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BAB III 

TAKHRIJ HADIS TENTANG KEUTAMAAN CUKA 

 

3.1  Pelacakan  Hadis dengan Metode Takhrij 

        hadis yang berbicara tentang cuka (khall) diriwayatkan oleh banyak 

mukharij yang termuat dalam kitab-kitab hadis yang mu‟tabar. Untuk 

mengetahui pada kitab- kitab apa saja hadis tentang cuka dimuat, maka 

penulis menelusurinya menggunakan tiga metode dari 5 metode yang telah 

dibuat oleh ulama hadis, yaitu: 

a. Takhrij bi al- Lafzh
53

 

Hadis tentang cuka, setelah dilacak melalui kitab Mu‟jam al-Mufahras 

li al-Fazh al- Hadis al-Nabawiy dengan menggunakan kata
54

 maka ادم

didapati:  

Kitab Induk Kitab Bab Juz Halaman 

Shahih Muslim Asyrabah 167, 168,169   

Sunan Abu Daud Ath‟ amah 39   

Sunan Ibnu Majah Ath‟amah 33   

Sunan at-Tirmizi Ath‟amah 34   

Sunan an-Nasa‟i Iman 21   

Sunan ad-Darimi Ath‟amah 81   

Musnad Ahmad   3 301, 304, 

353, 364, 

371, 379, 

389, 390, 

400. 

 

 

                                                             
53 Takhrij  bi al-Lafzh yaitu  hadis melalui lafal  matan, baik di bagian awal, tengah, maupun akhir, 

dari lafal yang berbentuk  fi‟il dan isim. Lihat Abdul Majid Khon, Metode Memahami Hadis 

(Jakarta: Amzah, 2014), 8  

 
54

A.J Wensink, al- Mu‟jam al Mufahras li alfazh al-Hadits al-Nawawiy, 6: 23 
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b. Tahkrij bi awwal al-Matn 
55

 

Metode takhrij yang penulis gunakan juga dengan cara melihat awal 

matan hadis menggunakan kitab jami‟ al-Shagir. Di sini penulis 

mencari melalui matan hadis: 

َداُم اْلَخل    نِْعَم اْلِْ

Penulis mencari dari awal matan (نعم), dari informasi yang didapat, 

bahwa hadis ini terdapat dalam kitab Musnad Ahmad, Muslim, hadis 

dari Jabir, dan Muslim, at-Tirmizi, hadis dari Aisyah.
56

 

c. Takhrij bi al-Maudhu’
57

 

di sini penulis  juga melacak hadis dengan metode takhrij melalui tema 

menggunakan kitab Miftah Kunuz al-Sunnah yang juga ditulis A.J. 

Wensinck. Adapun informasi yang didapat sebagai berikut:  

 Dilihat dari tema at-tha‟am
58

, informasi yang didapat: 

Kitab Induk Kitab Bab juz Halaman 

Shahih Muslim 36   164-169 

Sunan Ibnu Majah 29 33   

Sunan al- Darimiy 8 18   

Musnad Zaid bin Ali    1011 

Musnad Ahmad   3 301, 304, 353, 

364, 371, 389, 

390, 400. 

MusnadAl- Thayalisi    1774 

 

                                                             
55 Takhrij bi awwal al-Matan ialah  penulusuran hadis dengan menggunkan lafal pertama matan. 

Cara ini dilakukan jika lafal pertama  dari hadis yang akan ditakhrij diketahui secara pasti. Lihat : 

Abdul Somad dan Johar Arifin, Metode Takhrij Hadis ( Pekanbaru: Suska Press, 2013), 48. 

 
56

 Jalaluddinal-suyuti, al-Jami‟ al-Shaghir min Hadis al-Basyir al-NazdirII (dalam bentuk 

makhtutah / manuskrip: Makhthuth Maktabah „Anizah al-Wathaniyah), 224. 

 
57 Takhrij bi al-Maudhu‟ adalah penulusuran hadis berdasarkan tema (topik) hadis. Cara ini 

dilakukan dengan menentukan tema hadis yang akan ditakhrij,, misalnya tema tentang makanan, 

lihat : Abdul Somad dan Johar Arifin,  Metode Takhrij Hadis, 80. 
 
58

 A.J. Wensinck, Miftah Kunuz al-Sunnah, ed. M Fuad al- Baqi (Kairo: Dar al- hadis, 

1428H/2007M),308. 



 

 

30 

Mengingat hadis- hadis yang memiliki makna cuka (Khall ), baik 

hadis yang selafazh maupun yang semakna, berdasarkan pelacakan dengan 

beberapa metode takhrij di atas jumlahnya sangat banyak (20 Hadis), maka 

dalam penelitian sanad, penulis akan memfokuskan pada tiga hadis saja, 

yaitu hadis dari Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan at- Tirmizi.  

 

3.2 Hadis Riwayat Abu Daud 

3.2.1 Sanad Dan Matan Hadis 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنا معاوية بن هشام قال ثنا سفيان عن محارب بن دثار  - 0283
 59: عن النبي صلى اهلل عليه و سلم قال " نعم اْلدام الخل " .   عن جابر 

 
“Usman bin Abi Syaibah telah mencerikan kepada kami, Mu‟awwiyah bin 

hisyam menceritakan kepada kami, sufyan mencerikan kepada kami, dari 

muharib bin disar, dari jabir ia berkata: dari Nabi SAW bersabda, sebaik-

baik lauk itu adalah cuka” 

 

بن  حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم قاال ثنا المثنى بن سعيد عن طلحة - 0283
 . 60: عن النبي صلى اهلل عليه و سلم قال " نعم اْلدام الخل "   نافع عن جابر بن عبد اهلل 

 

“Abu walid ad-thayalisi dan muslim bin ibrahim menceritakan kepada 

kami, musannah bin sa‟id menceritakan kepada kami, dari thalhah bin 

nafi‟, dari jabir bin „abdullah berkata, dari Nabi SAW bersabda: “sabik- 

baik lauk itu adalah cuka”  

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
59

 Abu daud al- Sijistani, Sunan Abu Daud, ( Beirut: Dar al-Fikr, t.th. ). 104. 

