terminologi, dhābith adalah sikap penuh kesadaran

dan tidak lalai, kuat hafalan bila hadits yang diriwayatkan berdasarkan

hafalannya, benar tulisannya bila hadits yang diriwayatkannya berdasarkan

tulisan, dan bila ia meriwayatkan hadits secara makna, maka ia akan tahu persis

kata-kata apa yang sesuai untuk digunakan.10

7 Murū’ah ialah adab kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia
kepada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan. Lihat lebih jelasnya di M. Syuhudi
Ismail, Hadits Menurut Pembela, Pengingkar, dan Pemalsunya, (Jakarta: Gema Insani Press,
1995), Cet. ke-1, h. 78.

8 Munzier Suparta, Ilmu Hadits, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), Cet. ke 8, h.
131.

9 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,
(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. ke-14, h. 810.

10 Nuruddin ‘Itr, Manhaj Al-Naqd Fī ‘Ulūm Al-Hadīts, diterjemahkan oleh Mujiyo
dengan judul, ‘Ulum Al-Hadits, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. ke-1, h. 66.
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Adapun cara penetapan ke-dhābith-an seorang periwayat, menurut

berbagai pendapat ulama, dapat dinyatakan sebagai berikut:

a) ke-dhābith-an periwayat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama,

b) ke-dhābith-an periwayat dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian

riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah

dikenal ke-dhābith-annya. Tingkat kesesuaian itu mungkin hanya sampai ke

tingkat makna atau mungkin ke tingkat harfiah, dan

c) apabila seorang periwayat sekali-sekali mengalami kekeliruan, maka dia

masih dapat dinyatakan sebagai periwayat yang dhābith. Tetapi apabila

kesalahan itu sering terjadi, maka periwayat yang bersangkutan tidak lagi

disebut sebagai periwayat yang dhābith.11

Ke-dhābith-an periwayat yang dibahas di atas adalah ke-dhābith-an yang

oleh ulama hadits disebut dengan istilah dhābith shadr. Di samping itu, ada lagi

ke-dhābith-an yang diberi istilah dengan dhābith kitāb. Yang dimaksud dengan

periwayat yang dhābith kitāb adalah periwayat yang memahami dengan baik

tulisan hadits yang tertulis dalam kitab yang ada padanya. Apabila ada kesalahan

tulisan dalam kitab, dia mengetahui letak kesalahannya. Ke-dhābith-an kitāb ini

sangat diperlukan bagi periwayat yang tatkala menerima dan atau menyampaikan

riwayat hadits melalui cara al-qirā’ah ‘alā al-syaikh12 ataupun al-ijāzah.13

11 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadits, op. cit., h. 142.
12 Al-Qirā’ah ‘alā al-syaikh artinya membaca di hadapan guru. Lihat Subhi As-

Shalih,‘Ulūm Al-Hadīts Wa Mushthalahuhu, diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan
judul, Membahas Ilmu-Ilmu Hadits, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013), Cet. ke-9, h. 97.

13 Al-ijāzah dalam terminologi hadits berarti mengizinkan seseorang menyampaikan
hadits atau kitab berdasarkan otoritas ulama yang memberi izin, tanpa harus membacakan kitab itu
kepadanya. Lihat M. M. Azami, Studies in Hadith Methodology and Literature, diterjemahkan
oleh Meth Kieraha dengan judul, Memahami Ilmu Hadis Telaah Metodologi dan Literatur Hadis,
(Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003), Cet. ke-3, h. 50-51.
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d. Tidak Ada Kejanggalan (Syādz)

Kata syādz (jamaknya syudzūdz) secara etimologi adalah yang jarang,

yang menyendiri, yang asing, menyalahi orang banyak, menyalahi aturan.14

Sedangkan secara etimologi, Imam Syafi’i dan diikuti oleh kebanyakan ulama

lainnya mendefinisikan sebagai suatu hadits yang bertentangan dengan hadits

yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih kuat atau lebih tsiqah.15

Jadi sebuah hadits dikatakan ada syādz apabila ada sebuah hadits yang

diriwayatkan oleh seorang perawi, kemudian setelah dilakukan penelitian ternyata

isi kandungan matan dari hadits tersebut bertentangan dengan isi kandungan

matan hadits lain yang diriwayatkan oleh periwayat lain yang juga tsiqah namun

jumlahnya lebih banyak atau periwayat lain yang sama jumlahnya namun

periwayat lain tersebut lebih tsiqah.

e. Terhindar Dari Cacat (‘Illat)

Kata ‘illat (jamaknya ‘ilal) secara etimologi berarti cacat, penyakit,

keburukan, dan kesalahan baca. Dengan pengertian ini, maka yang disebut hadits

ber-‘illat adalah hadits yang ada cacat atau penyakitnya. Secara terminologi, ‘illat

berarti suatu sebab yang tersembunyi atau yang samar-samar, karenanya dapat

merusak keshahihan hadits tersebut. Dikatakan samar-samar, karena jika dilihat

dari segi zahirnya, hadits tersebut terlihat shahih. Adanya kesamaran tersebut,

mengakibatkan nilai kualitasnya menjadi tidak shahih.16

14 Luis Ma’luf, Al-Munjid fi Al-Lughat wa Al-A’lam, (Beirut Libanon: Dār Al-Masyriq,
1994), Cet. ke-34, h. 379.

15 Mudasir, op. cit., h. 147.
16 Munzier Suparta, op. cit., h. 133.
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Menemukan ‘illat hadits ini membutuhkan pengetahuan yang luas, ingatan

yang kuat, dan pemahaman yang cermat. Sebab ‘illat itu sendiri samar lagi

tersembunyi, bahkan bagi orang-orang yang menekuni ilmu-ilmu hadits. Ibnu

Hajar Al-‘Asqalani berkata, “Menemukan ‘illat ini termasuk bagian ilmu hadits

yang paling samar dan paling rumit dan yang bisa melaksanakannya hanyalah

orang yang oleh Allah diberi pemahaman yang tajam, pengetahuan yang

sempurna terhadap urutan-urutan perawi, dan kemampuan yang kuat terhadap

sanad-sanad dan matan-matan.”

Pakar yang berpengalaman mengenai jenis ilmu ini benar-benar

mengandalkan kepada semacam ilham yang dikaruniakan Allah untuk mengetahui

salah satu ‘illat yang tersembunyi. Hal itu tidak aneh, karena pengetahuan tentang

hadits bukanlah sekedar hafalan lisan, melainkan adalah ilmu yang diberitahukan

dan dimasukkan oleh Allah dalam hati.17

Adapun cara untuk mengetahui ‘illat hadits adalah:

1) semua sanad yang berkaitan dengan hadits yang diteliti dan dihimpun, dan

2) seluruh rangkaian dan kualitas periwayat dalam sanad itu diteliti berdasarkan

pendapat para kritikus periwayat dan ‘illat hadits.

Ulama hadits umumnya menyatakan bahwa ‘illat hadits kebanyakan

berbentuk:

17 Subhi As-Shalih, op. cit., h. 171.
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1) sanad yang tampak muttashil18 dan marfū’19 ternyata muttashil tetapi

mauqūf,20

2) sanad yang tampak muttashil dan marfū’ ternyata muttashil tetapi mursal21

(hanya sampai ke al-tābi’ī),22

3) terjadi percampuran hadits dengan bagian hadits lain, dan

4) terjadi kesalahan penyebutan periwayat karena ada lebih dari seorang

periwayat memiliki kemiripan nama sedang kualitasnya tidak sama-sama

tsiqah.

18 Muttashil secara bahasa adalah isim fā’il dari اتََّصَل َیتَِّصُل اتَِّصاًال yang berarti yang
bersambung. Sebagian ulama menyebutnya hadits maushūl, isim maf’ūl dari َوَصَل َیِصُل َوْصًال yang
bermakna disambung. Dalam istilah, hadits muttashil atau maushūl adalah َما اتََّصَل َسَنُدُه ِإَلى َغاَیِتِھ َسَواٌء 
َكاَن َمْرُفْوًعا ِإَلى الرَُّسْوِل َصلَّى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْم َمْوُقْوًفا  artinya “Sesuatu yang bersambung sanadnya sampai
akhir, baik marfu’ disandarkan kepada Rasul saw maupun mauquf (disandarkan kepada
sahabat).” Lihat Abdul Majid Khon, Ulumul Hadits, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-2, h. 264.

19 Marfū’ menurut bahasa artinya yang diangkat atau yang ditinggikan, merupakan lawan
kata dari makhfūdh. Menurut istilah sebagian ahli hadits ialah اْلَحِدْیُث اْلَمْنُقْوُل َعِن النَِّبيِّ َصلَّى الّلُھ َعَلْیِھ َوَسلََّم 
ِبِإْسَناِدِه َوَرْفِعِھ ِإَلْیِھ artinya, “Hadits yang dipindahkan dari Nabi saw dengan menyandarkan dan
mengangkat kepadanya.” Lebih jelasnya, hadits marfū’ adalah hadits yang terangkat sampai
kepada Rasulullah saw, dan atau ia dinamakan marfū’ untuk menunjukkan kedudukan beliau
sebagai seorang Rasul. Lihat ibid., h. 251-252.

20 Mauqūf menurut bahasa berasal dari kata waqaf yang artinya berhenti. Menurut
pengertian istilah ulama hadits ialah َما ُأِضْیَف ِإَلى الصََّحاِبيِّ ِمْن َقْوٍل َأْو ِفْعٍل َأْو َنْحِو َذاِلَك ُمتَِّصًال َكاَن َأْو ُمْنَقِطًعا
artinya, “Sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, baik perkataan, perbuatan, atau yang
lainnya, baik bersambung sanadnya maupun terputus.” Lebih jelasnya, hadits mauqūf adalah
hadits yang disandarkan kepada seorang sahabat atau segolongan sahabat, baik berupa perkataan,
perbuatan, dan persetujuan, baik bersambung sanadnya atau terputus. Lihat ibid., h. 257.

21 Mursal menurut bahasa merupakan isim maf’ūl dari kata arsala yang berarti
melepaskan. Jadi, seakan-akan lepas dari ikatan sanad dan tidak terikat dengan perawi yang sudah
dikenal. Menurut istilah yakni hadits yang gugur pada akhir sanad setelah tabi’in. Gambarannya
adalah bahwa sorang tabi’in (baik tabi’in senior maupun junior) mengatakan: Rasulullah saw
bersabda begini begini, atau telah mengerjakan begini-begini, atau dilakukannya suatu perbuatan
dengan kehadiran beliau begini begini. Bentuk seperti ini merupakan mursal menurut para pakar
hadits. Lihat Mahmud Thahan, Taisīr Mushthalaẖ Al-Hadīts, diterjemahkan oleh Abu Fuad
dengan judul, Ilmu Hadits Praktis, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005), Cet. ke-3, h. 84.

22 Al-Tābi’ī merupakan bentuk mufrād dari tābi’īn yang berarti adalah pengikut. Dalam
ilmu hadits, tābi’īn ialah seluruh orang Islam yang hanya bertemu dengan sahabat, berguru
kepadanya, tidak bertemu dengan Nabi saw, dan tidak pula semasa dengan Nabi saw. Ibnu Hajar
berkata: َحاِبيَّ ُمْؤِمًنا ِباْلإْسَالِمالتَّاِبِعيُّ َمْن َلِقَي الصَّ Artinya, “Tābi’ī itu orang yang menjumpai shaẖāb dalam
keadaan beriman dan mati dalam Islam.” Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah dan
Pengantar Ilmu Hadits, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), Cet. ke-2, h. 217.
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Dua bentuk ‘illat yang disebutkan pertama berupa sanad hadits terputus,

sedang dua bentuk ‘illat yang disebutkan terakhir berupa periwayat yang tidak

dhābith, sedikitnya tidak tamm al-dhabth.23

Untuk mengukur reputasi baik seorang perawi hadits, baik dari sisi

kualitas diri (keshalihan) maupun ke-dhābith-an (kekuatan daya hafal), para

ulama hadits sudah membuat rumusan-rumusan yang diformulasikan dalam

bentuk kata-kata tertentu yang dibuat berdasarkan ranking. Kata-kata yang

digunakan adalah sebagai indikator stasus seorang perawi. Namun dalam ranking

kata-kata yang digunakan para ulama hadits belum mencapai titik kesepakatan

sehingga wajar jika kata-kata yang digunakan sangat beragam. Hal ini disebabkan

oleh orientasi yang berbeda antara satu ahli hadits dengan ahli hadits yang

lainnya. Tetapi untuk lebih memudahkan dalam memahami ranking, peneliti

mencoba mengambil ranking yang telah dirumuskan oleh Abdul Muhdi Abdul

Qadir yang merupakan hasil analisa beliau dalam beberapa rumusan ahli hadits

yaitu sebagai berikut:

1) peringkat pertama, kata-kata yang menunjukkan ta’dīl tertinggi. Kata-kata

yang digunakan di antaranya:

من

2) peringkat kedua, kata-kata yang menunjukkan kemasyhuran ‘adalah perawi.

Kata-kata yang digunakan di antaranya:

23 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadits, op. cit., h. 155.
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عن،!عنه؟مثل،!عنمثليمثله،عنال

3) peringkat ketiga, pengulangan kata-kata tautsīq atau ta’dīl tertinggi.  Kata-

kata yang digunakan di antaranya:

ثبت،ثبتثقة،ثقةحافظ،ثقةحجة،ثبتمتقن،ثقةثبت،ثقة

4) peringkat keempat, kata ta’dīl tertinggi tanpa diulang. Kata-kata yang

digunakan di antaranya:

ضابط،حافظ،حجة،متقن،ثبت،ثقة،

5) peringkat kelima, kata ta’dīl menengah. Kata-kata yang digunakan di

antaranya:

به،البهليس

6) peringkat keenam, kata ta’dīl terendah. Kata-kata yang digunakan di

antaranya:

شيخهو،ماعنه،عنه،عنه،

حسنحلديث،جيدحديثه،يكتببه،شيخ،

بهمابه،الصويلح،حديثه،ما

.بأسا

Status periwayatan perawi pada peringkat ta’dīl pertama sampai

peringkat keempat adalah shahih, meskipun berjenjang kekuatan keshahihannya
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sesuai peringkat. Ilustrasinya, bila periwayatan perawi peringkat pertama

bertentangan dengan periwayatan perawi tingkat kedua, maka periwayatan

peringkat pertama yang didahulukan, begitu seterusnya. Peringkat kelima status

periwayatannya adalah hasan. Sedangkan peringkat keenam, status

periwayatannya tidak shahih maupun hasan, yaitu dha’if yang masih ringan, bila

ditopang dengan sanad yang kualitasnya sama atau lebih baik, maka akan

menjadi hadits hasan lighairihi. Atas dasar ini para ulama hadits telah

menetapkan bahwa hadits shahih itu bertingkat-tingkat kualitasnya sesuai dengan

kualitas perawinya pada sanad.24

Selain indikator reputasi baik, para ulama juga membuat indikator

reputasi buruk (al-jarẖ), yaitu:

1) peringkat pertama, kata-kata yang menunjukkan kedustaan atau kepalsuan.

Kata-kata yang digunakan di antaranya:

للحديث،

2) peringkat kedua, kata-kata yang menunjukkan kedustaan atau kepalsuan.

