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BAB II    

TINJAUAN UMUM TENTANG TAKHRIJ HADIS DAN WASIAT 

A. Pengertian Takhrij 

Takhrij menurut bahasa mempunyai beberapa makna, yang 

paling mendekati di sini adalah berasal dari kata kharaja yang artinya 

nampak dari tempatnya, atau keadaannya, dan terpisah, dan kelihatan. 

Demikian juga kata, al-ikhraj yang artinya menampakkan dan 

memperlihatkannya. Dan al-makhraj artinya tempat keluar, dan 

akhrajal-hadits wa kharrajahu artinya menampakkan dan 

memperlihatkan hadis kepada orang dengan menjelaskan tempat 

keluarnya.17  Menurut Mahmud al-Thahhan asal kata takhrij adalah :  

 اجتماع امرين متضادين يف شيء واحد 

“Berkumpulnya dua hal yang bertentangan dalam satu 
persoalan.”18 

 
Dilihat dari sudut pendekatan bahasa ini, kata takhrij juga 

memiliki beberapa arti, yaitu : Pertama, berarti al-istinbat 

(mengeluarkan dari sumbernya). Kedua, berarti ad-tadrib (Latihan). 

Ketiga, berarti al-taujih (pengarahan, menjelaskan duduk persoalan).19 

                                                 
17Manna’ al-Qaththan, Mahabis, fi Ulumul al-Hadis, diterjemahkan oleh Mifdhol 

Abdurrahman, Pengantar Ilmu Hadis, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2004), 189. 
18 Mahmud al-Tahhan, Usul al-Takhrij wa-Dirasah al-Asanid, (Riyadh: Maktabah 

al-Rusyd, 1983),  9. 
19 Al-Fariuz Abadi, al-Qomus al-Muhith, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd 1313 H), 

192. 
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Dari pengertian takhrij menurut bahasa di atas beberapa ulama 

telah menyimpulkan beberapa definisi takhrij, di antaranya  adalah, 

takhrij merupakan al-ikhraj yang bermakna menjelaskan hadis kepada 

orang lain dengan menyebutkan mukhrij-nya, yaitu para perawi dalam 

sanad hadis.20  

Adapun secara istilah  takhrij hadis didefinisikan sebagai 

berikut: 

Menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya yang 
mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan 
derajatnya jika diperlukan. 21  

 
B. Sejarah Perkembangan Takhrij  

Pada awalnya para ulama dan peneliti hadis terdahulu belum 

terlalu membutuhkan kaidah-kaidah dan pokok-pokok ilmu takhrij 

(Ushulut-Takhrij), karena pengetahuan mereka sangat luas dan ingatan 

mereka sangat kuat terhadap sumber-sumber sunnah. Ketika mereka 

membutuhkan hadis sebagai penguat, dalam waktu singkat mereka dapat 

menemukan tempatnya dalam kitab-kitab hadis berdasarkan dugaan 

yang kuat. Di samping itu, mereka mengetahui sistematika penyusunan 

kitab-kitab hadis, sehingga mudah bagi mereka untuk mempergunakan 

dan memeriksa kembali guna mendapatkan hadis.22 

Ulama yang pertama kali melakukan takhrij menurut Mahmud 

at-Thahan adalah al- Khatib al-Baghdadi (w. 436 H), kemudian 
                                                 

20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid.  
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dilakukan pula oleh Muhammad bin Musa al-Hazimi asy-Syafi’i (w. 584 

H) dengan karyanya yang berjudul Takhrij al-Hadist al-Muhadzdzab ia 

men-takhrij kitab fiqih karya Abu Ishaq asy-Syirazi,23 ada juga ulama 

lainnya seperti Abu Qosim al-Husaini dan Abu al-Qosim al-Mahrawani, 

karya kedua ulama ini hanya beberapa makhthuthah (manuskrip) saja. 

C. Metode-metode Takhrij Hadis  

Dalam proses penelitian hadis, takhrij merupakan suatu kegiatan 

penting yang tidak boleh diabaikan, tanpa melakukan kegiatan takhrij, 

seorang peneliti hadis akan kehilangan wawasan untuk mengetahui 

eksistensi hadis dari berbagai sisi.24 Untuk itu dalam melakukan 

kegiatan takhrij hadis, seorang peneliti hadis harus mengetahui 

bagaimana metode-metode dalam melakukan kegitan takhrij. Berikut ini 

adalah motode-motede dalam takhrij hadis : 

1. Takhrij Berdasarkan Nama Sahabat yang Meriwayatkan Hadis 

Metode takhrij al-Hadis melalui pengetahuan tentang nama 

sahabat perawi hadis. Di antara kitab-kitab hadis sumber, banyak 

yang ditulis dengan mengikuti sistim pengelompokan hadis atas 

dasar nama sahabat yang meriwayatkannya. Men-takhrij hadis 

dengan kitab-kitab semacam ini mutlak diperlukan pengetahuan 

                                                 
23 Ibid. 
24 Ibid.   
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tentang nama sahabat perawi hadis itu. Ada tiga macam referensi 

yang dapat digunakan dalam menggunakan metode ini, yaitu:25 

a. Kitab-kitab Musnad 

Kitab musnad adalah kitab yang disusun pengarangnya 

berdasar nama-nama sahabat atau kitab yang menghimpun hadis-

hadis sahabat. Kitab musnad merupakan kitab-kitab hadis yang 

disusun berdasar urutan nama-nama rawi pertama dengan 

mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan satu kelompok. 