 
60

 Ibid.,105.  
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3.2.2 I’tibar  Sanad Abu Daud 

 
  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسوهلل

هشام بن معاوية  = W204h 

شيبة أبي بن عثمان  = W 239 h 

 =W 166 hمحارب بن دثار 

 W161 h= سفيان

 w 70 h = جابر 

 طلحة بن نافع

 ومسلم بن إبراهيم

 المثنى بن سعيد

وداد ابو  =W 275 h 

 أبو الوليد الطيالسي
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3.2.3 Analisis I’tibar Sanad Jalur  Abu Daud 

 Dari I‟tibar Sanad jalur Abu Daud dapat di informsikan bahwa 

hadis tentang cuka riwayat Abu Daud kuantitas hadisnya Ahad, 

karena dari tabaqat pertama ( sahabat ) di riwayatkan satu orang, 

akan tetapi belum mencapai pada tinggkat hadis mutawatir. Dan 

seluruh perawi dalam jalur Abu Daud ini siqah lagi dhabit, dan 

tidak ada syadz dan illat yang terkandung didalamnya.  

 

3.2.4 Biografi Rawi          

Rangkaian sanad yang terlihat dalam periwayatan Hadis 

tersebut adalah: Jabir ibn Abdullah, Muharib ibn Disar, Sufyan ibn 

sa‟id,  Muawiyah ibn Hisyam, dan Usman ibn abi syaibah, dan abu 

daud. Biografi  dari masing-masing sanad tersebut dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 

No NAMA Lahir/ 

Wafat 

GURU MURID Penilaian Jarh wa 

Ta’dil 

1. Jabir bin 

abdullah bin 

umar ibn 

haram al- 

anshari al-

huzraji 

salami
61

 

w: 70H -Rasulullah 

Saw 
-Khalid bin 

walid 

-Thalhah bin 

Abdullah 

-Abdullah bin 

anis 

Muharib ibn 

disar 

-Muhammad 

ibn ibrahim bin 

harisah al-taimi 

-Muhammad 

bin jabir bin 

abdullah 

Setiap sahabat itu adil 

2. Muharib bin 

disar as- 

sadusi, juga 

dikatakan  

zahla, abu 

disar dan juga 

dikatakan abu 

matrip.
62

 

W: 166 

H 

-jabir bin 

‘abdullah al-al 

ansori 
-sulaiman bin 

baridath 

-shlatu bn zafar 

-sufyan bin 

said as-sauri 
-sufyan bin 

„uyyainah 
-sulaiman bin 

„a‟masy 

Ibnu hibban 

mengatakan dalam 

kitab nya : siqah 

Abu hatim berkata: 

shaduq 

Dan ya‟kub ibn 

sufyan dan an-nasa‟i 

berkata: siqah 

Abu zar‟ah berkata: 

                                                             
61

Jamaluddin Abu al-Hajjaj al- Mizzi,  Tahzibul Kamal fi asma‟il Rijal. (Bairut: Dar al-Fikr, 1994) 

3: 291.  

 
62

Ibid., 454. 
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ma‟mun 

3. Sufyan ibn 

sa‟id ibn 

masruk al-

sauri, abu 

„abdullah al-

kufi. 

 

W: 161 

H 

 

-muharib ibn 

disar  

-muhammad bin    

ayyub as-saqofi 

-muhammmad 

ibn ishaq bin 

yasir 

-muhammad bin 

abi bakar bin 

hazim 

 

-Mu’awwiyah 

ibn hisyam 

-ma‟la ibn 

„abdur rahman 

al- wasathi 

-ma‟mar ibn 

rasyid 

 

Abdullah bin 

mubarak berkata: dia 

telah menulis sekitar 

1100, dan saya tidak 

menulis tentang 

kebaikan dari sufyan 

Ulama berkata: 

sufyan bin „amir 

mu‟minin fil hadis 

Abdullah bin 

mubara‟berkata: 

4. Mu‟awwiyah 

ibn hisyam al-

asadi budak 

dari qisar, abu 

hasan al-kufi 

 

 

 

W: 204 

H. 

 

-Sufyan as-sauri 

-syarik ibn 

„abdullah nuh‟i 

-syaiban ibn 

„abdur rahman 

an-nahwi. 

 

-usman ibn 

muhammad 

ibn abi syaibah 
-qosim ibn 

zakariya ibn 

dinar al-kufi. 

-muhammad ibn 

abdullah ibnu 

numairi 

 

Qubaishah dan al-

fariayabi mengatakan: 

mutaqorobin 

Yahya ibn yaman 

berkata: ma 

a‟krobihuma 

Usman  ibn sa‟id ad-

darimi berkata : 

sholih 

Mu‟awwiyah ibn 

hisyam mengatakan 

shaduq. 

Abu „abid al-jarri dan 

abi daud berkata: 

siqah 

5. usman ibn 

muhammad ibn 

ibrahim ibn 

usman „abas, 

ab hasan ibn 

abi syaibah al-

kufi saudara 

abu bakar ibn 

abi syaibah .
63

 

 

wafat 
هـ 932  

-muawwiyah 

ibn hisyam 
-hisyam ibn 

basir 

-waqi‟ ibn 

jarrih 

-Bukhari 

-Muslim 

-Abu daud 

-Ibu daud 

-Dari usman ibn 

Syaibah, berkata: 

siqat. 