Kata-kata yang digunakan di antaranya:

حديثا،يضع،

3) peringkat ketiga, kata-kata yang menunjukkan tertuduh berdusta atau

sejenisnya. Kata-kata yang digunakan di antaranya:

24 Abdul Malik Ghozali, Pola Interaksi Hadits Nabawi, (Bandar Lampung: Penerbit
Fakultas Dakwah, 2011), h. 74-76.
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هالك،ساقط،متهمبالوضع،متهم

يثهالبهالعنه،نظر،فيه

ثقة،بالثقة،ليس

4) peringkat keempat, kata yang menunjukkan haditsnya ditolak dan tidak

ditulis atau sejenisnya. Kata-kata yang digunakan di antaranya:

حديثه،تالف،ضعيفحديثه،

ليسعنه،الحتلحديثه،كتابةحديثه،اليكتب،به

شيئا،فلسا،

5) peringkat kelima, kata-kata yang menunjukkan hadits tidak dapat dijadikan

ẖujjah.25 Kata-kata yang digunakan di antaranya:

ينكر،مالهلهمنكر،حديثهمنكرضعيفضعيف،

به،

6) peringkat keenam. Kata-kata yang menunjukkan kelemahan atau talyīn. Kata-

kata yang digunakan di antaranya:

ليستنكرضعف،حديثهضعف،فيهضعف،فيه

منليسمنليسليسليسليس
25 Hujjah secara bahasa berarti al-burhān yang artinya adalah alasan. Alasan yang harus

dikemukakan dalam rangka menetapkan atau mempertahankan pandangan yang diajukan; juga
disebut dengan dalīl (dasar penetapan hukum). Dalam perdebatan para ulama bahwa untuk
menetapkan hukum Islam, jika ada pendapat yang diajukan tanpa landasan hukum, maka fatwa
hukum yang dihasilkan dituduh taẖakkum (menentukan hukum sendiri tanpa dalil) atau tasyrī’ bi
al-hawā (menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu atau secara subyektif). Oleh sebab itu,
dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa setiap pendapat yang dikemukakan senantiasa dibarengi
dengan hujjah. Hujjah bisa berupa ayat Al-Qur’an, hadits Nabi saw, ijmak, kias, dan sebagainya.
Lihat untuk lebih jelasnya di Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (ed.), “Hujah”, Ensiklopedi Islam,
(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), Cet. ke-1, h. 127.
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فيهحديثهباحلافظ،ليس،باملرضىليسمنليس

.لنيفيهحلفظ،فيه،جهالة،

Status hadits perawi pada peringkat pertama hingga peringkat keempat

adalah dha’if dan ditolak serta tidak dapat dijadikan ẖujjah ataupun syāhid

maupun i’tibār. Sedangkan peringkat kelima dan keenam, haditsnya dha’if

hanya saja lebih ringan dari peringkat sebelumya. Haditsnya dapat diriwayatkan

dan ditulis untuk dijadikan i’tibār.26

2. Kriteria Keshahihan Matan

Dalam meneliti hadits, seorang peneliti hadits tidak boleh hanya meneliti

hadits hanya dari sisi periwayatannya saja (al-naqd al-khāriji), akan tetapi

haruslah meneliti dari sisi matannya pula (al-naqd al-dākhili), karena hadits

memang terdiri dari kedua unsur tersebut. Ini dikarenakan dari kondisi hadits yang

cukup bervariasi. Adakalanya suatu hadits sanadnya shahih, tetapi matannya

dha’if. Adakalanya matannya dha’if tetapi sanadnya shahih. Pun ada yang sanad

dan matannya sama-sama shahih atau sama-sama dha’if.

Dengan melihat ilustrasi di atas, penelitian terhadap matan adalah sebuah

keharusan. Untuk itu, sebagaimana penelitian terhadap sanad, maka penelitian

terhadap matanpun harus mempunyai langkah-langkah dalam penelitiannya yang

salah satu metode penelitiannya telah dikemukakan oleh M. Syuhudi Isma’il

dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hadits Nabi yang peneliti

gunakan dalam karya ilmiah ini.

26 Ibid., h. 77-79.
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a. Meneliti Matan Dengan Melihat Kualitas Sanadnya

1) Meneliti Matan Sesudah Meneliti Sanad

Dilihat dari objek penelitiannya, hadits memiliki dua komponen untuk

diteliti, yaitu sanad dan matan. Dalam penelitiannya, para ulama mendahulukan

penelitian terhadap sanad terlebih dahulu. Ini bukan berarti sanad lebih penting

dari pada matan, keduanya merupakan  bagian yang sama-sama pentingnya.

Hanya saja penelitian matan barulah mempunyai arti apabila sanad bagi hadits

yang bersangkutan telah lebih dahulu diketahui kualitasnya.

Dengan demikian, hal ini mempunyai konsekuensi yaitu di antaranya

apabila ada suatu ungkapan dari pihak-pihak yang menyatakan bahwa itu dari

Rasulullah saw padahal ungkapan tersebut tidak bersanad, maka matannya tidak

dapat dinyatakan sebagai redaksi dari Rasulullah saw atau dianggap sebagai hadits

maudhū’.27

2) Kualitas Matan Tidak Selalu Sejalan Dengan Kualitas Sanadnya

Menurut Ulama hadits, suatu hadits barulah dinyatakan berkualitas shahih

(dalam hal ini shahih li dzātihi28) apabila sanad dan matannya sama-sama

berkualitas shahih. Namun demikian, faktanya bahwa kualitas sanad dan matan

suatu hadits bervariasi. Seharusnya adalah apabila sanadnya shahih maka

matannyapun harus ikut shahih. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Tetap

saja ada hadits yang sanadnya shahih tetapi matannya dha’if. Hal ini

27 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadits Nabi, op. cit., h. 123.
28 Shahih li dzātihi secara bahasa berarti yang sah karena dzatnya, yakni yang shahih

dengan tidak ada bantuan dari keterangan yang lain. Secara istilah adalah suatu hadits yang
sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang adil, dhābith
yang sempurna, serta tidak ada syudūdz, dan tidak ada ‘illat. Lihat A. Qadir Hasan, op. cit., h. 29.
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sesungguhnya bukanlah disebabkan oleh ketidakshahihan sanad yang kurang

akurat, melainkan karena terjadi beberapa faktor sebagai berikut:

a) karena telah terjadi kesalahan dalam melakukan penelitian matan, misalnya

karena kesalahan dalam menggunakan pendekatan ketika meneliti matan,

b) karena telah terjadi kesalahan dalam melaksanakan penelitian

sanad, dan

c) karena hadits yang bersangkutan telah mengalami periwayatan yang semakna

yang ternyata mengalami kesalahpahaman.29

3) Kaidah Keshahihan Matan Sebagai Acuan

Sebagaimana salah satu unsur dari keshahihan sanad adalah terhindar dari

adanya syudzūdz dan ‘illat, demikian pula keshahihan dari matan. Salah satu

syarat matan yang shahih adalah harus terbebas dari adanya syudzūdz dan ‘illat

dan ini adalah syarat yang harus menjadi acuan utama.

Penelitian syādz dan ‘illat pada matan tidak mudah dilakukan karena tidak

adanya kitab-kitab yang khusus menghimpun berbagai matan yang mengandung

syādz dan ‘illat. Adapun kualitas matan terbagi dua yaitu shahih dan dha’if.

Kualitas dha’if pada matan bermacam-macam. Untuk mengetahui macam-macam

istilah dengan pengertiannya masing-masing, perlu dipelajari atau dibuka kitab-

kitab mushthalāh al-ẖadīts.30

29 Ima Rezeki Kumaranti, “Kualitas Hadits Tentang Doa Orang Yang Meninggal Dunia
Kepada Orang Yang Masih Hidup”, Skripsi, (Bandar Lampung: Perpustakaan IAIN Raden Intan ,
2016), h. 53-54. t.d.

30 Mushthalāh artinya kebiasaan yang terpakai dalam satu ilmu. Maksud yang
dikehendaki dalam ilmu hadits yaitu ilmu yang menerangkan kebiasaan-kebiasaan yang terpakai
dalam ilmu hadits. Atau ilmu yang membicarakan kebiasaan-kebiasaan yang dipakai ahli hadits.
Atau definisi Hasbi Al-Shiddiqi, َعَلْیِھ اْلُمَحدُِّثْوَن َوَتَعاَرُفْوُه ِفْیَما َبْیَنُھْمِعْلٌم ُیْبَحُث ِفْیِھ َعما اْصَطَلَح Artinya:“Ilmu
yang menerangkan pengertian-pengertian (istilah-istilah) yang dipakai oleh ahli hadits.” Lihat
Totok Jumantoro, op. cit., h. 181-182.
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Adapun tolak ukur penelitian matan (ma’ayir naqd al-matn) yang

dikemukakan oleh para ulama tidaklah seragam. Menurut Al-Khatib Al-Baghdadi

(w. 467 H/1072 M) suatu matan hadits barulah dinyatakan sebagai matan yang

maqbūl (diterima karena kualitasnya shahih) apabila:

a) tidak bertentangan dengan akal yang sehat,

b) tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur’an yang telah muẖkam (ketentuan

hukum yang telah tetap),

c) tidak bertentangan dengan hadits mutawātir,31

d) tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan

ulama masa lalu (ulama salaf),32

e) tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti, dan

f) tidak bertentangan dengan hadits aẖad33 yang kualitas keshahihannya lebih

kuat.34

31 Mutawātir menurut bahasa berarti mutatābi’ yakni sesuatu yang datang berikut dengan
kita atau yang beriring-iringan antara satu dengan yang lainnya tanpa ada jaraknya. Adapun secara
istilah, terdapat beberapa formulasi definisi, antara lain adalah َما َرَواُه َجْمٌع ُتِحْیُل اْلَعاَدُة َتَواُطُؤُھْم َعَلى اْلَكِذِب 

السََّنِد ِإَلى ُمْنَتَھاُهَعْن ِمْثِلِھْم ِمْن َأوَِّل  artinya, “Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang
menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta dari sejak awal sanad
sampai akhir sanad pada setiap tingkatan.” Syarat-syarat hadits mutawātir yaitu diriwayatkan
oleh sejumlah besar perawi, adanya keseimbangan antar perawi pada thabaqat (lapisan) pertama
dengan thabaqat berikutnya, dan berdasarkan tanggapan panca indra. Lihat Mudasir, op. cit., h.
113-118.

32 Kata salaf dalam kitab Lisānul Arab ialah orang yang lebih tua dan lebih utama. Al-
Qur’an menggunakan kata salaf untuk merujuk masa lalu (QS. Al-Māidah [5]: 95), (QS. Al-Anfāl
[8]: 38). Menurut istilah kata salaf berarti sahabat, para tabi’in, serta para pengikut mereka dari
Imam-Imam terkemuka  yang mengikuti Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam literatur Islam sering
disebut perkataan al-salaf al-shāliẖ, yang berarti orang yang shaleh yang terdahulu atau sudah
lewat. Para ahli menyebutkan bahwa yang dimaksud  dengan al-salaf al-shāliẖ ialah orang-orang
Muslim yang hidup sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai abad ke-3 H.  Mereka terdiri dari
para sahabat, tābi’in, tābi’ al-tābi’ īn, dan atbā’ al-tābi’īn. Lebih jelasnya lihat M. Yunan Yusuf,
et al., (ed.), “Salaf”, Ensiklopedi Muhammadiyah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), Cet.
ke-1, h. 338.

33 Hadits ahad ialah hadits yang jumlah rāwi-nya tidak sampai pada jumlah mutawātir,
tidak memenuhi syarat mutawātir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawātir. Lihat M. Agus
Solahudin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadits, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Cet. ke-2, h. 133-
134.
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Dalam hubungannya dengan tolok ukur untuk meneliti suatu hadits

matannya adalah palsu, para ulama muẖadditsīn telah membuat tanda-tanda yaitu:

a) kata-kata yang digunakan sangat rendah dalam tingkatan ilmu bahasa. Artinya

tidak mungkin Rasul mengucapkan kata-kata seperti itu, terutama bila kata-

kata itu langsung dinisbahkan kepada beliau,

b) rusak maknanya, yaitu makna matannya bertentangan dengan hukum aksioma

akal dan tak dapat di-ta’wīl-kan35 maknanya ataupun bertentangan dengan

kaidah-kaidah umum dalam hukum dan etika, keilmuan, sejarah, dan lain-lain

yang sudah jelas kemapanannya,

c) bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur’an yang sudah jelas dan tak dapat di-

ta’wīl-kan maknanya. Sebagai contoh, “Anak hasil perzinaan tak akan masuk

surga sampai tujuh turunan.” Ini bertentangan dengan firman Allah swt,

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (QS. Al-

An’ām [6]: 164). Ataupun bertentangan dengan hadits lain yang mutawattir

atau bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang diambil dari Al-Qur’an

dan sunnah,

d) bertentangan dengan data-data sejarah yang sudah terkenal pada zaman Rasul.

Sebagai contoh hadits yang mengatakan bahwa Rasul memberlakukan jizyah

kepada Ahli Khaibar, padahal menurut data sejarah yang sudah solid bahwa

jizyah belum dikenal pada tahun Khaibar,

34 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadits Nabi, op. cit., h. 126.
35 Ta’wīl secara bahasa adalah kembali. Secara istilah, ulama berbeda-beda dalam

memberikan definisinya. Imam Suyuthi misalnya memberikan definisinya, bahwa ta’wīl adalah
sesuatu yang telah digali oleh para ulama berupa makna-makna yang samar dan rahasia-rahasia
Tuhan yang amat pelik. Lihat Muhammad Ali Ash-Shobuni, Al-Tibyān Fī ‘Ulūm Al-Qur’ān,
diterjemahkan oleh Muhammad qodirun Nur dengan judul, Ikhtisar Ulumul Qur’an Praktis,
(Jakarta: Pustaka Amani, 1988), h. 89-90.
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e) cocok dengan madzhab perawinya dan ia terkenal sangat fanatik dengan

madzhabnya, seperti kelompok Syī’ah Rāfidhi meriwayatkan hadits-hadits

tentang fadhīlah Ahl Al-Bait,

f) bila suatu hadits mengandung hal yang menjadikan periwayatnya sangat

digandrungi. Sebagai contoh hadits yang menyebutkan bahwa Rasul telah

menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah penggantinya dan di saat Abu

Bakar dipilih sebagai khalifah, para sahabat terdiam, tidak memberikan

dukungannya, dan

g) suatu hadits mengandung pemberian pahala yang berlebihan dalam suatu

perbuatan yang remeh ataupun ancaman dengan siksaan yang berlebihan

disebabkan kesalahan yang sedikit.36

b. Meneliti Susunan Matan Yang Semakna

1) Terjadinya Perbedaan Lafal

Salah satu sebab terjadinya perbedaan lafal pada matan hadits yang

semakna adalah karena dalam periwayatan hadits terjadi periwayatan secara

makna (al-riwāyah bi al-ma’nā). Perbedaan lafal ini tidak mengakibatkan

perbedaan makna, asalkan sama-sama shahih, maka hal itu dapat ditoleransi,

karena bagaimanapun seorang perawi yang berkapasitas tsiqah-pun adalah

manusia biasa yang tentu sesekali melakukan kesalahan yang mengakibatkan

redaksi hadits yang disampaikan tidak sama. Namun hal ini masih dapat

ditoleransi selama kesalahan tersebut tidak mengurangi kualitas ke-tsiqah-annya.

Periwayat tsiqah yang mengalami kekeliruan dalam meriwayatkan hadits biasanya

36 Abdul Malik Ghozali, op. cit., h. 38-39.
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memberikan isyarat-isyarat tertentu, seperti kamā qāla (sebagaimana dia telah

mengatakan), ruwiya (telah diriwayatkan), au qāla (atau dia telah mengatakan),

wa qāla (dan dia telah mengatakan), dan lain-lain yang dalam sanad biasanya

dipakai lambang-lambang ‘an, anna, ataupun qāla.37

Apabila kekeliruan yang telah dialami oleh periwayat tertentu berjumlah

banyak, maka periwayat yang bersangkutan tidak dapat dimasukkan ke dalam

golongan periwayat yang bersifat tsiqah. Periwayat tersebut dinyatakan dha’if

dalam peringkat tertentu sesuai dengan tingkat kekeliruannya.38

2) Akibat Terjadi Perbedaan Lafal

Dengan adanya perbedaan lafal pada berbagai matan yang semakna, maka

metode muqāranah (perbandingan) menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Metode muqāranah ini tidak hanya ditujukan kepada lafal-lafal matan saja, tetapi

juga kepada masing-masing sanadnya.