Kitab hadis yang menganut sitematika penyusunan di antaranya 

yang mendasarkan pada urutan al-fabetis, tetapi ada pula yang 

mendasarkan pada keutamaan, senioritas, kabilah, atau wilayah. 

Di antara kitab-kitab musnad yaitu: Musnad Abi Bakr Abdullah 

Ibn al-Zubair al-Humaidy (w. 219 H), Musnad Ahmad ibn 

Hanbal (w. 241 H), Musnad Abi Daud Sulaiman ibn Daud at-

Thayalisiy (w. 204 H).  Dan lain-lain. 

b. Kitab-kitab Mu’jam 

Kitab mu’jam adalah kitab hadis yang disusun 

berdasarkan nama-nama (musnad) sahabat, guru-gurunya, 

negaranya atau yang lainnya berdasarkan urutan alfabetis. 

Diantara kitab mu’jam yang disusun berdasarkan nama sahabat 

adalah : Al-Mujam al-Kabir karya Abu al-Qasim Sulaiman ibn 

                                                 
25 Ibid,140. 
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Ahmad al-Thabrani (w. 360 H). al-Mujam al-Ausat karya Abu 

al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad al-Thabrani (w. 360 H). Al-

Mujam al-Sagir karya Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad al-

Thabrani (w. 360 H).  

c. Kitab-kitab al-Athraf  

Kata Athraf adalah bentuk jamak dari kata: Tharf. Kata 

Tharful hadis berarti bagian dari matan hadis yang dapat 

menunjukkan keseluruhannya.26 

Di antara kitab-kitab al-Athraf  yang penting adalah :  

Athraf as-Shahihain karangan Abu Mas’ud Ibrahim ibn 

Muhammad al-Dimasyqiy (w. 401 H), al-Asyraf ‘ala Ma’rifati 

al-Asyraf karangan al-Hafizdh Abu Qasim ‘Ali ibn Hasan yang 

dikenal dengan Ibn ‘Asakir al-Dimasyqy (w. 671 H). 

2. Takhrij dengan Mengetahui Permulaan Lafadz Hadis 

Metode takhrij melalui pengetahuan tentang lafadz pertama 

hadis, Teknik ini dipakai apabila permulaan lafadz hadis dapat 

diketahui dengan cepat. Tanpa mengetahui lafadz pertama hadis 

yang dimaksud teknik ini sama sekali  tidak dapat digunakan. Jenis-

jenis kitab yang dapat digunakan dengan metode ini dapat 

diklasifikasikan menjadi :27 

                                                 
26 Ibid. 

 
27 Ibid, 141. 
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Pertama : Kitab-kitab hadis yang popular di masyarakat, seperti 

kitab at-Tazkirah fi al-Ahaditz al-Musytahirah karangan Badruddin 

Muhammad ibn Abdullah as-Zarkasyi. Kitab jenis ini tentu saja 

terbatas hadis-hadisnya karena dikhususkan pada hadis-hadis yang 

populer di masyarakat. 

Kedua : Kitab-kitab hadis yang hadis-hadisnya disusun secara 

alfabetis. Kitab jenis ini yang paling banyak beredar adalah 

karangan Suyuthy (w. 911 H), yang berjudul al-Jami’as-Shagir min 

Ahadis al-Basyir al-Nazir. 

Ketiga : Kunci-kunci dan indeks yang dibuat untuk kitab-kitab 

tertentu. Beberapa ulama telah membuat kunci-kunci daftar atau 

indeks bagi kitab-kitab hadis tertentu dengan tujuan mempermudah 

mencari hadis tertentu dalam kitab tersebut.  Kunci-kunci daftar 

atau indeks (kamus) yang disusun pengarangnya untuk kitab 

tertentu, di antaranya : Shahih al-Bukhari, yaitu Hady al-Bari ila 

Tartib Ahadis al-Bukhari. Sahih Muslim, yaitu mu’jam Alfazh wa 

al-Siyyama al-Gharib minha, dan sebagainya.28 

3. Takhrij dengan Mengetahui Salah Satu Lafadz Hadis. 

Dengan mengetahui sebagian lafadz hadis, baik diawal, tengah 

maupun akhir matan-nya, kitab-kitab yang diperlukan atau referensi 

yang paling representative untuk metode ini yaitu kitab karya 

                                                 
28 Ibid. 



25 
 

Arnold John Wensinck (w.1939.M) dengan judul al-Mu jam al-

Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi, dengan penerjemah 

Muhammad Fuad Abd al-Baqi. Kitab ini merupakan kitab kamus 

dari 9 kitab hadis, yakni sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi 

Dawud, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasai,Sunan Ibn Majah, 

Sunan al-Darimi, al-Muwatta Imam Malik, dan Musnad Ahmad ibn 

Hambal.29 

Untuk Musnad Ahmad (حم) hanya disebutkan juz serta 

halamannya; Sahih Muslim (م) dan al-Muwatta (ط) nama bab dan 

nomor urut hadis, sedangkan Sahih al-Bukhari (خ), Sunan Abi 

Dawud (د), Sunan al-Tirmizi (ت), Sunan al-Nasai (ن) serta Sunan 

Ibn Majah (جھ), Sunan ad-Darimi (دى) disebutkan nama bab serta 

nomor urut babnya.30 

4. Takhrij dengan Cara Mengetahui tentang Tema Hadis. 

Takhrij melalui pengetahuan tentang tema hadis. Teknik ini 

akan mudah digunakan oleh orang yang  sudah terbiasa dan ahli 

dalam hadis karena yang dituntut dalam teknik ini  adalah 

kemampuan menentukan tema atau salah satu tema dari suatu 

hadis.31 Dalam men-takhrij dengan metode ini diperlukan kitab-

                                                 
29 Ibid, 142. 
30 Ibid. 
31 Ibid, 143. 
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kitab hadis yang tersusun berdasar pada bab-bab dan topik-topik. 