-Fadliq ar-razi 

menanyakan kepada 

yahya ibn ma‟in dari 

muhammad ibn 

hamid ar-razi berkata: 

siqat. 

Ibnu Hamid dan 

usman 

berkta:siqataini, 

aminaini,ma‟munaini. 

 

3.2.5 Analisis Sanad 

                                                             
63

 Ibid .,471.  
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1.  Sanad hadis diatas marfu‟, karena disandarkan lansung kepada 

Rasulullah SAW. 

2. Sanadnya muttasil
64

 (bersambung) dari mukharrij (abu daud) sampai 

rawi a‟la ( jabir ibnu abdullah). Jabir ibn abdullah ini salah seorang 

sahabat yang bertemu secara lansung atau mendengar lansung dari 

Nabi Muhammad Saw, dan Tahammul wa al-ada‟ yang dipakai adalah  

 serta di lihat dari tahun wafatnya 70 H, menunjukan bahwa beliau قال 

benar-benar bertemu (liqa‟) atau hidup sezaman(mu‟asyarah)  dengan 

Nabi Muhammad. Di tinjau dari sumber sandaran hadis, dapat 

dijelaskan bahwa hadis ini marfu‟.
65

  

3. Selanjutnya (muharib ibn disar) jika di lihat dari tahun wafatnya, 

guru dan muridnya serta sighat tahammul wa al-ada‟ yang dipakai 

yaitu: عن ,yang tergolong mungqathi‟ akan tetapi jika ditinjau dari 

tahun wafatnya(166)  mengindikasikan bahwa ia pernah bertemu 

(liqa‟) dan hidup sezaman ( mu‟asharah) dengan jabir ibn abdullah. 

Ulama hadis yang yang menentukan kredibilitasnya seperti: Ibnu 

Hibban menilai muharib seorang yang siqah, Abu hatim menilainya 

Shaduq, dan seperti Ya‟qub ibn sufyan dan an-Nasa‟i menilainya 

Siqah. 

4. Demikian juga dengan (sufya ibn sa’id), dilihat dari sighat tahamul 

wa al-ada‟ yang dipakai yaitu: قال dilihat dari tahun wafatnya 161 H 

dan di lihat dari rentetan guru dan muridnya, mengindikasikan bahwa 

ia benar-benar pernah betemu(  liqa‟ ) dan hidup sezaman ( 

mu‟asharah ) dengan Muharib ibn disar. Dan penilaian ulama hadis 

tentang beliau seperti para ulama  mengatakan sufyan mu;minin fil 

hadis, dan juga beliau telah menulis 1100 hadis. 

                                                             
64

 Muhammad ibn Na‟m  berkata bahwa ia mendengar  Muhammad  Ibn Yahya az- Zuhali berkata: 

tidak boleh ber-hujjah kecuali dengan hadis yang bersambung, yang tidak terputus sanadnya, yang 

tidak terdapat padanya seorang periwayat yang majhul atau Majruh. Lihat pada Jurnal Ushuluddin 

vol. 24. No.2, Juli- Desember 2016. 

 
65

 Menurut sebagian ulama hadis bahwa hadis marfu‟ adalah  hadis yang disandarkan kepada Nabi 

SAW, secara khusus, baik perkatan, perbuatan, atau taqrir, baik sanadnya muttasil ataupun 

mungqathi‟, ataupun Mu‟dhal,  lihat Abdul Majid Khon , 222.  
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5.  Demikian dengan ( Muawiyah ibn hisyam), di lihat dari sighat 

tahammul wa al- ada‟ yang di pakai yaitu: قال  dan dari tahun wafatnya 

204 H  menunjukkan bahwa beliau benar-benar bertemu (liqa‟),  dan 

hidup sezaman(mu‟asyarah) dengan Sufyan, dan mengindikasikan 

bahwa keduanya kemungkinan bisa bertemu. Dan ulama kritikus 

seperti: Usman ibn Sa‟id menilai Muawiyah sholih. dan Muawiyah ibn 

Hisyam menilainya Shaduq, Abu „abid  dan abi daud menilainya siqah. 

6.  Demikian dengan dengan ( Usman ibn Muhammad ibn Ibrahim ) 

beliau wafat pada tahun 239 H, shighat tahammul wa al- ada‟ yang 

digunakan yaitu: ثَ َنا  َحدَّ Usman ibn Muhammad merupakan guru dari ( 

Abu Daud) Mukharij, dan Abu daud menerima hadis dari gurunya 

yaitu Usman ibn Muhammad dengan menggunakan shighat ثَ َنا  .َحدَّ

Penilain ulama tentang beliau seperti Usman ibn Syaibah menilainya 

siqat, Hamid ar-Razi menilainya juga siqat. 

7. Seluruh periwayat dari jalur Abu Daud, menurut ulama Jarh wa ta‟dil 

telah memenuhi syarat, yaitu „adil lagi dhabit. Karena sebagaimana 

yang telah penulis cantumkan pada biografi dan penilaian di atas, 

seluruh periwayat pada jalur Abu Daud  ternilai Ta‟dil. 