Dengan menempuh metode ini, maka akan dapat diketahui apakah

terjadinya perbedaan lafal matan masih dapat ditoleransi atau tidak. Metode

muqāranah pada sanad dan matan tidak hanya dimaksudkan untuk konfirmasi atas

hasil penelitian, tetapi lebih membuktikan apakah susunan matan tersebut dapat

dipertanggungjawabkan keasliannya dari Rasulullah saw.

Setelah diadakan metode muqāranah, biasanya akan terlihat adanya

ziyādah dan idrāj serta yang lain-lainnya. Ziyādah secara bahasa adalah

tambahan. Sedangkan menurut istilah ahli hadits adalah lafal atau kalimat yang

terdapat pada matan dan tambahan tersebut dikemukakan oleh periwayat tertentu

37 Gufron Fatoni, “Hadits Tentang Hadiah Pahala (Studi Analisis Sanad dan Matan)”,
Skripsi, (Bandar Lampung: Perpustakaan IAIN Raden Intan, 2014), h. 25-25. t.d.

38 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadits Nabi, op.cit., h. 134.
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sedangkan periwayat yang lainnya tidak mengemukakannya.39 Idrāj secara bahasa

berasal dari أدرج الشيء فى الشيء yang berarti seseorang memasukkan sesuatu ke

dalam sesuatu yang lain. Menurut istilah, idrāj berarti memasukkan suatu

pernyataan sebagian perawi ke dalam matan hadits sehingga disalahpahami bahwa

pernyataan itu termasuk sabda Nabi saw, yang letaknya bisa di awal, di tengah,

ataupun di akhir.40 Jika dilihat dari pengertian istilah keduanya (ziyādah dan idrāj)

maka akan memiliki kemiripan yakni tambahan yang terdapat pada riwayat matan

hadits. Bedanya, idrāj berasal dari diri periwayat, sedang ziyādah (yang

memenuhi syarat) merupakan bagian tak terpisahkan dari matan hadits Nabi.41

c. Meneliti Kandungan Matan

1) Membandingkan Kandungan Matan Yang Sejalan Atau Tidak

Bertentangan

Untuk mengetahui pada matan tertentu apakah ada matan lain atau tidak,

yang memiliki topik masalah yang sama, maka dilakukan takhrīj al-ẖadīts bi al-

maudhū’i, yaitu mengumpulkan semua hadits bila ditemukan matan lain yang

memiliki topik sama. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan penelitian

sanad. Apabila sanadnya memenuhi syarat, maka kegiatan muqāranah kandungan

matan-matan tersebut dilakukan.42

Apabila kandungan matan yang diperbandingkan ternyata sama dan

sejalan juga dengan dalil-dalil lain yang kuat, minimal tidak bertentangan, maka

39 Ima Rezeki Kumaranti, op. cit., h. 57.
40 Muhammad ‘Ajaj Al-Khatib, op. cit., h. 335.
41 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadits Nabi, op. cit., h. 138.
42 Neli Anggraini, “Hadits Tentang Ruqyah (Studi Analisis Sanad dan Matan)”, Skripsi,

(Bandar Lampung: Perpustakaan IAIN Raden Intan, 2009), h. 55. t.d.
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dapatlah dinyatakan bahwa kegiatan penelitian telah selesai. Apabila yang terjadi

adalah sebaliknya, maka kegiatan penelitian masih harus dilanjutkan.43

2) Membandingkan Kandungan Matan Yang Tidak Sejalan Atau Tampak

Bertentangan

Dalam menyebut kandungan matan hadits yang tampak bertentangan,

ulama hadits berbeda-beda dalam penyebutannya. Sebagian ulama menyebutnya

dengan istilah mukhtalif al-ẖadīts, sebagian lagi menyebutnya dengan mukhālafah

al-ẖadīts, dan pada umumnya ulama menyebutnya dengan al-ta’ārudh. Berbagai

hadits yang tampak bertentangan tersebut telah dihimpun oleh para ulama dalam

kitab-kitab khusus, antara lain Imam Syafi’i dalam kitabnya yang berjudul Kitāb

Ikhtilāf Al-Hadīts dan Ibnu Qutaibah (wafat 276 H) dalam kitabnya yang

berjudul Ta’wīl Mukhtalif Al-Hadīts.44

Sesungguhnya tidaklah mungkin hadits Nabi akan bertentangan dengan

hadits Nabi yang lainnya, apalagi bertentangan dengan Al-Qur’an. Jika hal ini

terjadi, tentu ada sesuatu yang melatarbelakanginya dan tugas sang peneliti adalah

menemukan sesuatu yang melatarbelakangi tersebut. Dalam menyelesaikan

masalah-masalah tersebut, ulama hadits berbeda-beda cara baik secara urutan

maupun penyebutan cara tersebut. Walaupun begitu tidaklah berarti bahwa hasil

penyelesaiannya selalu berbeda. Perbedaan tahap cara penyelesaiannya ternyata

banyak juga membuahkan hasil yang sama.45 Berikut ini akan peneliti paparkan

cara yang digunakan oleh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, yaitu:

43 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadits Nabi, op. cit., h. 141.
44 Ibid., h. 142.
45 Ibid., h. 144.



42

a. Al-Taufīq (Al-Jam’u atau Al-Talfīq), yaitu penyelesaian dengan

dikompromikan.

Penyelesaian hadits mukhtalif dalam bentuk ini bisa jadi berdasarkan

pemahaman dengan pendekatan kaidah ushūl, berdasarkan pemahaman

kontekstual, berdasarkan korelatif, maupun penyelesaian dengan cara ta’wīl.46

Di kalangan ulama dikenal dengan dua macam metode pemahaman makna

kandungan hadits yaitu:

(1) pemahaman tekstual, yaitu tipe pemahaman hadits dengan cara melihat makna

harfiah, tanpa memperhatikan latar belakang kemunculan hadits tersebut

maupun sejarah pengumpulannya, dan

(2) pemahaman kontekstual, yaitu memahami hadits sebagai sumber ajaran Islam

secara kritis konstruktif dengan melihat dan mempertimbangkan asal-usul

hadits (asbāb al-wurūd) tersebut. Dalam metode kontekstual digunakan

beberapa pendekatan keilmuan sebagai berikut:

(a) pendekatan kebahasaan, yaitu hadits disabdakan oleh Nabi saw dengan

menggunakan gaya bahasa Arab yang indah, teratur, beragam, dan bernilai

tinggi sehingga ada kemungkinan terdapatnya makna hakiki atau majazi,47

ungkapan simbolik, maupun analogi dalam lafazh hadits,

46 Sulhi, “Hadits-Hadits Ziarah Kubur (Kajian Ma’āni al-Hadīts)” Skripsi, (Bandar
Lampung: Perpustakaan IAIN Raden Intan, 2014), h. 39. t.d.

47 Hakiki berasal dari kata al-ẖaqīqah artinya yang tetap, yang nyata, atau yang
sebenarnya. Majazi berasal dari kata al-majāz berasal dari kata al-jawāz yang berarti beralih dari
suatu keadaan kepada keadaan lain, dari satu makna kepada makna lain, dan disebut juga dengan
makna kiasan. Hakikat adalah lafal yang digunakan untuk mengungkapkan makna yang ditentukan
untuknya, baik dalam penggunaan kebahasaan, penggunaan syara’, maupun dalam penggunaan
adat kebiasaan (‘urf). Majas adalah suatu lafal yang digunakan tidak sesuai dengan makna yang
sebenarnya. Persoalan hakikat dan majas adalah persoalan al-qawā’id al-lughāwiyah (kaidah-
kaidah kebahasaan) yang dibahas ulama usul fikih dalam kaitannya dengan pemahaman ayat-ayat
Al-Qur’an  dan/atau sunah Rasulullah saw. Lihat Abdul Aziz, et al., (ed.), “Hakikat/Majas”,
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(b) pendekatan historis, yaitu memahami hadits dengan memperhatikan suasana

dan peristiwa sejarah yang menyebabkan atau mengiringi munculnya suatu

hadits,

(c) pendekatan sosiologis, yaitu pemahaman dengan memperhatikan keterkaitan

berbagai faktor sosial kemasyarakatan, baik yang bersifat struktur maupun

relasi yang mempengaruhi atau menyebabkan munculnya suatu hadits,

(d) pendekatan sosiohistoris, yaitu memahami hadits dengan memperhatikan latar

belakang situasi sejarah sosial kemasyarakatan yang menyebabkan

kemunculan suatu keputusan atau tindakan dari Nabi saw,

(e) pendekatan antropologis, yaitu memahami hadits dengan memperhatikan

tradisi dan budaya, termasuk model keyakinan yang berkembang dalam

masyarakat dan menjadi faktor latar belakang munculnya hadits, dan

(f) pendekatan psikologis, yaitu memahami maksud hadits dengan cara

memperhatikan kondisi kejiwaan Nabi saw dan masyarakat yang beliau

hadapi yang menjadi sasaran hadits tersebut.48

b. Al-Tarjīh, yaitu penyelesaian dengan mengamalkan hadits yang lebih kuat dan

meninggalkan yang lemah.

c. Al-Nasakh, yaitu penyelesaian dengan membatalkan hadits yang lebih dahulu

dengan hadits yang datang kemudian.

d. Tawaqquf / Al-Tauqīf, yaitu mendiamkan untuk sementara waktu. Maksudnya

tidak mengamalkan hadits yang tampak saling bertentangan hingga tampak

Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), Cet. ke-5, Jilid 2, h. 502-
503.

48 Ahmad Isnaeni, et al., Ilmu-Ilmu Hadits, (Bandar Lampung: PUSIKAMLA, 2009), h.
14-19.
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mana yang lebih unggul atau sampai Allah swt memberi petunjuk tentang

pengertiannya.49

3.  Cara-cara Penerimaan dan Penyampaian Hadits

Dalam ilmu hadits, cara-cara menerima dan menyampaikan riwayat

hadits secara lengkap, baik sanad maupun matannya dikenal dengan istilah

taẖammul wa adā’ al-ẖadīts. Taẖammul al-ẖadīts merupakan kegiatan

menerima riwayat hadits, sedang adā’ al-ẖadīts merupakan kegiatan

menyampaikan riwayat hadits. Sanad hadits selain memuat nama-nama

periwayat, juga memuat lambang-lambang atau lafal-lafal yang memberi

petunjuk tentang metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing

periwayat yang bersangkutan. Dari lambang-lambang itu dapat diteliti tingkat

akurasi metode periwayatan yang digunakan oleh periwayat yang termuat

namanya dalam sanad.

Dalam taẖammul wa adā’ al-ẖadīts terdapat delapan cara yaitu:

a. Al-Simā’

Al-Simā’ artinya mendengarkan. Maksudnya di sini adalah seorang

perawi mendengarkan lafadz syaikhnya di waktu sang syaikh (guru) membaca

atau menyebut hadits atau hadits bersama sanadnya.50 Metode al-simā’ menurut

jumhūr51 ulama hadits merupakan metode yang paling tinggi derajatnya dalam

taẖammul wa adā’ al-ẖadīts.52

49 Ibid., h. 39-41.
50 A. Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadits, (Bandung: CV. Diponegoro, 2007), h. 363.
51 Jumhūr berarti golongan mayoritas, golongan terbesar. Jumhūr ulama artinya

mayoritas, golongan terbesar dari ulama berbagai madzhab. Jumhūriyyah bararti republik. Raīsah
Jumhūriyyah artinya presiden atau kepala negara. ‘Inda Jumhūril ‘Ulamā’ artinya menurut
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Lafal-lafal yang digunakan dalam metode al-simā’ adalah sami’tu (aku

telah mendengar), haddatsanī (telah bertutur kepadaku), akhbaranī (telah

mengkhabarkan kepadaku), anbaanī (telah memberitahu kepadaku), qāla lī (telah

berkata kepadaku), atau dzakara lī (telah menyebutkan kepadaku).53

b. Al-Qirāah ‘Ala Al-Syaikh

Al-Qirāah ‘alā al-syaikh artinya membaca di hadapan guru. Al-Qirā’ah

yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan membaca seorang murid di depan

gurunya, baik secara hafalan maupun dengan melihat sebuah kitab. Apabila

bacaannya bukan hafalan atau tidak pula dengan membaca di depan gurunya,

maka untuk orang tersebut diisyaratkan harus hafal bacaannya. Atau dia mampu

membandingkannya secara benar, jika hal itu memang suatu keharusan terhadap

para murid yang terpercaya dan cermat atau salah seorang di antaranya.54

Tingkatan dari cara al-qirāah ‘alā al-syaikh ini ada yang menyatakan sederajat

dengan al-simā’, ada yang menyatakan di bawah al-simā’, dan ada yang

menyatakan lebih tinggi dari al-simā’.55

Lambang-lambang yang digunakan adalah qara’tu ‘alā fulān (aku

membacakannya kepada fulan), quria ‘alaih wa ana asma’u faqarra bih

(dibacakan kepadanya sementara aku mendengarkan dan dia setuju), haddatsanā

mayoritas atau kebanyakan Ulama. Lihat lebih jelasnya di M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. ke-3, h. 144.