Dan dapat dibagi tiga kelompok:32 

a. Kitab-kitab yang berisi seluruh tema agama, misalnya kitab al-

Jawawi’ berikut dengan Mustakhraj dan Mustadraknya, al-

Majani’, al-Zawaid, dan secara khusus kitab Miftah Kunuz as-

Sunah. 

b. Kitab-kitab yang berisi sebagian banyak tema-tema agama, yaitu 

kitab-kitab Sunan, Mushannaf, Muwathta’, dan Mustakhraj atas 

sunan. 

c. Kitab-kitab yang khusus tentang hukum saja, kitab-kitab ini 

biasanya merupakan kitab-kitab Juzu’, Targhib dan Tarhib, 

Ahkam, Zuhud, Fadha’il, Adab, dan Akhlaq dan tema-tema 

khusus lainnya. 

5. Takhrij Berdasarkan Status Hadis  

Metode kelima dalam menelusuri hadis ialah dengan mengamati 

secara mendalam sanad dan matan hadis, yaitu dengan melihat 

petunjuk dari sanad, matan atau sanad dan matannya secara 

bersamaan. Petunjuk dari matan, misalnya ada kerusakan makna 

hadis, menyelisihi al-Qur’an ataupun petunjuk bahwa hadis itu 

palsu ataupun yang lainnya.33 

 

                                                 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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6. Takhrij Berbasis Sofware Hadis 

Teknologi dan informasi (TI) dan multimedia dapat diwujudkan 

menjadi media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, yang 

melibatkan mahasiswa secara efektif.  Kemampuan TI dan 

multimedia dalam menyampaikan pesan dinilai sangat besar. Dalam 

bidang pendidikan, TI dan multimedia telah mengubah paradigma 

penyampaian materi pelajaran kepada peserta didik.:34 

a. Hadith Encylopedia v2.1 (al-Kutub al-Sittah) 

Merupakan aplikasi penelusuran hadis yang dikembangan 

oleh Harf, sebuah instansi yang bergerak dalam bidang 

pengembangan program yang berkedudukan di kota Nashr, Kairo, 

Mesir. Program ini mencakup sembilan kitab hadis (Kutub al-

Tis’ah). 

b. Maktabah Syamilah  

Merupakan sofware populer dan banyak digunakan di 

pesantren-pesantren moderen dan perguruan tinggi Islam 

Indonesia. Sofware ini memiliki library berisi ribuan kitab dan 

refrensi berbentuk buku/kitab berbahasa Arab dalam kapasitas 

belasan gigabyte bahkan ada yang mencapai puluhan gigabyte. 

                                                 
34 Ibid, 143 
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Sofware ini diterbitkan oleh jaringan Da’wah Islamiyah al-

Misykat dan bisa di dwonload secara gratis.35 

D. Kaidah Kesahihan Sanad Hadis  

Kata sanad  berasal dari kata sanada, yusnadu, sanadan, secara 

bahasa berarti mu’tamad (sandaran, tempat bersandar, tempat 

berpegang, yang dipercaya, yang sah). Dikatakan demikian karena hadis 

itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas kebenaran.36 Sanad juga 

disebut dengan thariq, yang artinya jalan, yaitu jalan yang dapat 

menghubungkan matnul hadis kepada junjungan Nabi Saw.37  

Kesahihan sanad hadis adalah segala syarat atau kriteria yang harus 

dipenuhi oleh suatu sanad hadis yang berkualitas sahih.38 Syuhudi 

Ismail menyatakan bahwa:  

“Segala syarat atau kriteria kesahihan sanad hadis tersebut ada 
yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Syarat atau kriteria 
yang bersifat umum disebut dengan kaedah mayor, sedangkan yang 
bersifat khusus atau rincian dari kaidah mayor disebut dengan kaidah 
minor.”39  

 
Adapun unsur-unsur dari kaedah mayor. kesahihan sanad hadis 

adalah: 

 

 

                                                 
35 Ibid. 
36 Usman Sya’roni, Otentsitas Hadis Menurut Ahli Hadis dan Sufi, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2002), 9. 
37 Fatchur Rahman, Mustalahul Hadis, (Bandung: Al-Ma’arif, 1981), 24. 
38 Syuhudy Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 

119. 
39 Ibid. 
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1. Unsur-undur Kaedah Mayor Kesahihan Sanad Hadis  

Ulama hadis dari kalangan al-Mutaqaddimun, yakni ulama hadis 

sampai abad III H, belum memberikan pengertian yang eksplisit 

tentang hadis sahih. Mereka pada umumnya hanya memberikan 

penjelasan tentang penerimaan berita yang dapat diperpegangi. 