8. Antara satu rawi dengan rawi yang lainnya tidak terdapat kejanggalan( 

Syadz)
66

 dan juga tidak terdapat cacat yang tersembunyi (Illat).
67

 

 

3.2.6 Analisa Matan Hadis 

Sebagaimana pada hadis pada riwayat Ibnu majah, untuk hadis 

riwayat Abu Daud, penulis juga menggunakan ketentuan umum penelitian 

matan hadis yang digunakan oleh Prof.Suhudi Ismail, sebagai berikut: 

                                                             
66

 Tidak terdapat syadz pada para periwayat yang diketahui dari hadis tersebut diriwayatkan dari 

orang yang maqbul („adil lagi dhabit.) dan tidak ada pertentangan dengan riwayat lainnyayang 

lebih siqah, diantara para periwayat tersebut tidak terdapat periwayat yang kurang baik 

hafalannya, banyak salah, periwayat yang telah mengalami ikhtilath, dan sebagiannya. Lihat: 

Abdul Majid Khon,Takhrij dan Metode Memahami Hadi, 119-120. 

 
67

 Tidak terdapat „Illat pada para periwayat tersebut maksudnya ialah tidak terjadi kesalahan dalam 

penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan dengan periwayat lain yang berbeda 

kualitas. Lihat: Abdul Majid Khon, Tahkrij dan metode Memahami Hadis,126. 

 



 

 

36 

a) Tidak bertentangan dengan al-Quran; 

b) Ketika dihadapkan dengan hadis mutawatir, tidak                     

bertentangan; 

c) Sejalan dengan ijma‟ ulama; 

d) Sesuai dengan logika yang sejahtera. 

 

3.2.7 Syarah Hadis  

Syarah hadis dalam riwayat Abu Daud
68

 mengatakan makna cuka 

(khall) yaitu  berasal dari kata udum   maknanya apa yang di makan 

dengan/ bersama roti, apa saja itu. Al-Khattab mengatakan makna hadis 

yang di atas yaitu pujian untuk membatasi atau mencukupkan  dalam 

makan dan mencegah nafsu dari lezatnya makanan-makanan, seperti yang 

di katakan dalam hadis (sebaik-baik lauk itu adalah cuka) jadikan cuka 

sebagai lauk dan hal-hal serupa yang ringan dan tidak susah didapati. Dan 

janganlah membiasakan diri dengan  syahwat karena  ia bisa merusak 

agama dan badan. Imam Nawawi menyebutkan perkataan imam al-khattab 

ini lalu berkata: dan yang benar sebaiknya ia tegaskan bahwa ini adalah 

pujian untuk cuka, adapun membatasi  makan dan meninggalkan  syahwat 

maka ini diketahui dari kaedah yang lain. Dan dari Thallah  ibn Nafi‟ dari 

Jabir dari Nabi SAW bersabda; (sebaik-baik lauk adalah cuka ) karena 

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ummu Sa‟id mengatakan: ( 

ya allah berikan keberkehan pada makanan cuka ini) dan diriwayat lain 

mengatakan ( sesungguhnya  cuka itu lauknya para Nabi) dan riwayat lain 

mengatakan ( tidak aan sepi sebuah rumah dari lauk  jika didalamnya  

masih ada cuka).Munzir mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 

Muslim dan An-Nasa‟i. 

3.3 Takhrij Hadis Sunan Ibnu Majah 

3.3.1.  Sanad dan Matan Hadis. 

                                                             
68

 Al- „Azhim Abadi, „Aun al- Ma‟bud Syarah Sunan Abu Daud  (Madinah: Mkatabah al- 

Salafiyah,1388H / 1968M ), 6-10: 2014-2015. 
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ثَ َنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي اْلَحَواِريِّ َقاَل: - 0033 ثَ َنا َمْرَواُن ْبُن ُمَحمٍَّد َقاَل: َحدَّثَ َنا  َحدَّ َحدَّ
ُسَلْيَماُن ْبُن ِبََلٍل، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

َداُم اْلَخل  »َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   69«نِْعَم اْلِْ
“ Ahmad bin Abi Khawariyi menceritakan kepada kami, Marwan bin 

Muhammad menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan 

kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ia 

berkata, Rasulullah SAW bersabda: “lauk pauk yang paling nikmat 

adalah cuka”. 

ثَ َنا قَ ْيُس ْبُن الرَّبِيِع، َعْن ُمَحاِرِب ْبِن ِدثَاٍر، َعْن  - 0033 ُجَبارَُة ْبُن اْلُمَغلِِّس قَاَل: َحدَّ
َداُم اْلَخل  »َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه، قَاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   70«نِْعَم اْلِْ

“Jubarat bin Mughallas  berkata kepada kami, Qaisy bin Rabi‟ 

menceritakan kepada kami, dari Muharib bin Disar, dari Jabir bin 

Abdullah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “ lauk pauk yang paling 

nikmat adalah cuka”. 

 

ثَ َنا اْلَعبَّاُس ْبُن ُعْثَماَن الدَِّمْشِقي   - 0032 ثَ َنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم َقاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
ثَ ْتِني أُم  َسعْ  ثَُه قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْنَبَسُة ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن زَاَذاَن، َأنَُّه َحدَّ ٍد، َحدَّ

َهْل »َة، َوَأنَا ِعْنَدَها، فَ َقاَل: َقاَلْت: َدَخَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َعاِئشَ 
ٌز، َوَتْمٌر، َوَخلٌّ، فَ َقاَل: َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: « ِمْن َغَداٍء؟ َقاَلْت: ِعْنَدنَا ُخب ْ

َداُم اْلَخل ، اللَُّهمَّ بَاِرْك ِفي اْلَخلِّ، فَِإنَُّه َكاَن ِإَداَم اْْلَنِْبَياءِ » قَ ْبِلي، َوَلْم يَ ْفَتِقْر بَ ْيٌت  نِْعَم اْلِْ
 71«ِفيِه َخلٌّ 

“Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin Ustman ad-Damsyiqi, 

telah menceritakan kepada kami al-Walid bin Muslim, telah menceritakan 

kepada kami „Anbasah bin Abdurrahman dari Muhammad bin zadzan 

bahwa dia telah menceritakan kepadanya, dia berkata: telah menceritkan 

kapadaku Ummu Sa‟ad, dia berkata, “saat Rasulullah SAW Menemui 

Aisyah aku sedang di sampingnya, beliau bertanya:”Apakah ada 
makanan? “Aisyah menjwab, “kita hanya mempunyai roti, kurma dan 

cuka, maka Rasulullah SAW  besabda: “sebaik-baik lauk adalah cuka” ya 

Allah, berkahilah cuka, sesungguhnya cuka adalah lauk para nabi 
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sebelumku,  dan tidak dikatakan fakir rumah yang di dalamnya terdapat 

cuka. 