52 Mahmud Thahan, o. cit., h. 205.
53 Ibid., h. 206.
54 Subhi As-Shalih, op. cit., h. 97.

55 Mahmud Thahan, op. cit., h. 207.
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qirāah ‘alaih (telah menuturkan kepada kami secara bacaan di depannya),

akhbaranā (telah memberitahu kepada kami).56

c. Al-Ijāzah

Al-ijāzah dalam terminologi hadits berarti mengizinkan seseorang

menyampaikan hadits atau kitab berdasarkan otoritas ulama yang memberi izin,

tanpa harus membacakan kitab itu kepadanya. Ada beberapa jenis ijāzah. Sampai

abad ketiga, sulit menemukan tanda-tanda adanya ijāzah, tapi belakangan sistem

ini digunakan secara luas. Dalam beberapa kasus, sistem ini semacam

pengamanan teks. Misalnya, bila A mengizinkan B menyampaikan Shahih Al-

Bukhari, maka B harus menemukan salinan Shahih Al-Bukhari yang berisi

sertifikat pembacaan yang memuat nama A. Dengan cara ini, teks yang benar

dapat dijaga dari perubahan.57 Hukum dari metode al-ijāzah ini menurut jumhūr

ulama adalah diperbolehkan meriwayatkan dan mengamalkannya.58

Lafal-lafal yang dipergunakan dalam metode al-ijāzah ini adalah ajazalī

fulān (telah mengizinkanku si fulan), haddatsanā ijāzah (telah menuturkan kepada

kami dengan ijāzah), akhbaranā ijāzah (telah mengkhabarkan kepada kami

dengan ijazah).59

d. Al-Munāwalah

Al-Munāwalah artinya memberi atau menyerahkan. Maksudnya sang

guru memberikan kitabnya kepada muridnya atau guru menyuruh menyalin kitab

56 Ibid.
57 M. M. Azami, op. cit., h. 50-51.
58 Mahmud Thahan, op. cit., h. 208.
59 Ibid., h. 208-209.
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tersebut atau guru meminjamkan kitabnya itu kepada muridnya atau seorang rāwi

menyerahkan suatu kitab kepada gurunya, sesudah itu gurunya memperhatikan

kitab tersebut dengan benar-benar, lalu dikembalikan lagi kepada rāwi tadi.60

Hukum riwayat dari metode al-munāwalah ini adalah dibolehkan

meriwayatkannya.61

Lafal-lafal yang digunakan dalam al-munāwalah adalah nāwalanī (ia

telah memberikannya kepadaku), nāwalanī wa ajaza lī (ia telah memberikannya

kepadaku dan mengizinkannya kepadaku, haddatsanā munāwalah (telah

menuturkan kepada kami secara munāwalah), atau akhbaranā munāwalah wa

ijāzah (telah mengkhabarkan kepada kami secara munāwalah dan ijāzah).62

e. Al-Kitābah

Metode al-kitābah yaitu seorang guru menuliskan sendiri atau menyuruh

orang lain untuk menuliskan sebagian haditsnya guna diberikan kepada murid

yang ada di hadapannya atau yang tidak hadir dengan jalan dikirimi surat melalui

orang yang dipercaya untuk menyampaikannya.63

Lafal-lafal dalam metode kitābah adalah kataba ilayya fulān (fulan telah

menuliskannya untukku), haddatsanī fulān (fulan telah menuturkan kepadaku),

atau akhbaranī kitābah (telah menuturkan kepadaku secara tertulis).64

f. Al-I’lam

Metode al-i’lam yaitu pemberitahuan seorang guru kepada muridnya,

bahwa kitab atau hadits yang diriwayatkannya dia terima dari seseorang  (guru)

60 A. Qadir Hassan, op. cit., h. 365.
61 Mahmud Thahan, op. cit., h.  209.
62 Ibid., h. 209-210.
63 Munzier Suparta, op. cit., h. 202.
64 Mahmud Thahan, op. cit., h. 211.
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dengan tanpa memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkannya atau

menyuruhnya. Sebagian ulama ahli ushūl di antaranya Ibnu Al-Shalah

menyatakan tidak sah meriwayatkan hadits dengan cara ini.65

Lafal yang digunakan dalam metode ini di antaranya adalah a’lamanī

syaikhī bi kadzā (guruku telah meng-i’lam-kan kepadaku seperti ini).66

g. Al-Washiyyah

Metode al-washiyyah yakni seorang guru ketika akan meninggal atau

bepergian meninggalkan pesan kepada orang lain untuk meriwayatkan hadits

atau kitabnya apabila ia meninggal atau bepergian. Periwayatan seperti ini

menurut jumhūr ulama dianggap lemah.67

Lafal-lafal yang digunakan yaitu aushā ilayya fulān bi kadzā (fulan telah

mewasiatkan kepadaku seperti ini), atau haddatsanī fulān washiyyah (telah

menuturkan kepadaku fulan secara washiyyah).68

h. Al-Wijādah

Yakni seseorang memperoleh hadits orang lain dengan mempelajari

kitab-kitab hadits dengan tidak melalui cara al-simā’, al-ijāzah, atau al-

munāwalah. Para ulama berselisih pendapat mengenai cara ini. Imam Syafi’i

memperbolehkan beramal dengan hadits yang periwayatannya melalui cara ini.69

Lafal yang digunakan dalam metode ini antara lain adalah wajadtu bi

khaththin fulānin kadzā (aku membaca tulisan si fulan seperti ini).70

65 Munzier Suparta, op. cit., h. 203.
66 Mahmud Thahan, op. cit., h. 211.
67 Mudasir, op. cit., 188.
68 Mahmud Thahan, op. cit., h. 212.
69 Munzier Suparta, op. cit., h. 204.
70 Mahmud Thahan, op. cit., h. 212.
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Khusus lambang-lambang yang berupa kata-kata (tepatnya harf) ‘an

(hadits mu’an’an) dan anna (hadits mu’annan) ulama telah banyak yang

mempersoalkannya yakni sebagian mereka menyatakan sebagai hadits yang

memiliki sanad yang putus. Sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa hadits

mu’an’an dapat dinilai sebagai bersambung sanadnya bila dipenuhi syarat-syarat

tertentu, yaitu:

1) pada sanad hadits yang bersangkutan tidak terdapat tadlis (penyembunyian

cacat),

2) para periwayat yang namanya beriring dan di antarai oleh lambang ‘an

ataupun anna itu telah terjadi pertemuan, dan

3) periwayat yang menggunakan lambang-lambang ‘an ataupun anna itu adalah

periwayat yang kepercayaan (tsiqah).71

B. Syafaat

1. Pengertian Syafaat

Secara bahasa syafaat (الشََّفاَعُة) adalah merupakan isim mashdar72 dari kata

syafa’a-yasyfa’u ( َیْشَفُع-َفَع َش ) yang artinya menjadikan sejodoh, sepasang, genap,73

dan merupakan lawan dari al-witr yang artinya (اْلِوْتُر) ganjil, sebab orang yang

memberi syafaat menuntut kepada peminta syafaat di dalam mencapai apa yang

71 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadits Nabi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992),
Cet. ke-1, h. 82-83

72 Mashdar secara bahasa berasal dari kata shadara yang berarti asal atau sumber. Isim
mashdar ialah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa. Isim Mashdar ada dua yaitu
isim mashdar ghairu mim yakni isim mashdar yang tidak dimulai dengan mim zaidah, dan isim
mashdar mim yakni isim mashdar yang dimulai dengan mim zaidah. Lihat M. Abdul Manaf
Hamid, Pengantar Ilmu Shorof Istilahi-Lughowi, (Nganjuk: PP. Fathul Mubtadiin, 1994), h.18-19.

73 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,
(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. ke-14, h. 729.
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dimintanya.74 Ini dikarenakan tidak semua orang mampu meraih apa yang ia

harapkan. Ketika itu banyak cara yang dilakukan di antaranya meminta bantuan

orang lain, maka ia akan melakukan hal itu. Jika apa yang diharapkan seseorang

terdapat pada pihak lain baik itu yang ditakuti atau disegani, maka ia dapat

menuju kepadanya dengan “menggenapkan dirinya” dengan orang yang dituju itu

untuk bersama-sama memohon kepada yang ditakuti dan disegani itu.75

Secara istilah, syafaat adalah suatu usaha perantaraan dalam memberikan

suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan suatu mudharat bagi orang lain.76

Syafaat yang dimaksudkan di sini adalah syafaat yang terjadi pada hari kiamat, di

mana keadaan umat manusia ketika sedang dalam keadaan yang sangat sulit, di

antaranya ialah berdiri di padang mahsyar.77 Dalam keadaan yang demikian,

syafaat ini merupakan sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Syafaat ini bagi

mereka merupakan harapan untuk menyelamatkan diri dari sekian banyak tahapan

yang dilalui pada hari kiamat.78 Perkataan syafaat juga mengandung arti bahwa

seorang perantara / syafī’ memohonkan sesuatu keperluan kepada seorang raja

74 Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, diterjemahkan oleh Hery Noer Aly,
et al., dengan judul yang sama dengan aslinya, (Semarang: CV. Thaha Putra, 1992), Cet. ke-2,
Jilid 1, h. 187.

75 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an,
(Jakarta: Lentera Hati, 2006), Cet. ke-5, Volume 1, h. 186-187.

76 Tim Ensiklopedi Islam Departemen Agama RI. (ed.), “Syafaat”, Ensiklopedi Islam Di
Indonesia, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 1993), h. 1141.

77 Mahsyar ialah tempat dikumpulkannya umat manusia sesudah dibangkitkan dari alam
kubur pada hari kiamat. Pada hari mahsyar itulah keadilan Allah swt ditegakkan dalam arti riil.
Setiap manusia mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama di dunia yang telah
dicatat oleh Malaikat Raqib dan Atid. Siapa yang berbuat kebajikan, sekecil apapun, akan dibalas
Allah dengan kesenangan. Sebaliknya, siapa yang melakukan kejahatan, sekecil apapun, akan
dibalas juga. Siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, pada hari mahsyar itulah
ditentukan oleh Allah swt. Lihat M. Abdul Mujieb, op. cit., h. 186.

78 Mahir Ahmad Ash-Shufi, Bidāyah Yaum Al-Qiyāmah (Ardh Al-Maẖsyar, Al-Haudh, Al-
Syafāh Al-‘Uzhmā), diterjemahkan oleh Salafuddun Abu Sayyid dengan judul, Petaka Padang
Mahsyar, (Solo: Wacana Ilmiah Press, 2008), Cet. ke-1, h. 201.
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atau penguasa untuk kepentingan orang lain dan ini adalah pengertian di luar arti

theologis.79

2. Dalil-dalil Naqli Tentang Syafaat

a. Dalil-dalil Dari Al-Qur’an

Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur’an yang membicarakan tentang syafaat.

Namun di sini peneliti hanya akan menuliskan beberapa di antaranya yaitu:

1) Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2] Ayat 255

ِفيَوَماِتَوٰلسََّمٰٱِفيَماۥلَُّھۚ◌ٞ مَنوَۡوَلا◌ٞ ِسَنةۥُخُذُهَتأَۡلاَقیُّوُمۚلۡٱَحيُّلۡٱُھَوِإلَّاَھِإَلَٰلٓاللَُّھٱ
َوَلاَفُھمَۡۖخلَۡوَماِدیِھمَۡأیَۡنَبیَۡماَلُمَیعۡۦِۚنِھِبِإذِۡإلَّاۥِٓعنَدُهَفُعَیشۡلَِّذيٱَذاَمنِضَۗأرۡلۡٱ

ۥوُدُهَُٔيَوَلاَضَۖأرۡلۡٱَوِتَوٰلسََّمٰٱِسیُُّھُكرَۡوِسَعَءَۚشٓاِبَماِإلَّاۦِٓمِھِعلۡمِّنٖۡ◌ ءِبَشيُۡیِحیُطوَن
٢٥٥َعِظیُملۡٱَعِليُّلۡٱَوُھَوُظُھَماِۚحفۡ

Artinya:
“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang
Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak
mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di
bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya?
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang
mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan
apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan
Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi
lagi Maha Besar.”

2) Al-Qur’an Surat Al-Najm [53] Ayat 26

ُءَیَشٓاِلَمنللَُّھٱَذَنَیأَۡأنِدَبعِۡمنِۢإلَّاَشْیًئاَعُتُھمَۡشَفِٰنيُتغَۡلاِتَوٰلسََّمٰٱِفيٖ◌ مََّلكمِّنَوَكم
٢٦َضىَٰٓوَیرۡ

Artinya:

79 Abu Al-Fadhl  Jamaluddin  Muhammad bin Makram Ibnu Manzhur Al-Afriqi Al-Mishri,
Lisān Al-‘Arāb, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), Cet. ke-6, Jilid 8, h. 184.
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“Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikitpun
tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang
dikehendaki dan diridhai-(Nya).”

3) Al-Qur’an Surat Al-Anbiyā’ [21] Ayat 28

ۦَیِتِھَخشۡمِّنَۡوُھمَتَضىٰرۡٱِلَمِنِإلَّاَفُعوَنَیشَۡوَلاَفُھمَۡخلَۡوَماِدیِھمَۡأیَۡنَبیَۡماَلُمَیعۡ

٢٨ِفُقوَنُمشۡ
Artinya:

“Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka (malaikat)
dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat
melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu
berhati-hati karena takut kepada-Nya.”

4) Al-Qur’an Surat Thāhā [20] Ayat 109

١٠٩اٗ◌ لَقوۡۥَلُھَوَرِضَيُنَمٰلرَّحۡٱَلُھَأِذَنَمنِۡإلَّاَعُةلشََّفٰٱَتنَفُعلَّاٖ◌ َمِئذَیوۡ
Artinya:

“Pada hari itu tidak berguna syafaat, kecuali (syafaat) orang yang Allah
Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan Dia telah meridhai
perkataannya.”

5) Al-Qur’an Surat Al-Zumar [39] Ayat 43-44

٤٣ِقُلوَنَیعَۡوَلاَشْیًئاِلُكوَنَیمَۡلاَكاُنوْاوَۡأَوَلُقلَۡءُۚشَفَعٓاللَِّھٱُدوِنِمنتََّخُذوْاٱَأِم

٤٤َجُعوَنُترِۡھِإَلیُۡثمَِّضَۖأرۡلۡٱَوِتَوٰلسََّمٰٱُكُملۡۥلَُّھاۖٗ◌ َجِمیعَعُةلشََّفٰٱلِّلَِّھُقل
Artinya:

“Bahkan mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah. Katakanlah:
"Dan apakah (kamu mengambilnya juga) meskipun mereka tidak memiliki
sesuatupun dan tidak berakal? Katakanlah: "Hanya kepunyaan Allah
syafaat itu semuanya. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi.
Kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

b. Dalil-dalil Dari Hadits

Banyak sekali hadits-hadits Nabi yang membicarakan tentang syafaat.

Namun di sini peneliti hanya akan menuliskan beberapa di antaranya yaitu:
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1. Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari, Nomor Hadits 98, Kitab Al-‘Ilm, Bab Al-

Hirsh ‘Alā Al-Hadīts80

،
«- عليهصلى-

،،
ا،

Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdillah dia telah
berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman, Amru bin Abu Amru,
dari Sa’id bin Abi Sa’id Al-Maqburiy, dari Abu Hurairah ra,
bahwasannya dia telah berkata, “Aku telah bertanya:Wahai Rasulullah,
Siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari
kiamat?” Lalu Rasulullah menjawab, “Sungguh aku kira wahai Abu
Hurairah bahwa tidak ada seseorangpun yang bertanya lebih dahulu
tentang hadits ini daripada  engkau karena aku melihat engkau sangat
loba/suka terhadap hadits. Manusia yang paling berbahagia dengan
syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat lā
ilāha illallah dengan ikhlas sepenuh hati atau dengan sepenuh jiwanya.”

2. Hadits Riwayat Imam Muslim, Nomor Hadits 6079, Bab Tafdhīl Nabiyyunā

‘Alā Jamī’ Al-Khalāiq81

 - -
«-عليهصلى- 

«.
Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Al-Hakam bin Musa Abu Shalih, telah
menceritakan kepada kami Hiql yakni Ibnu Ziyad, dari Al-Auza’iy, telah
menceritakan kepadaku Abu Ammar, telah menceritakan kepadaku

80 Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, Shaẖih Al-Bukhāri, (Bandung:
Maktabah Dahlan, 1993), h. 55-56. Hadits ini terdapat juga pada Shaẖih Al-Bukhāri no. hadits
6201 bab shifāt al-jannah wa al-nār, Musnad Imam Ahmad no. hadits 9093  bab musnad Abu
Hurairah, Sunan Al-Nasai no. hadits 5842 bab al-ẖirsh ‘alā al-‘ilm.

81 Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, Shaẖih Muslim, (Beirut: Dar
Al-Fikr, 1993), Juz 4, h. 83. Hadits ini terdapat juga pada Sunan Al-Tirmidzi no. hadits 3975 bab fī
fadhl al-nabiy, Musnad Imam Ahmad no. hadits 11278 bab musnad Abī Sa’īd Al-Khudrī.
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Abdullah bin Farrukh, telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah dia
telah berkata, Rasulullah saw telah bersabda,“Aku adalah pemimpin
anak Adam pada hari kiamat, orang yang  pertama-tama dikeluarkan
dari dalam kubur, dan aku adalah orang yang pertama memberikan
syafaat dan yang pertama diterima syafaatnya.”

3. Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari, Nomor Hadits 4397, Kitab Al-Tafsīr, Bab

Dzurriyyata Man Hamalnā Ma’a Nūẖ, Innahū Kāna ‘Abdan Syakūran82

،-عليهصلى-- عنه- 
،،»،

،،
،،

،. عليه
،،

،
،،،،

،
ى،

،،
،،،،

،
--،
،،،

82 Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, op. cit., h. 1899-1901. Hadits ini
juga terdapat pada Shahih Al-Bukhari no. hadits 4435 bab sūrah Banī Isrāīl, Shahih Muslim no.
hadits 501 dan 502 bab adnā ahl al-jannah manzilah fīhā, Sunan Al-Tirmidzi no. hadits 2621 bab
mā jā’a fī al-syafā’ah dan no. hadits 2434 bab al-syafā’ah, Musnad Imam Ahmad no. hadits 9873
bab musnad Abu Hurairah.
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،
،،،

،،،
،ا

،
صلى- ،- - 

- عليهصلى--عليه
،،

،
،

،،،،

،
،«.

Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil, telah
mengkhabarkan kepada kami Abdullah, telah mengkhabarkan kepada
kami Abu Hayyan Al-Taimiy, dari Abu Zur’ah bin Amru bin Jarir, dari
Abu Hurairah ra dia telah berkata,“(Suatu hari) Rasulullah saw pernah
diberi daging. Lalu dihidangkan kepada beliau bagian lengannya. Beliau
memang menyukai bagian lengan itu. Beliau lalu menggigitnya dan
bersabda,“Aku adalah penghulu manusia di hari kiamat nanti. Tahukah
kalian dengan apa itu terjadi? Pada hari kiamat Allah akan
mengumpulkan seluruh makhluk yang mula pertama dan yang lahir
belakangan dalam dataran yang terhampar luas. Lalu mereka mendengar
suara panggilan dan seluruhnya terlihat pandangan (Allah),
mataharipun mendekat, sehingga manusia berada dalam keadaan sedih
dan kesulitan dalam batas yang tak tertahankan dan di luar batas
kemampuan. Sebagian orang berkata kepada yang lain,“Sudahkah kalian
mengetahui kondisi kalian sendiri? Sudahkah kalian mengetahui apa
yang kalian peroleh? Tidakkah kalian mencari orang yang dapat
menyampaikan syafaat kepada kalian untuk bertemu Tuhan
kalian?” Sebagian lagi berkata,“Datangi saja Nabi Adam!” Datanglah
mereka menemui Nabi Adam. Mereka berkata,“Wahai Adam, engkau
adalah bapak manusia. Allah menciptakan dirimu dengan tangan-Nya
sendiri, lalu meniupkan pada dirimu dari ruh yang berasal dari-Nya,
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kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu.
Berikanlah syafaat untuk bertemu dengan Rabb-mu. Tidakkah engkau
mengetahui kondisi kam? Tidakkah engkau mengetahui apa yang telah
kami dapatkan?” Nabi Adam menjawab,“Sesungguhnya pada hari ini
Tuhanku telah murka. Tidak pernah dan tidak akan pernah lagi Dia
marah seperti itu kepadaku. Allah melarangku mendekati pohon itu,
tetapi aku melanggar larangan-Nya. Oh diriku, oh diriku. Pergilah
menemui yang lain. Pergi saja menemui Nuh.” Merekapun menemui Nuh
dan berkata,“Wahai Nuh! Engkau adalah rasul pertama di muka bumi
ini. Allah bahkan menggelarimu sebagai hamba yang bersyukur.
Berikanlah kami syafaat menemui Rabb-mu. Tidakkah engkau mengetahui
kondisi kami? Tidakkah engkau mengetahui apa yang telah kami
dapatkan?” Beliau menjawab,“Sesungguhnya pada hari ini Tuhanku telah
murka. Tidak pernah dan tidak akan pernah lagi Dia marah seperti itu.
Sesungguhnya aku memiliki doa yang mustajab, namun sudah kugunakan
untuk mendoakan (melaknat) kaumku. Oh diriku, oh diriku. Pergilah
menemui Ibrahim!” Merekapun menemui Ibrahim, lalu mereka
berkata,“Wahai Ibrahim! Engkau adalah nabiyullah sekaligus juga
khalilullah dari kalangan penduduk bumi ini. Berikanlah kepada kami
syafaat menemui Rabb-mu. Tidakkah engkau mengetahui apa yang telah
kami dapatkan?” Ibrahim menjawab,“Sesungguhnya pada hari ini
Tuhanku telah murka. Tidak pernah dan tidak akan pernah lagi Dia
marah seperti itu kepadaku.” Beliau menyebutkan beberapa kedustaan
yang pernah beliau lakukan. “Oh diriku, oh diriku. Pergi saja kepada
yang lain. Pergilah menemui Musa!” Merekapun mendatangi Musa dan
berkata,“Wahai Musa! Engkau adalah rasulullah. Allah telah memberi
kelebihan kepadamu dibanding manusia lain dengan kerasulan dari-Nya
dan dengan mengajakmu berbicara secara langsung. Berilah kami syafaat
untuk bertemu Rabb-mu. Tidakkah engkau mengetahui kondisi kami?
Tidakkah engkau mengetahui apa yang kami dapatkan?” Musa
menjawab,“Sesungguhnya Tuhanku pada hari ini telah murka. Tidak
pernah dan tidak akan pernah lagi Dia marah seperti itu. Aku telah
membunuh seseorang, padahal aku tidak diperintahkan membunuhnya. Oh
diriku, oh diriku. Pergilah menemui Isa!” Merekapun mendatangi Isa dan
berkata,“Wahai Isa! Engkau adalah Rasulullah. Engkau telah berbicara
kepada manusia sejak dalam buaian dan engkau adalah kalimat dari Allah
yang diberikan kepada Maryam serta ruh dari-Nya. Mintakanlah syafaat
untuk kami kepada Rabb-mu. Tidakkah engkau mengetahui kondisi kami?
Tidakkah engkau mengetahui apa yang kami dapatkan?” Isa
menjawab,“Sesungguhnya pada hari ini Tuhanku telah murka. Tidak
pernah dan tidak akan pernah lagi Dia marah seperti itu kepadaku.”
Namun beliau tidak menyebutkan jenis dosanya. “Pergilah kepada
selainku. Pergilah menemui Muhammad saw!” Merekapun mendatangi
Muhammad saw seraya berkata,“Engkau adalah rasulullah dan penutup
para nabi. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang
kemudian. Berilah kami syafaat untuk bertemu Rabb-mu. Tidakkah engkau
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mengetahui apa yang kami dapatkan?” Akupun beranjak dan sampai ke
bawah arsy, lalu bersujud kepada Tuhanku. Setelah itu Allah membukakan
hatiku dan mengilhamkan diriku puji-pujian dan sanjungan yang terbaik
kepada-Nya yang belum pernah diberikan kepada seorangpun sebelumku.
Kemudian Allah berfirman,“Wahai Muhammad! Angkatlah kepalamu.
Mintalah, engkau akan diberikan. Mohonlah syafaat! Permohonanmu
akan dikabulkan.”Akupun mengangkat kepalaku seraya berkata,“Umatku,
wahai Tuhanku. Umatku, wahai Tuhanku!” Lalu Allah berfirman,“Wahai
Muhammad! Masukkanlah sebagian umatmu ke dalam surga, yakni
mereka yang tidak dihisab, melalui pintu sebelah kanan dari surga, dan
mereka akan turut pula bersama orang lain memasuki pintu-pintu
lainnya.” Kemudian beliau meneruskan sabdanya,“Demi Dzat yang
jiwaku berada dalam genggaman-Nya, sesungguhnya jarak antara dua
ujung daun pintu surga itu adalah seperti jarak antara Mekah dan Himyar
atau seperi jarak antara Mekah dengan Bushra.”

4. Hadits Riwayat Imam Muslim, Nomor hadits 252, Bab Fadhl Qirā’at Al-

Qur’ān Wa Sūrah Al-Baqarah 83

-- -
-

«-عليهصلى-

»ا

Artinya:
“Telah menceritakan kepadaku Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani, telah
menceritakan kepada kami Abu Taubah (Arrabi’ bin Nafi’), telah
menceritakan kepada kami Mu’awiyah (Ibnu Sallam), dari Zaid
bahwasannya dia telah mendengar Abu Sallam berkata, telah
menceritakan kepadaku Abu Umamah Al-Bahiliy dia telah berkata, aku
telah mendengar Rasulullah saw bersabda,”Bacalah oleh kalian Al-
Qur’an karena sesungguhnya Al-Qur’an akan datang pada hari kiamat
sebagai pemberi syafaat bagi yang berinteraksi dengannya. Bacalah oleh
kalian Al-Zahrawain yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali ‘Imran, karena
sesungguhnya keduanya akan datang di hari kiamat sebagai dua awan

83 Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, op. cit., Juz 1, h. 356.
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atau dua cahaya, atau keduanya seperti sekelompok burung yang berbaris
yang akan membela para pembacanya. Bacalah oleh kalian surat Al-
Baqarah, karena sesungguhnya mengambilnya adalah berkah,
meninggalkannya adalah kerugian, dan yang tidak dapat melakukannya
merupakan penyesalan.”

5. Hadits Riwayat Imam Ahmad, Nomor Hadits 1281, Bab Musnad ‘Ali bin Abī

Thālib 84

 - -
صلى- 

«-عليه
«.

Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku
Muhammad bin Bakkar, telah menceritakan kepada kami Hafs bin
Sulaiman yakni Abu Umar Al-Qari’, dari Katsir bin Zadzan, dari ‘Ashim
bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib dia telah berkata, Rasulullah saw.
telah bersabda,” Barangsiapa yang belajar Al-Qur’an, lalu berusaha
menghafalkannya dan dia bisa hafal, niscaya Allah akan memasukkannya
ke dalam surga dan Allah akan menerima permohonan syafaat yang
diajukannya kepada sepuluh orang keluarganya, yang semuanya telah
diputuskan masuk ke dalam neraka.”

3. Pendapat Para Ulama Tentang Syafaat

Dalam hal syafaat ini, para ulama berbeda pendapat menjadi dua

kelompok, masing-masing membawa ẖujjah yang kuat. Pertama, mengatakan

bahwa syafaat itu memang ada menurut pemahaman mereka. Ayat-ayat Al-Qur’an

84 Ahmad bin Muhammad bin Hilal bin Asad Al-Syaibani Al-Marwazi, Musnad Ahmad
bin Hanbal, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-’Ilmiyyah, 1993), Cet. ke-1, Juz 1, h. 186. Hadits ini juga
terdapat pada Sunan Al-Tirmidzi no. hadits 3069 mā jā’a fī fadhl qāri Al-Qur’ān, Sunan Ibnu
Majah no. hadits 216 bab fadhl man ta’allam Al-Qur’ān wa ‘allamah, Syu’ab Al-Īmān Li Al-
Baihaqi no. hadits 1892 bab man qara’a Al-Qur’ān faẖafizhahu wastazhharahu wa aẖalla
ẖalālahu dan no. hadits 2578 bab man qara’a Al-Qur’ān fastazhharahu waẖafizhahu adkhalahu
al-jannah
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banyak sekali yang menunjukkan adanya syafaat setelah mendapat izin dari Allah

swt. Selain itu, hadits-hadits yang shahihpun banyak menyebutkan hal-hal yang

menguatkan adanya syafaat, di antaranya sabda Rasulullah saw berikut:85

.»«: -عليهصلى-

Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan
kepada kami Bistham bin Huraits, dari Asy’ats Al-Huddaniy, dari Anas
bin Malik, dari Nabi saw beliau telah bersabda,“Syafaatku memang ada
untuk orang-orang yang melakukan dosa besar di antara umatku.”
(Hadits riwayat Abu Daud, no. hadits 4741, bab fī al-syafā’ah)86

Kedua, meniadakan syafaat sama sekali tanpa ada pengecualian.

Kelompok ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat “illā bi idznih”

mempunyai pengertian meniadakan (nafī) bukan menetapkan (itsbāt). Uslūb atau

gaya bahasa seperti ini banyak dipakai oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan

peniadaan yang qath’i87 (nafī qath’ī), sebagaimana firman Allah swt:88

٧…للَُّھۚٱَءَشٓاَماِإلَّا٦َتنَسىَٰٓفَلاِرُئَكَسُنقۡ
Artinya:

“Kami akan membacakan kepadamu, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali
jika Allah menghendaki…” (QS. Al-A’lā [87]: 6-7)

85 Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, op. cit., h. 189-195.
86 Abi Daud Sulaiman Ibnu Asy’ats Al-Sajastani Al-Azadi, Sunan Abi Daud, (Bandung:

Maktabah Dahlan, 1993), Jilid 2, h. 236. Hadits ini juga terdapat pada Sunan Al-Tirmidzi no.
hadits 2622 dan 2623 bab syafā’atī li ahl al-kabāir, Musnad Imam Ahmad no. hadits 13566 dan
13245 bab musnad Anas bin Mālik.

87 Qath’i berasal dari kata kerja qaha’a yang menurut bahasa berarti memotong atau
memisahkan, dan apabila dihubungkan dengan akal pikiran berarti meyakini. Istilah qath’i dalam
ushul fiqih diterapkan kepada sesuatu yang diyakini kapasitasnya. Lawannya adalah Dzanni yang
berarti suatu dugaan berat, tidak sampai kepada batas diyakini.  Kajian qath’i dan dzanni mendapat
perhatian serius di kalangan ahli-ahli ushul fiqih, di kala mereka hendak mengetahui tingkatan-
tingkatan kejelasan makna dari ayat-ayat Al-Qur’an dan hendak mengetahui sampai di mana
otentisitas suatu dalil. Lihat Harun Nasution, et al., (ed), “Qath’i”, Ensiklopedi Islam Indonesia,
(Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992), h. 786.

88 Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, op. cit., h. 189-195.
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Dan firman Allah pada ayat lain:

١٠٧…َربَُّكَۚءَشٓاَماِإلَّاُضَأرۡلۡٱَوُتَوٰلسََّمٰٱَداَمِتَماِفیَھاِلِدیَنَخٰ

Artinya:
“Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika
Tuhanmu menghendaki (yang lain)...” (QS. Hud [11]: 107)

Di antara kelompok yang menentang adanya syafaat ini adalah kaum

Mu’tazilah.89 Dalam mengingkari eksistensi syafaat, mereka menyodorkan konsep

keimanan mereka yaitu al-wa’d wa al-wa’īd. Ancaman Allah akan diberikan

kepada orang-orang yang berbuat dosa. Sedangkan janji-Nya akan diberikan

kepada orang-orang yang taqwa dan taat. Hal ini benar-benar merupakan

ketentuan Allah dan tak ada seorangpun yang mampu merubah ketetapan-Nya.

Jika orang mukmin meninggal dunia dengan membawa ketaatan dan taubat, maka

ia berhak mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika ia meninggal dunia tanpa

bertaubat, maka ia akan kekal di neraka. Mereka tidak bisa dikeluarkan dari

neraka, karena mereka adalah para pelaku dosa. Begitu pula orang-orang yang

bertaqwa, mereka tidak bisa bersanding dengan para pelaku dosa di neraka, karena

hal itu termasuk sesuatu yang berlawanan.90

Namun salah satu ulama Mu’tazilah, Al-Qadhi Abdul Jabbar mau

menerima adanya syafaat namun hanya kepada para pelaku kebaikan. Ia

89 Mu’tazilah secara harfiah berasal dari kata i’tazala yang berarti terpisah atau
memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara teknis, istilah
Mu’tazilah menunjuk pada dua golongan. Golongan pertama muncul sebagai respon politik murni.
Golongan ini bersifat lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-
lawannya. Golongan kedua muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di
kalangan Khawarij dan Murji’ah akibat adanya peristiwa taẖkīm. Lihat Abdul Rozak dan Rosihon
Anwar, Ilmu Kalam Untuk UIN, STAIN, PTAIS, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), Cet. ke-2, h.
77.