Pernyataan-pernyataan mereka misalnya berbunyi :40 

a. Tidak boleh diterima suatu riwayat hadis, kecuali berasal dari 

orang-orang yang siqat. 

b. Hendaklah orang yang akan memberikan riwayat hadis itu 

diperhatikan ibadah shalatnya, prilakunya dan keadaan dirinya, 

apabila shalatnya, prilakunya, dan keadaan orang itu tidak baik, 

agar tidak diterima hadisnya. 

c. Tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang yang tidak 

dikenal memiliki pegetahuan tentang hadis. 

d. Tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang-orang yang 

berdusta, mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengerti hadis 

yang diriwayatkkannya. 

e. Tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang yang ditolak 

kesaksiannya. 

Pernyataan-pernyataan tersebut tertuju kepada kualitas dan 

kapasitas periwayat, baik yang boleh diterima maupun yang ditolak 

                                                 
40 Ibid, 120. 
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riwayatannya. Berbagai pernyataan itu belum melingkupi seluruh 

syarat kesahihan suatu hadis. 

Kaidah di atas awalnya dikemukakan oleh Ibnu al-Shalah, 

sebagaimana diungkapkan dalam kitabnya Muqaddimah Ibn al-

Shalah:
41

 

Artinya:”Hadis shahȋh adalah hadis yang bersambung sanad-
nya, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabith sampai 
akhir sanad, tidak terdapat kejanggalan (Syudzudz), dan cacat 
(illat)”. 

 
2. Unsur-unsur Kaidah Minor Kesahihan Sanad. 

a. Sanad bersambung (اتصال السند) 

Yang dimaksud dengan sanad bersambung adalah setiap 

periwayat dalam sanad hadis menerima dan mendengar riwayat 

hadis secara langsung dari periwayat terdekat sebelumnya, dan 

keadaan ini berlangsung dari awal sampai akhir sanad hadis 

tersebut.42  

Tidak selalu terdapat keseragaman pendapat mengenai 

konsep kebersambungan sanad ini. Untuk menunjuk polemik 

tersebut, misalnya dapat dimajukan dengan konsep yang di 

gulirkan oleh al-Bukhari. Ia berpendapat bahwa sanad dianggap  

bersambung apabila memenuhi kriteria berikut: 

                                                 
41 Agus Firdaus Candra dan Buchari M, Kriteria Ke-Sahihan Hadis Menurut al-

Khatib al-Baghdadi, (Pekanbaru: Jurnal Ushuluddin UIN Suska Riau, 2016), 167. 
42 Ibid, 127. 
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1) Al-liqa’, yakni adanya interaksi atau pertemuan langsung 

antara satu pe-rawi dengan pe-rawi berikutnya, dengan 

adanya suatu interaksi langsung antara murid dengan 

gurunya, artinya mendengar atau menyimak langsung suatu 

hadis dari gurunya43 

2) Al-mu’asharah, yakni bahwa sanad di anggap bersambung 

apabila kehidupan guru dan muridnya terjadi dalam waktu 

atau kurun yang sama.44 

Muslim juga berpendapat dengan hal yang demikian, 

hanya saja perbedaan antara al-Bukhari dengan Muslim hanya 

pada titik pertemuan langsung antara guru dengan muridnya, 

al-Bukhari menetapkan harus adanya pertemuan antara guru 

dengan murid walaupun hanya sekali saja. Sedangkan Bagi 

muslim sebuah sanad di katakan telah bersambung apabila 

antara satu dengan pe-rawi berikutnya  memungkinankan 

mereka bertemu karena keduanya hidup dalam kurun waktu 

yang sama sementara letak geografis mereka tinggal 

memungkinkan mereka bertemu jika di bandingkan  kondisi 

saat itu. Dengan demikian, berarti Muslim hanya menekankan 

                                                 
43 Umi Sumbulah, Kajian Kritis Ilmu Hadis, (Malang: UIN Press, 2010),  112. 
44 Ibid. 
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kebersambungan sanad itu pada aspek al-mu’asharah 

semata.45 

Selanjutnya tatakerja penelitian yang ditempuh ulama 

hadis untuk mengetahui bersambung atau tidaknya sanad suatu 

hadis adalah:46 Mencatat semua nama periwayat dalam sanad 

yang diteliti, Mempelajari sejarah hidup masing-masing 

periwayat, Melalui kitab-kitab Rijȃl al-hadis, seperti kitab 

Tahdzib al-Tahdzib oleh Ibnu Hajar al-‘Asqalȃniy, kitab al-

Kasyif oleh imam al-Zahabiy, dan lain-lain, kemudian meneliti 

kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat dengan 

periwayat terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang 

dipakai berupa haddatsaniy, haddatsanȃ, akhbaranȃ, ‘an, 

anna, dan beberapa sighat ada’ (penyampain) hadis lainnya. 