3.3.2.  I’tibar Sanad Ibnu Majah 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 W 57 h = َعاِئَشةَ 

 W 94 h = َأبِيهِ 

 W246 h =َأْحَمُد ْبُن أَِبي اْلَحَواِريِّ 

 W 210 h= َمْرَواُن ْبُن ُمَحمَّدٍ 

 َرُسوُل اللَّهِ 

لٍ ُسَلْيَماُن ْبُن ِبََل   =W177 h 

 W145h = ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ 

 W 273 H = إبن ماجه

 َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّهِ 

 ُمَحاِرِب ْبِن ِدثَارٍ 

اْلَعبَّاُس ْبُن ُعْثَماَن 
الدَِّمْشِقي  

 اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ 

َعْنَبَسُة ْبُن َعْبِد 

 ُمَحمَِّد ْبِن زَاَذانَ 

 أُم  َسْعدٍ 

 قَ ْيُس ْبُن الرَّبِيعِ 

 ُجَبارَُة ْبُن اْلُمَغلِّسِ 
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3.3.3.  Analisi I’tibar Sanad jalur Ibnu Majah 

  Dari I‟tibar Sanad jalur Sunan Ibnu Majah dapat di informsikan 

bahwa hadis tentang cuka riwayat Ibnu Majah  kualitas hadisnya 

Masyhur, karena pada tabaqat pertama (sahabat ) di riwayatkan tiga 

orang , akan tetapi belu mencapai pada tingkat hadis Mutawatir. Dan 

sanadnya bersambung smpai kepda Rasulullah. Serta tidak ada syadz 

dan illat yang terkandung dalam hadis ini. 

3.3.4.  Biografi Perawi      

  Rangkaian sanad yang terlihat dalam periwayatan Hadis tersebut 

adalah: Aisyah binti Abu Bakar, „Urwah ibn zubair, Hisyam ibn Urwah, 

Sulaiman ibn Bilal, Marwan ibn Muhammad, Ahmad ibn Abdillah dan 

Ibnu Majah. Biografi  dari masing-masing sanad tersebut dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini:  

No Nama Lahir/ 

wafat 

GURU MURID Penilaian Jarh dan 

Ta’dil 

1. 
Aisyah binti 

Abu Bakar as-

siddiq at-taimih, 

ummu 

mu‟minin. 

Ummu 

Abdullah( dan 

Ummu ruman 

binti „amar ibn 

„uwaimir ibn 

abdi syamsi ibn 

„Atab. 

 
L: 57 H 

/58H 

-Nabi SAW 

-Kasir thayib 

hamzah bin 

„amru al-aslami 

-Sa‟id bin abi 

waqas 

-‘Urwah bin 

Zubair 

-„Urwah ibn 

mazani 

-„Urwah ibn 

abdir rahman 

Setiap sahabat itu 

„Adil 

2. „Urwah ibn 

Zubair ibn 

„Awam ibn 

Khuwailid 

korsyi al-

asadi, abu 

abdullah al- 

madani 

W: 94H -Aisyah 

ummul 

mu’minin. 
-„Urwah binti 

Abdir rahman 

-Fatimah binti 

abi hubaisy. 

-Hisyam ibn 

Urwah 

-hilal ibn abi 

humaid wazan 

-walid ibn abi 

wali 

-Muhammad ibn said 

pada thabaqat kedua 

dari ahli madinah 

mengatakan: siqat  

dari kalangan banyak 

hadis, ahli fiqih, „alim, 

ma‟mun. 

-ahmad ibn abdillah al- 

ajali berkata siqat, dan 

dia laki-laki yang 
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shalih 

3. Hisyam ibn 

urwah ibn 

Zubair ibn 

„awam al-

kurosi asadi, 

abu munzir, 

dan juga 

dikatakan abu 

abdillah 

madani. 

 

W: 145-

146 H 

- ‘Urwah ibn 

Zubair 

-amru ibn 

abdillah ibn 

amru ibn 

khattab 

- „Amru ibn 

hazim 

 

-Sulaiman ibn 

bilal 

-abu khalid 

sulaiman ibn 

khayan al-

akhmar 

-salam ibn abi 

mati‟ 

 

-muhammad ibn sa‟id 

dan ajali mengatakan 

siqat 

- abu hatim 

mengatakan siqat dan 

imam para hadis 

-ya‟kub ibn syaibah 

berkata siqat. 

4. 
Sulaiman ibn 

bilal kurosi at-

taimi 

maulahum, 

abu 

muhammad, 

dan juga 

dikatan abu 

ayyub al-

madini.
72

 

 

W: 177h 

 

-Hisyam  ibn 

urwah  

- yahya ibn said 

al-anshari.  

- yazid ibn 

khusaifah.   

-marwan ibn 

muhammad  

ad- damsyiqi.  

-ma‟afi ibn 

„amran 

maushali 

- ma‟la ibn 

mansyur ar-

raza.  