90 Abu Lubabah Husain, Pemikiran Hadits Mu’tazilah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003),
Cet. ke-1, h. 110-111.
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mencontohkan syafaat tersebut dalam bentuk penambahan keutamaan dan

kemuliaan tingkat seseorang di dalam surga. Ia menyandarkan pemahamannya

tersebut di antaranya berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Mu’min [40] ayat

18:

َوَلاٖ◌ َحِمیمِمنۡیَنِلِمِللظََّٰماِظِمیَنَۚكَٰحَناِجِرلۡٱَلَدىُقُلوُبلۡٱِإِذِزَفِةٓألۡٱَمَیوُۡھمَۡوَأنِذرۡ

١٨ُیَطاُعٖ◌ َشِفیع
Artinya:

“Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat (hari kiamat yaitu)
ketika hati (menyesak) sampai di kerongkongan dengan menahan
kesedihan. Orang-orang yang zhalim tidak mempunyai teman setia
seorangpun dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi syafaat yang
diterima syafaatnya.”

Menurutnya, idealnya orang yang memberikan syafaat haruslah mencintai

dan meridhai terhadap orang yang disyafaatinya. Sedangkan ahli neraka adalah

orang yang pantas untuk mendapatkan kemurkaan dan siksa dari Allah swt. Lalu,

bagaimana mungkin Rasulullah saw akan mau untuk memberikan syafaat kepada

orang yang dimurkai Allah? Kalau saja Rasulullah saw masih mau memberikan

syafaat kepada ahli neraka, berarti beliau telah meridhai terhadap orang yang

dibenci dan dilaknat oleh Allah. Sungguh ini adalah sebuah kemustahilan.91

Para ulama muta’akhkhirin di antaranya Ibnu Taimiyah berpendapat

bahwa syafaat tersebut berupa doa yang dimohonkan oleh Nabi saw yang

kemudian diterima oleh Allah swt. Pengertian ini dipahami dari hadits-hadits

riwayat Bukhari dan Muslim serta lain-lainnya. Riwayat tersebut mengatakan

bahwa Rasulullah saw di hari kiamat melakukan sujud seraya memuji Allah

91 Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Jasimiy Al-Bukhliy, Fadhl Al-I’tizāl Wa Thabaqat Al-
Mu’tazilah, (Tunis: Al-Dār Al-Tunisiyyah, 1393 H), h. 208-209.
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dengan pujian yang telah diilhamkan kepada beliau pada waktu itu. Akhirnya

dikatakan kepada beliau, “Angkatlah kepalamu dan mintalah, niscaya akan Ku

kabulkan serta mintalah bisa memberi syafaat maka engkau akan bisa memberi

syafaat.” Tetapi apa yang dimaksud dengan syafaat di sini tidak berarti Allah

akan mencabut irādah (kehendak-Nya) sendiri demi memenuhi permintaan orang

yang memberi syafaat karena syafaat tersebut hanyalah merupakan kemuliaan

(karāmah) bagi pemberi syafaat, dalam hal ini Nabi saw yang bertindak sebagai

pelaksana dari apa yang dikehendaki oleh Allah swt pada zaman azali92 sesudah

beliau melakukan doa permintaan kepada-Nya. Pengertian syafaat di sini sama

sekali tidak akan dapat memenuhi ketamakan orang-orang yang menyepelekan

perintah-perintah agama serta larangan-larangan-Nya karena mengandalkan

adanya syafaat ini. Hal ini dijelaskan dengan firman Allah:

٤٩ِرِضیَنُمعِۡكَرِةلتَّذۡٱَعِنَلُھمَۡفَما٤٨ِفِعیَنلشَّٰٱَعُةَشَفَٰتنَفُعُھمَۡفَما
Artinya:

“Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang
memberikan syafaat. Maka mengapa mereka (orang-orang kafir)
berpaling dari peringatan (Allah)?” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 48-49)93

Ulama-ulama sekarang ini umumnya berpegang kepada sebuah

pemahaman bahwa syafaat itu adalah ada. Sebagaimana Allah swt memberikan

apa saja kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya bahkan Dia memberikan

kemuliaan yang menjadi milik-Nya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang

mukmin, maka demikian pula adanya dengan masalah syafaat. Dialah yang

92 Azali berasal dari kata azal yang berarti sejak dahulu kala, sejak permulaan zaman,
kekal (kekekalan di masa lampau), tidak bermula, wujud yang abadi dan tidak ada permulaannya.
Azali berarti bersifat azal, bersifat kekal. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. ke-2,
Edisi 3, h. 81.

93 Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, loc. cit.
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memiliki syafaat itu kepada sepenuhnya, tetapi Dia juga memberikan hak

memberikan syafaat itu kepada para nabi dan hamba-hamba-Nya yang shalih.

Bahkan banyak pula orang-orang mukmin yang mendapatkan hak memberi

syafaat, sebagaimana diisyaratkan dalam beberapa hadits shahih dan mutawattir

secara makna.94

4. Macam-macam Syafaat

Telah dibahas oleh para ulama bahwa syafaat secara umum ada dua

macam. Pertama, syafaat manfiyyah, yaitu syafaat yang ditiadakan oleh Al-Qur’an

karena mengandung kesyirikan. Ibnu Taimiyyah menjelaskan,”Allah swt telah

meniadakan segala hal yang dijadikan tempat bergantung kaum musyrikin

kepada selain-Nya. Allah swt meniadakan dari selain-Nya segala bentuk

kepemilikan bagian atau bantuan.”95

Kedua, syafaat mutsbatah, yaitu syafaat yang keberadaannya ditetapkan

Al-Qur’an bagi orang-orang yang bertauhid. Syafaat ini ada dua bentuk yang

bersifat umum dan bersifat khusus.

a. Syafaat yang bersifat khusus

Yang dimaksud khusus di sini adalah hanya dimiliki oleh Rasulullah saw

dan tidak dimiliki oleh selain beliau dari kalangan para Nabi dan Rasul. Syafaat

beliau yang terbesar adalah syafaat yang terjadi pada hari kiamat, di mana seluruh

umat manusia diliputi dengan kesedihan dan beban berat yang tidak sanggup

94 Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, Mafāhim Yajib ‘An Tushaẖẖah, diterjemahkan oleh
Tarmana Abdul Qasim dengan judul, Meluruskan Kesalahpahaman Seputar Bid’ah, Syafaat,
Takfir, Tasawuf, Tawasul, dan Ta’zhim, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. ke-2, h.
186-187.

95 Ibnu Abil ‘Izzi, Syarah Al-‘Aqīdah Al-Thahawiyyah, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-
‘Ilmiyyah, 1998), h. 232.
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mereka pikul sehingga menyebabkan mereka mencari orang yang dapat

memberikan syafaat untuk mereka kepada Allah agar mereka segera dibebaskan

dari keadaan yang sangat sulit ini. Maka mereka menemui Nabi Adam, kemudian

Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa,

namun nabi-nabi itu semua tidak dapat memberikan syafaat kepada mereka.

Hingga akhirnya mereka menemui Nabi Muhammad saw, lalu beliau berdiri dan

memohon syafaat ini di hadapan Allah swt agar Allah swt berkenan

membebaskan hamba-hamba-Nya dari situasi dan keadaan yang maha dahsyat

tersebut. Maka Allah swt kemudian mengabulkan doa beliau dan menerima

syafaat beliau. Dan inilah tempat terpuji yang dijanjikan Allah swt untuk

Rasulullah saw, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Isrā’ [17] ayat 79:

٧٩اٗ◌ ُمودمَّحۡاٗ◌ َمَقامَربَُّكَعَثَكَیبَۡأنَعَسىٰٓلََّكٗ◌ َناِفَلةۦِبِھَفَتَھجَّدِۡللَّیۡٱَوِمَن
Artinya:

“Dan pada sebagian malam hari bershalat tahajudlah kamu, sebagai
suatu (ibadah) tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu
mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.”

Syafaat yang bersifat khusus ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1) syafaat al-‘uzhma atau syafaat al-kubrā, yaitu syafaat kepada seluruh manusia

di hari maẖsyar. Itulah maqāman maẖmūdan bagi Rasulullah saw

sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Qur’an, dan

2) syafaat beliau kepada penduduk surga untuk masuk ke dalamnya. Karena

setelah mereka melewati shirāth dan sampai ke surga, mereka menemukan

pintu surga dalam keadaan tertutup dan mereka meminta siapa yang akan

memberikan syafaat untuk segera dapat membuka pintu surga tersebut. Lalu
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Rasulullah saw berdoa kepada Allah swt agar beliau dapat memberikan

syafaat kepada mereka.

b. Syafaat yang bersifat umum

Umum di sini maksudnya adalah syafaat yang dimiliki Rasulullah dan

selain beliau dari kalangan para Nabi dan Rasul serta kaum mukminin. Syafaat ini

mencakup:

1) syafaat bagi para pelaku maksiat yang berhak masuk neraka agar tidak

memasukinya,

2) syafaat bagi ahli tauhid yang bermaksiat dan telah masuk neraka agar bisa

keluar dari neraka, dan

3) syafaat untuk mengangkat derajat kaum mukminin di dalam surga.96

Ibnu Hajar Al-‘Asqalani di dalam kitab Fatẖ Al-Bārī memberikan

penjelasannya bahwa ada enam jenis syafaat yang diberikan oleh Rasulullah

kepada umat beliau yaitu:

a. memberi keamanan dari marabahaya kehancuran di hari kiamat,

b. meringankan siksaan orang kafir seperti syafaat Nabi kepada pamannya Abu

Thalib,

c. memalingkan orang mukmin dari siksaan api neraka (sebelum masuk neraka),

d. menyelamatkan orang mukmin dari neraka  (sesudah masuk neraka),

e. memasukkan orang mukmin ke dalam surga dengan tanpa hisab, dan

f. mengangkat derajat orang-orang mukmin yang ada di dalam surga agar tinggal

di surga yang lebih tinggi.

96 Abdurrahman bin Hasan Alu Asy-Syaikh, Fath Al-Majīd Li Syarẖ Al-Kitāb Al-Tauẖīd,
(Libanon: Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 244-252.
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Dengan sekian banyak syafaat yang diberikan Rasulullah saw, maka orang

yang paling beruntung mendapatkan syafaat Rasulullah saw adalah orang yang

tidak menyekutukan Allah swt dan beribadah dengan penuh keikhlasan.97 (Lihat

hadits riwayat Imam Al-Bukhari, nomor hadits 98, kitab al-‘ilm, bab al-ẖirsh ‘alā

al-ẖadīts pada bab ini).

Imam Nawawi mengatakan bahwa syafaat itu ada lima macam, yaitu:

a. syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad saw, yaitu adanya kelapangan di

hari kiamat dan segera diadakannya perhitungan (ẖisāb) bagi umatnya,

b. syafaat berupa masuknya suatu kaum ke dalam surga tanpa perhitungan,

c. syafaat yang diberikan  kepada mereka yang seharusnya masuk ke dalam

neraka, tetapi karena syafaat Nabi saw dengan izin Allah swt mereka selamat,

d. syafaat bagi mereka yang berdosa dan telah masuk ke dalam neraka, tetapi

karena syafaat Nabi saw mereka dikeluarkan dari sana, dan

e. syafaat berupa peningkatan derajat bagi penghuni surga.98

5. Para Pemberi Syafaat

Syafaat untuk orang-orang yang berdosa tidak hanya dari Rasulullah saw.

Para nabi lain, orang-orang yang mati syahid, dan para ulamapun memberi

syafaat. Terkadang seseorang juga mendapat syafaat dari amal perbuatannya.

Namun, Rasulullah saw memiliki bagian yang paling banyak.99 Menurut Al-

97 Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Fatẖ Al-Bārī Bi Syarẖ Shaẖīh Al-Bukhāri, diterjemahkan
oleh Amiruddin dengan judul, Fathul Baari Penjelasan Shahih Al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2013), Cet. ke-4, Jilid 1, h. 373-374.

98 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (ed.), “Syafaat”, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT
Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), Cet. 4, h. 325-326.

99 Kelompok Telaah Kitab Ar-Risalah, Perjalanan Ke Akhirat, (Surakarta: Granada
Mediatama, 2013), Cet. ke-1, h. 138.
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Qur’an, orang-orang yang diberi hak untuk mengajukan permohonan syafaat dan

akhirnya diberi hak untuk mensyafaati adalah:

a. para Nabi, terutama Nabi Muhammad saw, sebagaimana yang tercantum

dalam surat Sabā’[34] ayat 23, yaitu:

َربُُّكمَۡۖقاَلَماَذاَقاُلوْاُقُلوِبِھمَۡعنُفزَِّعِإَذاَحتَّىٰٓۥَۚلُھَأِذَنِلَمنِۡإلَّاۥِٓعنَدُهَعُةلشََّفٰٱَتنَفُعَوَلا
٢٣َكِبیُرلۡٱَعِليُّلۡٱَوُھَوَحقَّۖلۡٱَقاُلوْا

Artinya:
“Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang
telah diizinkan-Nya memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah
dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, “Apakah yang
telah difirmankan oleh Tuhan-mu?” Mereka menjawab, “(Perkataan)
yang benar”. Dan Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

dan surat Al-Anbiyā’ [21] ayat 28, yaitu:

ۦَیِتِھَخشۡمِّنَۡوُھمَتَضىٰرۡٱِلَمِنِإلَّاَفُعوَنَیشَۡوَلاَفُھمَۡخلَۡوَماِدیِھمَۡأیَۡنَبیَۡماَلُمَیعۡ

٢٨ِفُقوَنُمشۡ
Artinya:

“Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka dan yang di
belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada
orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut
kepada-Nya.”

b. para Malaikat. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Najm [53] ayat

26, yaitu:

ِلَمنللَُّھٱَذَنَیأَۡأنِدَبعِۡمنِۢإلَّاَشْیًئاَعُتُھمَۡشَفِٰنيُتغَۡلاِتَوٰلسََّمٰٱِفيٖ◌ مََّلكمِّنَوَكم۞
٢٦َضىَٰٓوَیرُۡءَیَشٓا

Artinya:
“Dan berapa banyaknya Malaikat di langit, syafaat mereka sedikitpun
tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang
dikehendaki dan diridhai-(Nya).

c. orang-orang mukmin yang shalih. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat

Thāhā [20] ayat 109 yaitu:
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١٠٩اٗ◌ لَقوۡۥَلُھَوَرِضَيُنَمٰلرَّحۡٱَلُھَأِذَنَمنِۡإلَّاَعُةلشََّفٰٱَتنَفُعلَّاٖ◌ َمِئذَیوۡ

Artinya:
“Pada hari itu tidak berguna syafaat, kecuali (syafaat) orang yang Allah
Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan Dia telah meridhai
perkataannya.”

dan pada surat Al-Zukhrūf [43] ayat 86, yaitu:

٨٦َلُموَنَیعَۡوُھمَۡحقِّلۡٱِبَشِھَدَمنِإلَّاَعَةلشََّفٰٱُدوِنِھِمنُعوَنَیدۡلَِّذیَنٱِلُكَیمَۡوَلا

Artinya:
“Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat
memberi syafaat, akan tetapi (orang yang dapat memberi syafaat ialah)
orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini(nya).”100

Selain beberapa golongan yang mendapat hak mensyafaati di atas, terdapat

pula golongan yang lain yang mendapat keistimewaan tersebut yang disebutkan

dalam hadits-hadits Nabi saw, yaitu:101

a. orang yang mati syāhid.102 Ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh

Abu Daud, nomor hadits 2524, kitab al-jihād, bab fī al-syahīd yusyfa’.103

 :
 : :

100 Tim Penyempurnaan Al-Qur’an dan Tafsirnya, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta:
Penerbit Lentera Abadi, 2010), h. 101.