Kemudian meneliti guru dan murid. 

b. Periwayat Bersifat Adil (عدالة الرواة) 

Yang dimaksud dengan ‘adil dalam syarat pembawa hadis 

adalah seorang rawi yang meriwayatkan hadis tersebut harus 

beragama Islam, baligh, berakal, melaksanakan ketentuan 

agama, dan memelihara muru’ah. Dalam konteks ilmu hadis 

yang dimaksud dengan ‘ȃdil adalah: 

                                                 
45 Bustamin, Metodologi Kritik Hadis, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), 23. 
46 Syuhudy Ismail, kaedah Kesahihan Sanad Hadis, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 

128. 
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 47قه وسلم من الفسق وخوارم املروءةمن استقام دينه وحسن خل

 
 Artinya:”orang yang konsisten dengan agamanya, baik budi 
pekertinya, dan terhindar dari fasiq serta selamat dari 
kerusakan moral”. 
 Selain bermoral agama, seseorang dituntut konsisten dengan 

ajaran agamanya, memelihara ketakwaan, serta berakhlak 

mulia, sehingga seorang ahli hadis selalu berbudi pekerti yang 

baik. Selain bermoral agama, seseorang dituntut konsisten 

dengan ajaran agamanya, memelihara ketakwaan, serta 

berakhlak mulia, sehingga seorang ahli hadis selalu berbudi 

pekerti yang baik. Nur al-Din al-‘Itr menyimpulkan bahwa,  

 “Seorang periwayat dapat dikatakan ‘adil apabila sudah 
memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu ; Islam, baligh, 
berakal, bertakwa, yaitu menjauhi larangan Allah Swt, (dosa 
besar) dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, berbudi 
pekerti yang baik.” 48 
 
 Kemudian definisi lain dari adil adalah : 

 “Yaitu, sifat yang tertanam kuat dalam diri yang membawa 
pelakunya pada ketetapan takwa dan muru’ah, adapun yang 
dimaksud dengan takwa adalah menjauhnya seseorang 
terhadap perbuatan buruk berupa kefasikan dan kebid’ahan, 
sedangkan yang dimaksud dengan muru’ah adalah 
terpeliharanya manusia dari hal-hal yang tercela secara adat 
kebiasaan.”49 
  
 Dengan menyimak beberapa definisi adil di atas, seolah-olah 

secara umum dapat disimpulkan bahwa seorang rawi yang adil 
                                                 

47 ‘Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadist Ulumuhu wa Musththalahu, (Lebanon: Dar al-
Fikr, 1989), 305.  

48 Nur al-Din al-‘Itr, Manhaj al-Naqd fi Ulumul Hadis, (Damaskus: Dar al-Fikr, 
1891H), 79. 

49 Abdurrahman, Metode Kritik Hadis, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 
28. 
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digambarkan dalam batas-batas yang ideal, di mana ia harus 

menjadi seorang yang tidak berdosa (tidak maksiat dan tidak 

fasik).  

c. Periwayat Bersifat Dhabit (ضبط الرواة) 

Syuhudi Ismail mengemukakan dengan mengutip pendapat 

Ibnu Hajar bahwa dhabit adalah orang yang kuat hafalannya 

tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan 

hafalannya itu kapan saja dia menghendakinya.50  

Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib juga mengungkapkan bahwa 

dhabit adalah:
51

 

 “Dhabit  adalah kemampuan daya tangkap yang baik yang 
dimiliki oleh seorang perawi hadis ketika dia menerima hadis 
dan memahami hadis yang didengarnya serta menghafalnya 
sejak dia menerima hadis tersebut sampai dia 
menyampaikannya (menginformasikannya) kepada orang 
lain”.  

 

Untuk mengetahui ke-dhabit-an seorang pe-rawi hadis, dapat 

dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut,52 Pertama: 

Berdasarkan kesaksian dan pengakuan terhadap kedhabitannya 

dari para ulama yang hidup sezaman dengan periwayat. Kedua: 

                                                 
50 Syuhudy Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 

135. 
51 ‘Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadist Ulumuhu wa Musththalahu, (Lebanon: Dar al-

Fikr, 1989), 306. 
52 Syuhudy Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 

137. 
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Berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang 

disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal ke-dhabit-

annya.53  

Sementara itu dhabit ini terbagi kepada dua macam, yaitu: 

Pertama:  Dhabit shadr, yaitu orang yang kuat hafalannya 

tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan 

hafalannya itu kapan saja dia menghendakinya. Kedua : 

Dhabith kitaba, yaitu periwayat yang memahami dan 

memelihara dengan baik tulisan hadis yang tertulis dalam kitab 

yang ada padanya. Dhabit kitaba ini sangat diperlukan bagi 

periwayat yang tatkala menerima atau menyampaikan riwayat 

hadis melalui cara qirȃ’ah atau ijazah.54 

d. Periwayat Terhindar dari Syadz (ال يكون الراوي شاذا) 

Terdapat berbagai pandangan dan pengertian tentang syadz 

ini. Namun pada umumnya pandangan tersebut lebih banyak 

mengacu kepada pandangan imam al-Syafi’iy yang 

mengatakan:
55  

”Bukanlah syȃdz itu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat 
yang tsiqqah yang tidak diriwayatkan oleh yang lainnya. 
Namun yang dimaksud dengan syȃdz adalah hadis yang 

                                                 
53 Munzier Suparta, Ilmu Hadis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 31. 
54 Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Musththalahu, (Lebanon: Dar al-

Fikr, 1989), 306. 
55 Jalal Ajwah, al-Raid al-Hadȋs fȋ ‘Ulȗm Mushtalah al-Hadȋs, (Kairo: Al-Azhar 

Press, 1988), 167. 
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diriwayatkan oleh orang yang tsiqah akan tetapi menyalahi 
periwayat yang lain yang juga tsiqah”. 