 

-Abu thalib, dari  

ahmad bin hambal 

berkata:laba‟sabih 

-Abbas ad-duari, adri 

yahya ibn ma‟in 

bekata: shiqat shalih. 

-Abdullah ibn syu‟aib 

shabuni, dari yahya ibn 

ma‟in berkata Siqat 

5. Marwan  ibn 

muhammad 

ibn hasan al-

asadi at-

thatari, abu 

bakar dan juga 

dikatan abu 

hafsin dan 

juga dikatan 

abu abdil 

human ad-

damsyiqi. 
73

 

W: 210 

H  

 

-Sulaiman ibn 

bilal 

-sulaiman ibn 

„utaibah 

-sulaiman ibn 

musa. 

 

-ahmad ibn 

abi huwari. 
-ahmad ibn 

abdi wahdi ibn 

abwad. 

-abu bakar ibn 

ala ibn yusuf 

al-hurazi ad-

damsyiqi. 

 

-abdullah ibn Syu‟aib 

as-shabuni, dari yahya 

ibn ma‟in berkata  

:siqat. 

-abu hatim, dan shalih 

ibn muhammad al-

hafiz berkata: siqat. 

- Ibnu hibban 

mengatakan dalam 

kitabnya siqat. 

 

6. Ahmad ibn w: -Marwan ibn -Abu daud 
-maslamah ibn qasim 

al-indalas mengatakan 

                                                             
72

 Ibid.,17. 

 
73

 Al- Mizi, Tahzibul Kamal fi Asma al-Rijal, 27:298 



 

 

41 

abdillah ibn 

ma‟mun ibn 

abbas al-harisi 

al-ghathafani 

al-ta‟labi, abu 

hasan ibn abi 

khawari ad-

damsyiqi al-

zahda. 

246H 

 

muhammad 

at-thatari 

-madha‟ ibn 

„aisy 

-waki‟ ibn jarah 

-Ibnu Majah 
siqat 

-ibnu Hibban 

mengatakan siqat. 

-abu abdir rahman ibn 

hasan al-salmi 

naisyaburi mengatakan 

ahmad ibn abi hawari 

ituulamamutaqaddimin 

dari syam. 

3.3.5. Analisis Sanad 

1. Sanad hadis di atas Marfu‟ karena lansung di sandarkan kepada 

Rasulullah SAW; 

2. Sanadnya muttasil
74

 (bersambung) dari mukharrij (ibnu majah) 

sampai rawi a‟la (Aisyah binti Abu Bakar as-siddiq at-taimih). 

aisyah ini salah seorang sahabat yang bertemu secara lansung atau 

mendengar lansung dari Nabi Muhammad Saw, dan Tahammul wa 

al-ada‟ yang dipakai adalah  عن dan di lihat tahun wafatnya 57H 

menunjukan bahwa beliau benar-benar bertemu atau hidup 

sezaman(mu‟asyarah) dengan Nabi Muhammad. Di tinjau dari 

sumber sandaran hadis, dapat dijelaskan bahwa hadis ini marfu‟.
75

  

3. Selanjutnya (Urwah bin Zubair) jika di lihat dari tahun wafatnya 

94H  serta sighat tahammul wa al-ada‟ yang dipakai yaitu: عن , 

menunjukkan bahwa riwayatnya mu‟an‟an
76

 yang tergolong 

mungqathi‟ akan tetapi jika ditinjau dari tahun wafatnya 

mengindikasikan bahwa ia pernah bertemu (liqa‟) dan hidup 
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sezaman ( mu‟asharah) dengan Aisyah binti abu bakar. Ulama hadis 

yang yang menentukan kredibilitasnya seperti: muhammad ibn said, 

dari ahli madinah mengatakan:siqat, dari kalangan banyak hadis, 

ahli fiqih, „alim, dan ma‟mun, dan ahmad ibn abdillah menilainya 

siqat, dia laki-laki yang shalih. 

4. Demikian juga dengan (Hisyam bin urwah bin Zubair), dilihat dari 

tahun wafatnya dan  sighat tahamul wa al-ada‟ yang dipakai yaitu: 

 dilihat dari rentetan guru dan muridnya, dan dari tahun wafatnya عن

145H,  mengindikasikan bahwa ia benar-benar pernah betemu(  liqa‟ 

) dan hidup sezaman ( mu‟asharah ) dengan Urwah ibn Zubair. 

Ulama hadis yang mengkritiknya seperti: muhammad ibn sa‟id dan 

ajali menilai siqat, abu hatim menilainya siqat dan para hadis, dan 

ya‟kup menilai siqat. 

5. Demikian dengan (Sulaiman bin bilal kurosi at-taimi), di lihat dari 

sighat tahammul wa al- ada‟ yang di pakai yaitu:  ََثن  menunjukkan َحدَّ

bahwa beliau benar-benar bertemu (liqa‟),  dan hidup sezaman 

dengan Nabi, dan juga dilihat dari tahun wafatnya 177H, 

mengindikasikan bahwa keduanya kemungkinan bisa bertemu. Dan 

ulama kritikus seperti: Abu thalib , dari ahmad bin hambal menilai la 

ba‟sabih, abbas ad-duari, dari yahya bin hambal menilai siqat shalih, 

abdullah ibn syu‟aib menilainya siqat. 