101 M. Ma’ruf Khozin, Hujjah Aswaja, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2013), Cet. Ke-1, h.
70.

102 Syāhid secara bahasa artinya saksi. Mati syāhid yaitu mati karena mempertaruhkan
kebenaran/ syi’ar Islam melawan orang kafir, atau mati tidak secara biasa, seperti karena sakit.
Syahid dunia akhirat yaitu orang Islam yang mati/terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir
dalam mempertahankan kalimah Allah. Mereka tidak dishalatkan, tidak dimandikan, dan dikafani
saja dengan pakaian berlumuran darah yang dipakai. Syahid dunia saja yaitu orang Islam yang
mati melawan orang kafir, tetapi bukan karena di jalan Allah. Cara mengurus jasadnya seperti cara
di atas. Syahid akhirat saja yaitu mereka yang mati karena bencana alam, dibunuh secara zhalim,
mempertahankan haknya, sakit perut, melahirkan, tenggelam, menuntut ilmu, dan sebagainya.
Cara mengurus jasadnya seperti biasa. Lihat M. Abdul Mujieb, op. cit., h. 339-340.

103 Abi Daud Sulaiman Ibnu Asy’ats Al-Sajastani Al-Azadi, op. cit., h. 205.
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«: - عليهصلى- 
« .

Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, telah menceritakan
kepada kami Yahya bin Hassan, telah menceritakan kepada kami Al-Walid
bin Rayah Al-Dzimariy, telah menceritakan kepadaku pamanku yaitu
Nimran bin Utbah Al-Dzimariy, ia telah berkata, “Kami singgah di rumah
Ummu Darda' dan pada waktu itu kami adalah anak-anak yatim, maka
Ummu Darda' berkata, “Berbahagialah kalian, karena aku mendengar
Abu Darda' berkata, Rasulullah saw bersabda,“Orang yang mati syahid
dapat memberikan syafaat kepada tujuh puluh orang anggota
keluarganya.”

b. Al-Qur’an yang dibaca. Ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam

Muslim, nomor hadits 252, bab fadhl qirā’at Al-Qur’ān wa sūrah Al-

baqarah,104 yaitu:

- - -
- -

َأل«- عليهصلى

ا
«

Artinya:
“Telah menceritakan kepadaku Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani, telah
menceritakan kepada kami Abu Taubah (Arrabi’ bin Nafi’), telah
menceritakan kepada kami Mu’awiyah (Ibnu Sallam), dari Zaid
bahwasannya dia telah mendengar Abu Sallam berkata, telah
menceritakan kepadaku Abu Umamah Al-Bahiliy dia telah berkata, aku
telah mendengar Rasulullah saw bersabda,”Bacalah oleh kalian Al-
Qur’an karena sesungguhnya Al-Qur’an akan datang pada hari kiamat
sebagai pemberi syafaat bagi yang berinteraksi dengannya. Bacalah oleh
kalian Al-Zahrawain yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali ‘Imran, karena
sesungguhnya keduanya akan datang di hari kiamat sebagai dua awan

104 Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, op. cit., Juz 1, h. 356.
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atau dua cahaya, atau keduanya seperti sekelompok burung yang berbaris
yang akan membela para pembacanya. Bacalah oleh kalian surat Al-
Baqarah, karena sesungguhnya mengambilnya adalah berkah,
meninggalkannya adalah kerugian, dan yang tidak dapat melakukannya
merupakan penyesalan.”

c. para penghafal Al-Qur’an. Ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh

Imam Ahmad, nomor hadits 1281, bab musnad ‘Ali bin Abī Thālib 105

 - -
عليهصلى-

 -»
«.

Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku
Muhammad bin Bakkar, telah menceritakan kepada kami Hafs bin
Sulaiman yakni Abu Umar Al-Qari’, dari Katsir bin Zadzan, dari ‘Ashim
bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib dia telah berkata, Rasulullah saw.
telah bersabda,” Barangsiapa yang belajar Al-Qur’an, lalu berusaha
menghafalkannya dan dia bisa hafal, niscaya Allah akan memasukkannya
ke dalam surga dan Allah akan menerima permohonan syafaat yang
diajukannya kepada sepuluh orang keluarganya, yang semuanya telah
diputuskan masuk ke dalam neraka.”

6. Keistimewaan Penghafal Al-Qur’an Sehingga Termasuk Menjadi Salah

Satu Pemberi Syafaat

Al-Qur’an nan agung  adalah wahyu Ilahi yang telah diturunkan kepada

Nabi saw sebagai penerang, petunjuk, dan pedoman serta rahmat yang kekal abadi

sampai hari akhir nanti sekaligus menjadi mukjizat dan bukti kebenaran risalah

Rasulullah saw. Di mana ketika mu’jizat-mu’jizat sebelumnya telah sirna ditelan

masa, musnah digilas perputaran roda zaman, terkubur bersama wafatnya para

105 Ahmad bin Muhammad bin Hilal bin Asad Al-Syaibani Al-Marwazi, Musnad Ahmad
bin Hanbal, op. cit., h. 186.
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Rasul pembawanya, namun Al-Qur’an tetap tegak memancarkan nur Ilahi ke

seluruh persada bumi.

Betapa sempurnanya Al-Qur’an dengan hukum-hukum dan ajaran-ajaran

Ilahi yang tetap aktual dan akurat. Al-Qur’an adalah satu-satunya kitab yang

banyak mengandung keajaiban robbani luar biasa, baik itu keindahan susunan

kata dan kalimatnya ataupun gaya bahasanya, tak ada yang mampu

menandinginya sekalipun bangsa Arab yang ahli sastra dan retorika. Tantangan

ini dinyatakan oleh Allah dalam ayat yang lain yang memberi kesan bahwa Al-

Qur’an sebagai mukjizat dalam penjelasan sehingga ia menjadi mukjizat yang

kekal bagi Rasulullah.106 Allah swt berfirman:

ُعوْادۡٱَوۦِلِھمِّثۡمِّنٖ◌ ِبُسوَرةُتوْاَفأِۡدَناَعبَۡعَلىَٰناَنزَّلۡمِّمَّاٖ◌ بَریِۡفيُكنُتمَۡوِإن
لنَّاَرٱتَُّقوْاٱَفَعُلوْاَتفَۡوَلنَعُلوْاَتفۡلَّمَۡفِإن٢٣ِدِقیَنَصُٰكنُتمِۡإنللَِّھٱُدوِنمِّنَءُكمَھَدٓاُش
٢٤ِفِریَنَكِٰللُۡأِعدَّتِۡحَجاَرُةۖلۡٱَولنَّاُسٱَوُقوُدَھالَِّتيٱ

Artinya:
“Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al-Quran yang Kami
wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja)
yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah,
jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat
membuat(nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), maka
peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu,
yang disediakan bagi orang-orang kafir.” (QS. Al-Baqarah [2]: 23-24)

Sesungguhnya Al-Qur’an adalah seagung-agungnya nikmat yang Allah

anugerahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Sampai-sampai Allah swt

106 Raghib As-Sirjani dan Abdurrahman Abdul Khaliq, Kaifa Taẖfazh Al-Qur’ān Wa Kaifa
Mu’jizatuhu?, diterjemahkan oleh Sarwadi Hasibuan dengan judul, Cara Cerdas Hafal Al-Qur’an,
(Solo: Aqwam, 2007), Cet. ke-7, h. 15-16.
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mengutamakan  nikmat ini dalam firman-Nya dibandingkan dengan nikmat

penciptaan manusia itu sendiri. Allah swt. berfirman:107

٣َنِإنَسٰلۡٱَخَلَق٢َءاَنُقرۡلۡٱَعلََّم١ُنَمٰلرَّحۡٱ
Artinya:

“(Tuhan) Yang Maha Pemurah. Yang telah mengajarkan Al-Qur’an. Dia
menciptakan manusia.”(Q.S. Ar-Raẖmān 55]: 1-3)

Salah satu keistimewaan terbesar Al-Qur’an adalah ia menjadi satu-

satunya kitab suci yang dijaga surat-suratnya, kalimat-kalimatnya, huruf-

hurufnya, dan bahkan harakat-harakatnya oleh Allah swt melalui para malaikat

dan hamba-hambanya,108 seperti yang telah dijamin oleh Allah swt dalam firman-

Nya:

٩ِفُظوَنَلَحٰۥَلُھَوِإنَّاَرلذِّكۡٱَناَنزَّلُۡنَنحِۡإنَّا
Artinya:

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran dan sesungguhnya
Kami benar-benar memeliharanya.” (QS. Al-Hijr [15]: 9)

Maka, sepantasnyalah kita bangga dan bahagia dengan kitab yang

terpelihara ini. Mempelajarinya adalah sebuah kebaikan, membacanya memberi

ketentraman pada jiwa, dan mengamalkannya menjadi garansi kebahagiaan dunia

dan akhirat. Ia adalah jembatan memasuki surga, harta bagi orang-orang yang

beriman, penolong bagi pembacanya, obat bagi yang sakit, dan petunjuk bagi

orang-orang yang ingin menemukan jalan-jalan kehidupan.109

107 Raghib As-Sirjani, Kaifa Taẖfazh Al-Qur’ān Al-Karīm, diterjemahkan oleh Buldan T.
M. Fatah dengan judul, Panduan Cepat dan Mudah Menghafal Al-Qur’an Mukjizat Menghafal Al-
Qur’an, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2009), Cet. ke-1, h. 8.

108 Nur Faizin Muhith, Dahsyatnya Membaca dan Menghafal Al-Qur’an, (Surakarta: Ahad
Books, 2014), Cet. ke-1, h. 16.

109 Umar Al-Faruq, 10 Jurus Dahsyat Hafal al-Qur’an, Rahasia Sukses Gemilang Para
Hafizh Al-Qur’an, (Surakarta: Ziyad, 2014), Cet. ke-1, h. 14.
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Para ulama dalam membuat definisi tentang Al-Qur’an, semuanya sepakat

membuat definisi yang memasukkan kata-kata اْلُمَتَعبَُّد ِبِتَالَوِتِھ yang artinya “bernilai

ibadah dalam membacanya.” Dengan demikian, membaca setiap kata bahkan

setiap huruf  dalam Al-Qur’an akan mendapatkan pahala dari Allah swt, baik

bacaan itu berasal dari hafalan sendiri maupun dibaca langsung dari mushaf110 Al-

Qur’an.111 Hal ini seperti ditegaskan dalam hadits Nabi saw.:

 :

صحيححسنحديث. 
Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah
menceritakan kepada kami Abu Bakar Al-Hanafi, telah menceritakan
kepada kami ad-Dhahhak bin Utsman, dari Ayub bin Musa telah berkata,
aku telah mendengar Muhammad bin Ka’ab Al-Qurazhi telah berkata, aku
telah mendengar Abdullah bin Mas’ud berkata, Rasulullah saw. telah
bersabda, “Barangsiapa yang telah membaca satu huruf dari kitab Allah
(Al-Qur’an), maka baginya satu kebaikan dan satu
kebaikandilipatgandakan menjadi sepuluh. Aku tidak mengatakan alif lam
mim satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan
mim satu huruf.” (HR. Al-Tirmidzi dan ia mengatakan hadits ini hasan
shahih, no. hadits 3.075, bab fīman qara’a harfan min Al-Qur’ān mālahu
min al-ajr)112

110 Mushaf adalah kumpulan ayat-ayat Al-Qur’an yang berbentuk lembaran-lembaran
kertas yang berjilid. Sebelum berbentuk mushaf, Al-Qur’an masih berada di dada para sahabat
yang hafal Al-Qur’an, ditulis di potongan-potongan tulang, daun-daun, dan pelepah-pelepah
kurma. Kemudian ditulis dan disalin dalam bentuk lembaran-lembaran kertas oleh Zaid bin Tsabit
(ketua panitia pengumpul dan penulis Al-Qur’an) atas perintah khalifah Abu Bakar Shiddiq.
Mushaf yang pertama kali disalin itu, pertama disimpan oleh Khalifah Abu Bakar, kemudian oleh
Khalifah Umar bin Khaththab, dan setelah itu oleh Hafshah binti Umar, istri Nabi saw. Lihat M.
Abdul Mujieb, op. cit., h. 228-229.

111 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS, (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2010), Cet. ke-4, h. 50.

112 Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surat Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, (Bandung:
Maktabah Dahlan, 1993), Juz 4, h. 248.
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Dari uraian-uraian dan hadits-hadits di atas nampak jelas keagungan dan

keutamaan Al-Qur’an, bahkan membaca perhurufpun dihitung sebagai ibadah

yang membuahkan pahala berlipat. Jika membaca Al-Qur’an saja mendapatkan

keutamaan demikian, bagaimana jika lebih dari itu yakni menghafalkannya?

Tentu balasan yang akan diterima bagi orang yang menghafalkan kitab suci

tersebut jauh lebih besar dan berlipat.

Berikut ini adalah beberapa keutamaan yang akan diperoleh oleh

seseorang yang menghafalkan Al-Qur’an:

a. Menjadi Objek yang Boleh Untuk Dijadikan Hasūd (Iri Hati)

Jika dalam agama Islam terdapat kaidah tentang keharaman iri hati dan

dengki atas nikmat yang diberikan Allah swt kepada seseorang, maka berkaitan

dengan nikmat hafal Al-Qur’an ini seseorang diperbolehkan iri hati kepadanya.113

Rasulullah saw bersabda:

«-عليهصلى-

ى،

«

Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ibrahim, telah menceritakan
kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, dari
Sulaiman, aku telah mendengar Dzakwan, dari Abu Hurairah,
bahwasannya Rasulullah saw. telah bersabda,”Tidak boleh ada iri hati

113 Nur Faizin Muhith, op. cit., h. 37.
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kecuali dalam dua perkara: seseorang yang diajarkan oleh Allah swt.
kepadanya Al-Qur’an, kemudian ia membacanya sepanjang malam dan
sepanjang siang, kemudian tetangganya mendengar bacaannya, lalu
iapun berkata,”Andaikan aku diberikan oleh Allah swt. sebagaimana apa
yang diberikan-Nya kepada si fulan itu telah diberi, sehingga akupun
dapat beramal sebagaimana si fulan beramal. Dan (yang kedua) seorang
yang diberikan Allah swt. harta, kemudian ia menghabiskannya dalam
jalan yang haq (kebenaran), lalu seseorang berkata,”Seandainya saja aku
diberikan harta seperti yang diberikan kepada si fulan itu, lalu aku dapat
beramal sebagaimana ia beramal.” (HR. Bukhari, no. hadits 4.703, bab
ightibāth shāhib Al-Qur’ān)114

b. Akan Dikumpulkan Bersama Malaikat Mulia Lagi Berbakti

Penghafal Al-Qur’an akan dikumpulkan bersama Malaikat yang mulia lagi

berbakti. Dengan cahaya Al-Qur’an derajat kita akan semakin tinggi, sehingga

kita bisa menemani para Malaikat yang mulia.115 Rasulullah saw bersabda:

«- عليهصلى- 
،،

Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami
Syu’bah, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dia telah berkata, aku
telah mendengar Zurarah bin Aufa, diceritakan dari Sa’ad bin Hisyam,
dari Aisyah, dari Nabi saw, beliau telah bersabda,”Perumpamaan orang
yang membaca Al-Qur’an dan dia hafal akan Al-Qur’an itu, maka dia
bersama dengan Malaikat yang mulia. Dan perumpamaan orang yang
membaca Al-Qur’an sedang dia sulit membacanya, maka baginya dua
pahala.” (HR. Bukhari, no. hadits 4617, bab surah ‘abasa)116

c. Menjadi Bagian Dari Keluarga Allah

Allah swt adalah Rabb semesta alam ini. Namun tahukah kita bahwa

sesungguhnya Allah swt. memiliki keluarga yang berada di muka bumi ini?

114 Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, op. cit., Juz 3, h. 2083-2084.
115 Majdi Ubaid, Al-Tharīqah Li Yahfazh al-Qur’ān Al-Karīm, diterjemahkan oleh

Ikhwanuddin dengan judul, 9 Langkah Mudah Menghafal Al-Qur’an, (Solo: Aqwam, 2015), Cet.
ke-2, h. 49.