 Berdasarkan pengertian dari Imam al-Syafi’iy di atas 

diketahui bahwa suatu hadis dikatakan syadz bukanlah hadis 

yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang tsiqah dan 

tidak adanya periwayat tsiqah lainnya yang meriwayatkannya 

seperti yang diutarakan oleh al-Hakim.56 Namun hadis tersebut 

memiliki jalur sanad lebih dari satu, dan perawi yang terdapat 

dalam berbagai jalur sanad tersebut sama-sama tsiqah, serta 

matan atau sanad hadis tersebut tidak bertentangan.  

Syuhudi Ismail mengatakan bahwa kesyadzan sanad hadis 

baru dapat diketahui setelah diadakan penelitian sebagai 

berikut:57 Pertama: Menghimpun dan membandingkan semua 

jalur sanad hadis yang matannya mengandung pokok masalah 

yang sama. Kedua:  Meneliti kualitas para perawi yang terdapat 

pada semua jalur sanad. Ketiga: Apabila semua perawi adalah 

tsiqah dan ternyata ada seorang pe-rawi yang menyalahi yang 

lain, maka dapat dikatakan bahwa sanad yang menyalahi itu 

adalah sanad syȃdz dan yang lainnya disebut mahfuzh 

(terpelihara). 

 
 

                                                 
56 Hȃkim  ‘Abdillah, Ma’rifah ‘Ulum al-Hadis, (Beirut: Dar Ihya’ al-Ulum, 1998M), 

183. 
57 Syuhudy Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 

144. 
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e. Periwayat Terhindar dari ‘Illat (ال يكون الراوي معلال) 

Pengertian ‘illat menurut istilah Ilmu Hadis, sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Ibnu al-Shalah bahwa ‘illat adalah 

sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis. 

Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak 

berkualitas shahȋh menjadi tidak shahȋh.58 

Al-Sayȗtiy juga mengungkapkan bahwa ‘illat adalah”
59

 

“’Illat merupakan sebab tersembunyi yang menyebabkan 
rusaknya hadis yang secara dzahirnya terpelihara dari ‘illat 
itu”.  

 

‘Umar Muhammad Abdul Mun’im mengungkapkan dengan 

mengutip perkataan Ibnu Hajar bahwa ‘Illat merupakan,  

“Ilmu hadis yang paling rumit, dan tidak akan ada yang bisa 
menguasainya kecuali orang-orang yang telah diberi 
pemahaman yang luas oleh Allah Swt. dan  banyak menguasai 
sanad dan matan hadis Nabi Saw.”60  

 
 

E. Kaidah Kesahihan Matan Hadis 

Yang dimaksud dengan kaidah kesahihan matan adalah tolok 

ukur yang dapat dipergunakan untuk meneliti sekaligus sebagai acuan 

dalam menilai suatu matan, apakah berkualitas sahih atau dha‘if. 
                                                 

58 ‘Amru ‘Usman, Muqaddimah Ibnu al-Shalah fȋ ‘Ulȗm al-Hadȋs, (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyah, 2006M), 131. 

59 Jalal as-Sayutiy, Tadrib al-Rawi Syarh Taqrib al-Nawawiy, (Beirut: Mu’assasah 
al Rayyan, 1426H/2005M), 210. 

60 Umar Muhammad, Dirȃsȃt fȋ ‘Ilmi ‘Ilal al-Hadis, (Manshurah: Maktabah al-Iman, 
2009M), 45. 
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Apabila dikaitkan dengan definisi hadis sahih, maka kesahihan suatu 

hadis tidak hanya ditentukan oleh sanad-nya belaka, melainkan 

kesahihan matan-nya juga.61 

Kriteria yang menyebutkan bahwa hadis sahih harus terhindar 

syadz dan ‘illat, tidak hanya kriteria kesahihan sanad, melainkan juga 

untuk matan hadis.62  

Berkaitan dengan penelitian matan, ulama hadis membuat 

undang-undang yang beragam. Di antaranya dalam kitab mu’ashir 

(naqd al-matan) yang disimpulkan oleh al-Adlibi, yaitu:63 

1.  Tidak bertentangan dengan al-Qur'an 

2.  Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat darinya  

3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan fakta 

sejarah 

4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi Saw. 

Dari empat tolak ukur di atas, tiga di antaranya lebih 

mengarah kepada makna hadis, sementara tolak ukur nomor empat 

mengarah kepada redaksi hadis. Apabila terpenuhi syarat shahih 

matan hadis di atas baru dianggap hadisnya sebagai shahih matan 

hadis. 

                                                 
61 Syuhudy Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 

89. 
62 Shalȃh al-Dȋn bin Ahmad al-Adhlabiy, Manhaj Naqd al-Matn ‘ind Ulamȃ’ al-

Hadȋs al-Nabawiy (terj, Metodologi Kritik Matan Hadis), (Jakarta: Gaya Media Pratama, 
2004 M),  191. 

63 Ibid, 238.  
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a. Terhindar dari Syadz 

Al-Khathib menulis bab khusus tentang tidak berhujjah pada 

periwayat yang dominan melakukan syadz, munkar, dan gharib. 