6. Demikian dengan (Marwan  bin muhammad) beliau wafat pada 

tahun 210 H, shighat tahammul wa al- ada‟ yang digunakan yaitu: 
ثَ َنا  ,Marwan bin muhammad merupakan guru dari Ahmad bin Abiَحدَّ

dan ahmad bin abi menerima hadis dari gurunya yaitu kepada 

Marwan bin muhammad dengan menggunakan shighat ثَ َنا   .َحدَّ

Adapun ulama kritikus yang menilainya seperti: abdullah bin 

Syu‟aib, dari yahya bin ma‟in menilainya siqat,  abu hatim, dari 

shalih bin muhammad al-hafiz menilai marwan siqat, dan bin 

Hibban menilanya dalam kitab siqat. 
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7. Demikin dengan (  ahmad bin Abdillah), beliau wafat pada tahun 

246 H. shighat tahammul wa al- ada‟ yang digunakan yaitu: ثَ َنا  َحدَّ , 

Ahmad bin amdillah merupakan guru dari (ibnu Majah), dan ibnu 

majah menerima hadis dari gurunya yaitu Ahmad ibn abdillah dan 

keduanya kemungkinan bertemu. Adapun pendapat ulama tentang 

ahmad bin abdillah seperti: maslamah bin qasim al-indalas menilai 

beliau siqat, bin hibban menilainya  siqat, dan abu abdir rahman bin 

hasan al-salmi naisyaburi menilai ahmad bin abi hawari ini ulama 

mutaqaddimin dari Syam. 

8. Setiap periwayat dalam sanad hadis jalur bin Majah di atas, setelah 

penulis melacak dalam kitab al-Jarh wa ta‟dil, ditemukan bahwa 

para mu‟adil dan mujarrih dinilai Ta‟dil dengan penilaian siqah, 

shalih, ma‟mun dan sebagiannya. Peilaian ta‟dil ini menunjukkan 

bahwa rawi-rawi tersebut telah memenuhi syarat‟adil lagi dhabit. 

9. Antara tiap rawi dalam sanad tersebut, setelah dilacak, ternyata tidak 

terdapat kejanggalan(syadz) dan cacat yang tersembunyi ( „Illat ). 

 

3.3.6. Analisis Matan 

Untuk mengetahui keshahihan matan hadis riwayat at-Tirmizi, 

penulis menggunakan standarisasi penilitian matan hadis yang disebutkan 

oleh Prof. Suhudi Ismail, yaitu
77

: 

a) Ketika dihadapkan dengan al-Qur‟an, tidak bertentangan; 

b) Ketika dihadapkan dengan hadis Mutawatir, sesuai/sejalan; 

c) Sesuai dengan ijma‟ ulama; 

d) Sejalan dengan logika dan akal sehat. 

 

3.3.7. Syarah Hadis 

Sebagaimana pada hadis  Riwayat Abu Daud, dalam Hadis Ibnu 

Majah juga mengatakan makna cuka (khall) yaitu  berasal dari kata 

udum   maknanya apa yang di makan dengan/ bersama roti, apa saja itu. 
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Al-Khattab mengatakan makna hadis yang di atas yaitu pujian untuk 

membatasi atau mencukupkan  dalam makan dan mencegah nafsu dari 

lezatnya makanan-makanan, seperti yang di katakan dalam hadis 

(sebaik-baik lauk itu adalah cuka) jadikan cuka sebagai lauk dan hal-hal 

serupa yang ringan dan tidak susah didapati. Dan janganlah 

membiasakan diri dengan  syahwat karena  ia bisa merusak agama dan 

badan. Imam Nawawi menyebutkan perkataan imam al-khattab ini lalu 

berkata: dan yang benar sebaiknya ia tegaskan bahwa ini adalah pujian 

untuk cuka, adapun membatasi  makan dan meninggalkan  syahwat 

maka ini diketahui dari kaedah yang lain. Dan dari Urwah bin Zubair 

dari Jabir dari Nabi SAW bersabda; (sebaik-baik lauk adalah cuka ) 

karena cuka makanan yang mudah didapatkan  dan yang paling utama. 

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ummu Sa‟id mengatakan: ( 

ya allah berikan keberkehan pada makanan cuka ini) dan diriwayat lain 

mengatakan ( sesungguhnya  cuka itu lauknya para Nabi) dan riwayat 

lain mengatakan ( tidak aan sepi sebuah rumah dari lauk  jika 

didalamnya  masih ada cuka).Munzir mengatakan bahwa hadis ini 

diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa‟i 

 

3.4. Takhrij Hadis Sunan At- Tirmizi 

3.4.1.  Teks Hadis setelah Pelacakan dalam Kitab Asli 

ثَ َنا اْلَحَسُن ْبُن َعَرَفةَ  - 3599 ثَ َنا ُمَباَرُك ْبُن َسِعيٍد ُهَو َأُخو ُسْفَياَن ْبِن َسِعيٍد  َحدَّ َحدَّ
» َقاَل  -صلى اهلل عليه وسلم-الث َّْوِرىِّ َعْن ُسْفَياَن َعْن َأِبى الز بَ ْيِر َعْن َجاِبٍر َعِن النَِّبىِّ 

 78ئٍ قَاَل َوِفى اْلَباِب َعْن َعاِئَشَة َوأُمِّ َهانِ «. نِْعَم اِْلَداُم اْلَخل  
“Hasan bin „Arafah menceritakan kepada kami, Mubarak bin Said  

saudara Sufyan bin Sa‟id ats- Sauri menceritakan kepada kami, dari 

Sufyan , dari Abu Zubair, dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, “ 

Sebaik-baik lauk itu adalah cuka”. 
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ثَ َنا  - 3593 ثَ َنا ُمَعاِويَُة ْبُن ِهَشاٍم َعْن َحدَّ َعْبَدُة ْبُن َعْبِد اللَِّه اْلُخَزاِعى  اْلَبْصِرى  َحدَّ
نِْعَم » َقاَل  -صلى اهلل عليه وسلم-ُسْفَياَن َعْن ُمَحاِرِب ْبِن ِدثَاٍر َعْن َجاِبٍر َعِن النَِّبىِّ 