116 Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, op. cit., h. 2042.
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Keluarga Allah adalah para hāfizh. Makna keluarga di sini adalah dalam arti

majas, bukan makna sesungguhnya. Allah swt. mempunyai keluarga, dalam arti

mereka adalah orang-orang yang dimuliakan, sebagaimana kita memuliakan

keluarga kita.117 Rasulullah saw bersabda:

«- عليهصلى- 
«.

Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku
bapakku, telah menceritakan kepada kami Muammal, telah menceritakan
kepada kami Abdurrahman bin Budail bin Maisarah Al-‘Uqaili telah
berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku, dari Anas bin Malik telah
berkata, Nabi saw. telah bersabda,”Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla
mempunyai keluarga dari makhluknya. Dan sesungguhnya ahli Al-Qur’an
adalah keluarga Allah dan pilihan-Nya.” (HR. Imam Ahmad, no. hadits
13548, bab musnad Anas bin Malik)118

Allah swt mengistimewakan para pejuang Al-Qur’an yang berusaha di

tengah kesibukannya, menyempatkan di tengah kepenatannya, menginfakkan

sebagian waktu, dana, dan pikirannya untuk menyematkan dan membenamkan

Al-Qur’an dalam hatinya. Intinya, sangat wajar apabila Allah swt memberikan

penghargaan kepada mereka yang telah berjuang keras menjaga kalam-Nya.119

d. Ahl Al-Qur’ān Akan Naik Ke Level Surga yang Tinggi

117 Nur Faizin Muhith, op. cit., h. 61-62.
118 Ahmad bin Hanbal, op. cit., Juz 3, h. 296.
119 Jumadi Abu Jundain, Menjadi Hafidz Qur’an itu Mudah, (Sragen: Fayyas Publishing,

2012), Cet. ke-1, h. 43.
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ى
«-عليهصلى- 

«

Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan
kepadaku bapakku, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, dari
Sufyan, dari ‘Ashim, dari Zirr, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi saw telah
bersabda,”Akan dikatakan kepada pemilik Al-Qur’an,”Bacalah dan
naiklah serta tartilkanlah sebagaimana engkau dahulu mentartilkan Al-
Qur’an di dunia. Maka sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang
engkau baca.” (HR. Imam Ahmad, no. hadits 6810, bab musnad Abdullah
bin Amru)120

Para Ulama menjelaskan arti اْلُقْرآِنَصاِحُب  adalah orang yang hafal semua

atau sebagian Al-Qur’an, selalu membaca dan mentadabur serta mengamalkan

isinya sekaligus berakhlak sesuai dengan tuntunannya.121

e. Badan Ahlul Qur’an Tidak Termakan Api Neraka

«- عليهصلى-
«

Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku
bapakku, telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id, telah menceritakan
kepada kami Ibnu Lahi’ah, telah menceritakan kepada kami Misyroh, dia
telah berkata, aku telah mendengar Uqbah bin Amir berkata,
sesungguhnya Rasulullah saw bersabda,”Seandainya Al-Qur’an
dituliskan dikulit lalu dilemparkan ke dalam api neraka, niscaya tidak

120 Ahmad bin Hanbal, op. cit., Juz 2, h. 258.
121 Abdud Daim Al-Kahil, Tharīqah Ibdā’iyah Li ẖifzh Al-Qur’ān, diterjemahkan oleh

Ummu Qadha Nahbah Al-Muqaffi dengan judul, Hafal Qur’an Tanpa Nyantri Cara Inovatif
Menghafal al-Qur’an, (Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2014), Cet. ke-6, h. 26-27.
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terbakar.” (HR. Imam Ahmad, no. hadits 17370, bab hadits ‘Uqbah bin
‘Āmir)122

Dari hadits di atas, jelas bahwa menghafal Al-Qur’an menjadi sebab dapat

selamat dari neraka. Abu Umamah berkata,”Sesungguhnya Allah tidak

mengadzab dengan api, hati yang berisi Al-Qur’an.”123

f. Mendapat Syafaat Dari Al-Qur’an Di Hari Kiamat

Al-Qur’an dapat memberikan syafaat kepada pemeliharanya dan dapat

memasukkan mereka ke surga.124 Rasulullah saw bersabda:

- - -
- -

«- عليهصلى

«

Artinya:
“Telah menceritakan kepadaku Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani, telah
menceritakan kepada kami Abu Taubah (Arrabi’ bin Nafi’), telah
menceritakan kepada kami Mu’awiyah (Ibnu Sallam), dari Zaid
bahwasannya dia telah mendengar Abu Sallam berkata, telah
menceritakan kepadaku Abu Umamah Al-Bahiliy dia telah berkata, aku
telah mendengar Rasulullah saw bersabda,”Bacalah oleh kalian Al-
Qur’an karena sesungguhnya Al-Qur’an akan datang pada hari kiamat
sebagai pemberi syafaat bagi yang berinteraksi dengannya. Bacalah oleh
kalian Al-Zahrawain yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali ‘Imran, karena
sesungguhnya keduanya akan datang di hari kiamat sebagai dua awan
atau dua cahaya, atau keduanya seperti sekelompok burung yang berbaris

122 Ahmad bin Hanbal, op. cit., Juz 3, h. 186.
123 Ahmad bin Salim Baduwailan, Asrār Hifzh Al-Qur’ān Al-Karīm, diterjemahkan oleh

Yasir Abu Ibrahim dengan judul, Cara Mudah dan Cepat Hafal Al-Qur’an, (Solo: Kiswah, 2014),
Cet. ke-1, h. 19.

124 Achmad Yaman Syamsudin, Cara Mudah Menghafal Al-Qur’an, (Solo: Insan Kamil,
2007), Cet. ke-1, h. 37.
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yang akan membela para pembacanya. Bacalah oleh kalian surat Al-
Baqarah, karena sesungguhnya mengambilnya adalah berkah,
meninggalkannya adalah kerugian, dan yang tidak dapat melakukannya
merupakan penyesalan.” (HR. Muslim, no. hadits 252, bab fadhl qirā’at
Al-Qur’ān wa sūrah Al-Baqarah)125

g. Penghafal Al-Qur’an Diangkat Derajatnya Oleh Allah SWT

Rasulullah saw bersabda:

 . .
 . -

.»«- عليهصلى

Artinya:
“Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan
kepada kami Ya’qub bin Ibrahim, telah menceritakan kepadaku bapakku,
dari Ibnu Syihab, dari Amir bin Watsilah, bahwasannya Nafi’ bin Abdul
Harits telah bertemu dengan Umar di ‘Usfan. Waktu itu Umar
mempekerjakan Nafi’ sebagai (gubernur) di Makkah. Umar
bertanya,”Siapa yang engkau pekerjakan di daerah lembah?”Nafi’
menjawab,”Ibnu Abza.” Umar bertanya,”Siapa Ibnu Abza itu?”Nafi’
menjawab,”Dia mantan budak di antara budak-budak yang ada di kita.”
Umar berkata,”Mengapa engkau menjadikannya pemimpin di daerah
lembah?” Nafi’ menjawab,”Karena sesungguhnya dia hafal kitabullah
Azza wa Jalla dan dia sesungguhnya menguasai ilmu fara’idh.” Umar
berkata,”Sesungguhnya Nabi kalian saw pernah bersabda,”Sesungguhnya
Allah mengangkat derajat sekelompok orang dengan kitab (Al-Qur’an) ini
dan menghinakan sebagian yang lainnya.” (HR. Muslim, no. hadits 268,
bab man yaqūmu bi Al-Qur’ān wa yu’allimahu)126

Dari hadits di atas dapat kita ketahui bahwa orang yang hafal Al-Qur’an

memiliki derajat yang agung dalam Islam, dan derajat ini akan terus terjaga

125 Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, op. cit., Juz 1, h. 356.
126 Ibid., h. 372.
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hingga hari kiamat.127 Namun jaminan ini mempunyai syarat yang harus dipenuhi

yaitu dengan mengimani Al-Qur’an, mengagungkan urusannya dan mengamalkan

isinya, bukan sekedar membaca dan menghafalnya.128

h. Mendapatkan Predikat Insan Terbaik

Rasulullah saw bersabda:

«- عليهصلى- - عنه-
«

Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, telah menceritakan
kepada kami Syu’bah bahwa dia telah berkata, telah mengkhabarkan
kepadaku Alqamah bin Martsad, aku telah mendengar Sa’ad bin Ubaidah,
dari Abu Abdurrahman as-Sulami, dari Utsman ra, dari Nabi saw, beliau
telah bersabda,”Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur’an dan
mengajarkannya.” (HR. Bukhari no. hadits 4.704, bab khoirukum man
ta’allam Al-Qur’ān wa ‘allamah)129

Setiap mukmin yang mempercayai Al-Qur’an, mempunyai kewajiban dan

tanggung jawab terhadap kitab sucinya. Di antara kewajiban dan tanggungjawab

itu ialah mempelajarinya dan mengajarkannya.130 Dan kita semua maklum bahwa

penghafal Al-Qur’an telah melaksanakan hal tersebut.

i. Akan Dipakaikan Kepadanya Tājul Karāmah (Mahkota Kemuliaan)

«-عليهصلى- 

127 Raghib As-Sirjani, op. cit., h. 34.
128 Ahmad bin Salim Baduwailan, op. cit., h. 19.
129 Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, op. cit., h. 2084.
130 Tim Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Madinah:

Mujamma’ Al-Malik Fahd, 1435 H), h.108.
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« .
.

Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhamiy, telah
menceritakan kepada kami Abdus Shamad bin Abdul Warits, telah
mengkhabarkan kepada kami Syu’bah, dari Ashim, dari Abi Shalih, dari
Abu Hurairah, dari Nabi saw, beliau telah bersabda,”Al-Qur’an akan
datang  pada hari kiamat, kemudian dia berkata,”Wahai Rabbku,
bebaskanlah ia.” Maka dipakaikan kepada orang itu mahkota kemuliaan.
Kemudian Al-Qur’an kembali meminta,”Wahai Rabbku, tambahkanlah
kepadanya.” Maka dipakaikan kepada orang itu jubah kemuliaan.
Kemudian Al-Qur’an memohon lagi,”Wahai Rabbku, ridhailah dia.”
Maka Allahpun meridhainya. Maka diperintahkan kepada orang
itu,”Bacalah dan teruslah menaiki (tangga-tangga surga),” dan
ditambahkan satu kebaikan pada setiap ayat (yang dibaca). (HR. Tirmidzi
dan ia berkata hadits ini hasan shahih, no. hadits 3.076, bab Al-ladzī
laisa fī jaufihi syaiun min Al-Qur’ān).131

j. Memberikan Mahkota Kebesaran Kepada Kedua Orang Tuanya

Rasulullah saw bersabda:

«- عليهصلى-

Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Amr bin Sarh, telah
mengkhabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengkhabarkan kepadaku
Yahya bin Ayyub, dari Zayyan bin Faid, dari Sahl bin Mu’adz Al-Juhaniy,
dari bapaknya, bahwasannya Rasulullah saw telah
bersabda,”Barangsiapa yang membaca Al-Qur’an dan mengamalkannya,
maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari
kiamat yang sinarnya lebih terang dari sinar matahari yang menyinari
rumah-rumah di dunia. Kalaulah sekiranya ada bersama kalian, maka

131 Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surat Al-Tirmidzi, op. cit., h. 248-249.
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apa perkiraan kalian tentang orang yang mengamalkan (Al-Qur’an) ini?”
(HR. Abu Daud, no. hadits 1453, bab fī tsawāb qirā’ah Al-Qur’ān)132

k. Paling Berhak Menjadi Imam Dalam Shalat

 -
 -

«- عليهصلى- 

Artinya:
“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan
Abu Sa’id Al-Asyaj, dari Abu Khalid –Abu Bakar telah berkata, telah
menceritakan kepada kami Abu Khalid al Ahmar- dari Al-A’masy, dari
Ismail bin Raja’, dari Aus bin Dham’aj, dari Abi Mas’ud Al-Anshari telah
berkata, Rasulullah saw telah bersabda,”(Hendaklah) yang mengimami
(shalat) suatu kaum adalah yang paling pandai membaca kitabullah.
Maka jika kepandaian membaca mereka sama, maka (haruslah) yang
paling mengerti di antara mereka terhadap sunnah. Maka jika
pengetahuan mereka terhadap sunnah sama, maka (haruslah) yang paling
dahulu hijrah di antara mereka. Maka jika dalam hijrah pun sama, maka
(haruslah) yang paling tua di antara mereka. Dan janganlah seseorang
mengimami seorang yang lain dalam kekuasaannya, dan janganlah
seseorang duduk di rumah orang lain pada tempat khususnya, kecuali atas
seizinnya.” (HR. Muslim, no. hadits 290, bab man aẖaqqu bi Al-
imāmah)133

l. Penghafal Al-Qur’an Dapat Memberikan Syafaat Sepuluh Orang Dari

Keluarganya

Rasulullah saw bersabda:

132 Ibid.
133 Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, op. cit., h. 298.
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 - -
عليهصلى-

 -»
«.

Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku
Muhammad bin Bakkar, telah menceritakan kepada kami Hafs bin
Sulaiman yakni Abu Umar Al-Qari’, dari Katsir bin Zadzan, dari ‘Ashim
bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib dia telah berkata, Rasulullah saw.
telah bersabda,” Barangsiapa yang belajar Al-Qur’an, lalu berusaha
menghafalkannya dan dia bisa hafal, niscaya Allah akan memasukkannya
ke dalam Surga dan Allah akan menerima permohonan syafaat yang
diajukannya kepada sepuluh orang keluarganya, yang semuanya telah
diputuskan masuk ke dalam neraka.” (HR. Imam Ahmad, no. hadits 1281,
bab musnad Ali bin Abi Thalib)134

Keterangan hadits di atas sangat menarik bagi para kerabat dan keluarga

para hāfizh. Sebab sepuluh orang adalah jumlah cukup banyak, termasuk di

dalamnya adalah ayah, ibu, saudara, kakek, nenek, dan orang-orang yang

mempunyai hubungan keluarga dengan tersebut.135 Sepuluh orang ini adalah

orang yang fasik136 dan banyak berbuat dosa besar, sehingga ini mengecualikan

orang kafir.137

134 Ahmad bin Hanbal, op. cit., h. 186.
135 Nur Faizin Muhith, op. cit., h. 81.
136 Fasik  berasal dari bahasa Arab fāsiq yang kata dasarnya adalah al-fisq yang berari

keluar (al-khurūj). Fasik berarti durhaka kepada Allah swt karena meninggalkan perintah-Nya atau
keluar melanggar ketentuan-Nya. Orang yang fasik diartikan sebagai orang yang melakukan dosa
besar atau banyak/sering berbuat dosa kecil. Orang dikatakan fasik karena ia telah keluar dari
batas-batas kebaikan menurut ukuran syarak. Fasik berbeda dengan kafir. Fasik lebih umum dari
kafir. Fasik mungkin saja terjadi disebabkan oleh dosa kecil dan/atau dosa besar, sedangkan kafir
tidak mungkin terjadi apabila hanya disebabkan oleh dosa-dosa kecil. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa setiap kafir pasti fasik, tetapi belum tentu setiap fasik digolongkan kafir. Lihat
Abdul Aziz Dahlan, et al., (ed.) “Fasik”, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2001), Cet. ke-5, h. 320-321.

137 Muhammad Zakariyya Al-Kandhalawi, Fadhāil Al-A’māl, diterjemahkan oleh
Muhammad Shiddiq dengan judul, Himpunan Kitab Fadhilah A’mal, (Bandung: Pustaka
Ramadhan, 2002), h. 27.
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