Pada bab tersebut beliau mengutip pernyataan al-Syafi’i, yaitu: 

Yunus ibn ‘Abd al-A’la menyampaikan kepada kami, ia berkata: 

aku mendengar al-Syafi’i berkata:  

“Al-Syadz bukanlah hadis yang diriwayatkan oleh seorang 
yang tsiqah yang tidak diriwayatkan oleh para periwayat 
lainnya, akan tetapi al-syadz adalah hadis yang diriwayatkan 
oleh periwayat tsiqah yang banyak kemudian terdapat salah satu 
diantara mereka suatu kejanggalan dan kemudian menyalahi 
hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat tsiqah yang 
banyak”.64  

 

Selain itu, al-Khathib juga menambahkan bahwa syadz juga 

terjadi ketika seorang periwayat yang meriwayatkan hadis yang 

juga diriwayatkan oleh orang yang lebih hafizh darinya, 

sedangkan pada kedua hadis tersebut pada kedua hadis tersebut 

terdapat perbedaan. Yakni di sini terjadi pertentangan antara 

periwayat yang tsiqah dengan periwayat yang lebih tsiqah 

darinya. Pembahasan tentang pergantian, penambahan, 

pengurangan, didahulukan atau diakhirkannya huruf dan kata 

dalam periwayatan sebagaimana telah dibahas pada poin 

periwayat bersifat dhabith juga berkaitan erat dengan syadz. 

                                                 
64 Agus Firdaus Candra dan Buchari M, Kriteria Ke-Sahihan Hadis Menurut al-

Khatib al-Baghdadi, (Pekanbaru: Jurnal Ushuluddin UIN Suska Riau, 2016), 172. 
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Perubahan-perubahan tersebut setidaknya menjadi indikasi 

awal untuk melacak adanya syadz dalam suatu hadis. Al-Khathib 

menjadikan unsur terhindar dari syadz sebagai salah satu dari 

unsur ke-shahih-an hadis. Al-syadz menurut al-Khathib adalah 

seorang periwayat yang tsiqah meriwayatkan hadis menyalahi 

periwayatan para periwayat tsiqah lainnya atau satu periwayat 

yang lebih tsiqah darinya. Ini menunjukkan adanya pertentangan 

yang tidak bisa dikompromikan pada matan-matan tersebut. Jadi 

ada dua syarat dalam hadis syadz, yaitu adanya pertentangan 

yang tidak bisa dikompromikan dalam matan hadis dan para 

periwayat tersebut adalah orang-orang tsiqah.65 

b. Terhindar dari ‘Illat 

Pengertian ’illat menurut mayoritas ahli hadis adalah cacat 

yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas suatu hadis. 

Matan terhindar dari ‘illat terlihat dari pengujian matan hadis 

dengan al-Qur’an, hadis mutawatir, ijma’, qiyas, dan akal sehat 

manusia, tentunya mengarah pada ada atau tidaknya cacat yang 

tersembunyi pada matan hadis yang pada akhirnya bisa merusak 

kualitas hadis tersebut.66 

Al-Khathib menyatakan bahwa, suatu hadis akan shahih dan 

bisa dijadikan hujjah jika matan hadis tersebut sesuai dengan 

                                                 
65 Ibid,172. 
66 Ibid, 173. 
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apa-apa yang terdapat al-Qur’an, hadis mutawatir, dan ijma’. 

Berarti suatu hadis akan diketahui cacatnya jika telah dilakukan 

pengujian terhadap al-Qur’an, hadis mutawatir, dan ijma’. Al-

Khathib juga menyatakan bahwa hadis tidak diterima jika 

bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah dan apa-apa yang 

sejalan dengan sunnah. Kalimat ”apa-apa yang sejalan dengan 

sunnah” mengindikasikan bahwa al-Khathib juga melakukan 

pengujian hadis terhadap qiyas.67 

F. Wasiat 

a. Pengertian Wasiat 

Wasiat merupakan salah satu bentuk pemilikan atas harta 

yang dikenal dan diakui dalam Syariat Islam, di samping bentuk-

bentuk pemilikan lainnya. Wasiat bermakna, menyampaikan 

sesuatu. Maka berwasiat adalah orang yang menyampaikan 

pesan di waktu hidupnya untuk dilaksanakan sesudah ia mati. 

Dengan demikian, wasiat adalah pemberian seseorang kepada 

orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk 

dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang 

berwasiat mati.68  Hanafi mendefinisikan wasiat dengan pesan 

seseorang untuk menyisihkan sebagian harta bendanya untuk 

                                                 
67 Ibid, 173. 
68 Fahmi al-Amruzi, Rekonstrusi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam, 

(Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2006), 124. 
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orang yang ditentukannya dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia 

meninggal dunia.69   

b. Dalil Wasiat 

Wasiat mempunyai dasar yang kuat dalam syariat Islam yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Kata wasiat dalam al-

Qur’an dalam bentuk kata tunggal  disebut sebanyak 8 kali,  dan 

kata dasar dari kata mashdar wasiat disebutkan sebanyak 24 kali 

yang tersebar pada 22 ayat dan terdapat dalam 13 surah.70  Kata 

yang menunjukan kepada makna wasiat dan dasarnya dalam al-

Qur’an dapat dilihat dari setiap ayat yang menunjukkan kata 

yang bermakna wasiat. Kata wasiat yang tersebut sebanyak 8 

kali itu tersebar dalam tiga surat.  

Hadis yang berbicara tentang wasiat diriwayatkan oleh 

banyak mukharij, ditinjau dari kata وصية dengan menggunakan 

Kitab, “Mu’jam al- Mufahras li Alfazh al-Hadis al-Nabawi”, 

dengan menemukan 59 riwayat hadis,71  

                                                 
69 A. Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 

1970), 37. 
  70 Muhammad Fuad ‘Abd al-Baaqi, al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfazh al-Qur`an 
al-Karim (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1940), 842. 
  71A.J Wansik,  Mu’jam al- Mufahras li Alfazh al-Hadis al-Nabawi (Berbil: 
Maktabah, 1937),  229-231.  
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Dari 59 jumlah riwayat hadis yang di teliti dari kata وصية  ada 

14 riwayat hadis yang membahas tentang  ٍَوِصيََّة ِلَواِرث wasiat untuk 

ahli waris. 

 Salah satu ayat tentang perintah untuk  memberikan  wasiat 

 dan yang berhubungan wasiat dapat dilihat dalam, Q.S al-

Baqarah ayat 180. 

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang seorang 
diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia 
meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak 
dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas 
orang-orang yang bertakwa.” 

 
 
Salah satu matan hadis tentang wasiat, 
 

َ َقْد َأْعَطى ُكلَّ ِذى َحقٍّ َحقَُّه َفَال َوِصيََّة ِلَواِرٍث   72.»ِإنَّ ا�َّ

 

Artinya:  “Sesungguhnya Allah Swt. telah memberikan hak 
setiap orang yang memiliki haknya dan tidak ada wasiat untuk 
ahli waris.” 

 

c. Syarat dan Rukun Wasiat 

Syarat-syarat wasiat menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi 

adalah sebagai berikut:73  

1. Penerima wasiat harus Muslim, berakal, dan dewasa, sebab 

non-Muslim dikhawatirkan menyia-nyiakan wasiat yang 

                                                 
  72Abu Daud Sulaiman Asy’ats.  Sunan Abi Daud, Jilid III. ( Beirut : Darul Fikr. 
1999)  hal 296 

73 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim (Edisi Indonesia, Ensiklopedi 
Muslim, Penerj. Fadhli Bahri ), (Jakarta: Darul Falah, 2003), 564. 
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diserahkan kepadanya untuk diurusi; menunaikan hak, atau 

mengurusi anak-anak kecil. 

2. Pemberi wasiat harus berakal, bisa membedakan antara 

kebenaran dengan kebatilan, dan memiliki apa yang 

diwasiatkan.  

3. Sesuatu yang diwasiatkan harus merupakan sesuatu yang 

diperbolehkan. Jadi, berwasiat pada sesuatu yang 

diharamkan tidak boleh dilaksanakan. Contohnya, seseorang 

mewasiatkan uangnya untuk disumbangkan ke gereja, atau 

ke bid'ah yang makruh, atau ke tempat hiburan, atau ke 

kemaksiatan. 

4. Penerima wasiat disyaratkan menerimanya dan jika ia 

menolaknya maka wasiat tidak sah, kemudian setelah itu ia 

tidak mempunyai hak di dalamnya. 

Sedangkan syarat-syarat bagi orang yang menerima 

wasiat, dalam mazhab Hanafi disebutkan sebagai berikut:74 

1. Orang yang akan menerima wasiat itu harus sudah ada 

ketika wasiat itu diikrarkan. 

2. Sudah ada ketika orang yang berwasiat itu meninggal dunia. 

                                                 
74 Sayyid Sabiiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Darul Fath, 2004), 472. 
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3. Bukan orang yang menjadi sebab meninggalnya orang yang 

berwasiat dengan cara pembunuhan; dan 

4. Bukan ahli waris pemberi wasiat. 

Rukun-rukun yang harus dijalankan dalam 

mengamalkan wasiat adalah sebagai berikut: 

1. Redaksi wasiat (shighat), 

 Tidak ada redaksi khusus untuk wasiat. Jadi, wasiat 

sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun, yang bisa 

dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara 

sukarela sesudah wafat. Jadi, jika si pemberi wasiat 

berkata, “Aku mewasiatkan barang anu untuk si Fulan,” 

maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat, 

tanpa harus disertai tambahan (qayd) “sesudah aku 

meninggal”.  

2. Pemberi wasiat (mushiy), 

 Orang yang berwasiat itu haruslah orang yang waras 

(berakal), bukan orang yang gila, baligh dan mumayyiz. 

Wasiat anak yang berumur sepuluh tahun penuh 

diperbolehkan (ja’iz), sebab Khalifah Umar 

memperbolehkannya. Tentu saja pemberi wasiat itu 
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adalah pemilik barang yang sah hak pemilikannya 

terhadap orang lain. Penerima wasiat (mushan lahu), 

 Penerima wasiat boleh diberikan kepada kerabat, 

tetangga, dan orang-orang muslim yang tidak melanggar 

kepada syarat untuk berwasiat.75 

3. Barang yang diwasiatkan (mushan bihi). 

 Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa 

dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. 

Jadi, tidak sah mewasiatkan benda yang menurut 

kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki. 

 

                                                 
75 Ibid, 473.  