 79ْن َحِديِث ُمَباَرِك ْبِن َسِعيٍد.َقاَل َأبُو ِعيَسى َهَذا َأَصح  مِ «. اِْلَداُم اْلَخل  
“ Abda‟  bin Abdullah al- Khaza‟i  menceritakan kepada kami, ia berkata, 

Mu‟awiyah  bin  Hisyam menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 

Muharib bin Ditsar, dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda” Sebaik- baik 

lauk pauk adalah cuka” 
 

ثَ َنا َيْحَيى ْبُن َحسَّاَن  - 3593 ْغَداِدى  َحدَّ ثَ َنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْهِل ْبِن َعْسَكٍر اْلب َ َحدَّ
ثَ َنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِبََلٍل َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأبِيِه َعْن َعاِئَشَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  صلى -َحدَّ

 80«.نِْعَم اِْلَداُم اْلَخل  »  َقالَ  -اهلل عليه وسلم
“Muhammad bin Sahal bin „Askar al- Baghdadi menceritakan  kepada 

kami, Yahya bin Hasan menceritakan kepada  kami, Sulaiman bin Bilal 

menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari  ayahnya, dari 

Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Sebaik-baik lauk pauk adalah 

cuka.” 

ثَ َنا ُمَعاِويَُة ْبُن ِهَشاٍم  - 3533 ثَ َنا َعْبَدُة ْبُن َعْبِد اللَِّه اْلُخَزاِعى  اْلَبْصِرى  َقاَل َحدَّ َحدَّ
» َقاَل  -اهلل عليه وسلمصلى -َعْن ُسْفَياَن َعْن ُمَحاِرِب ْبِن ِدثَاٍر َعْن َجاِبٍر َعِن النَِّبىِّ 

 81َحِديِث ُمَباَرِك ْبِن َسِعيد َهَذا َأَصح  ِمنْ «. نِْعَم اِْلَداُم اْلَخل  
“ Abda‟  bin Abdullah al- Khaza‟i al-basry menceritakan kepada kami, ia 

berkata, Mu‟awiyah  bin  Hisyam menceritakan kepada kami, dari Sufyan, 

dari Muharib bin Ditsar, dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda” Sebaik- 

baik lauk pauk adalah cuka” 
ثَ َنا َأبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش َعْن َأِبي َحْمَزَة الث َماِليِّ عَ  ثَ َنا َأبُو ُكَرْيٍب ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعََلِء َحدَّ ْن َحدَّ

َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  ِبي طَاِلٍب قَاَلتْ الشَّْعِبيِّ َعْن أُمِّ َهاِنٍئ بِْنِت أَ 
َوَسلََّم فَ َقاَل َهْل ِعْندَُكْم َشْيٌء فَ ُقْلُت اَل ِإالَّ ِكَسٌر يَاِبَسٌة َوَخلٌّ فَ َقاَل النَِّبي  َصلَّى اللَّهُ 

َفَر بَ ْيٌت ِمْن   82ُأْدٍم ِفيِه َخلٌّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ رِّبِيِه َفَما َأق ْ
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“Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala' menceritakan kepada kami, Abu 

Bakar bin 'Ayyas menceritakan kepada kami, dari Abu Hamzah Ats-

Tsumali, dari Asy-Sya'bi, dari Ummu Hani binti Abu Thalib, ia berkata, 

"Rasulullah SAW pernah menemuiku kemudian bertanya, 'Apakah kalian 

memiliki sesuatu' Aku menjawab, 'Tidak, kecuali remukan roti kering dan 

cuka.' Rasulullah SAW bersabda, 'Hidangkan itu. Tidak akan sepi sebuah 

rumah dari lauk (jika) di dalamnya (masih) ada cuka'." 
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3.4.2. I’tibar Sanad Sunan at- Tirmizi. 

 

   

 

 

 

 

 

 

           

           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُمَعاِويَُة ْبُن ِهَشامٍ 
= W204 h 

 ُمَباَرُك ْبُن َسِعيدٍ 

 W 161 h= ُسْفَيانَ 

 =ُمَحاِرِب ْبِن ِدثَارٍ 

W 166 h 

 َأِبى الز بَ ْيرِ 

 W 70 h = َجاِبرٍ  َعاِئَشةَ 

 الرسو اهلل

اْلَحَسُن ْبُن 
 َعَرَفةَ 

َعْبَدُة ْبُن َعْبِد اللَِّه 
  اْلُخَزاِعى  اْلَبْصِرى  

= W 258 H 

 ُسَلْيَماُن ْبُن ِبََللٍ 

 ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ 

 َأبِيهِ 

ُمَحمَُّد ْبُن َسْهِل ْبِن 
ْغَداِدى    َعْسَكٍر اْلب َ

 َيْحَيى ْبُن َحسَّانَ 

 W 279 H = ترمذي

َهاِنئ ِّ أُمِِّّ  

 َحْمَزةَِّ أَِبي

َمالِيِِّّ  الثُّ

ْعِبيِِّّ  الشَّ

 ُكَرْيب ِّ أَُبو

دُِّ  ْبنُِّ ُمَحمَّ

 اْلَعََلءِِّ

 ْبنُِّ َبْكرِِّ أَُبو

 َعيَّاش ِّ
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3.4.3. Analisis I’tibar Sanad 

      Dari I‟tibar Sanad jalur Sunan at-Tirmizi dapat di informsikan 

bahwa hadis tentang cuka riwayat at-Tirmizi kualitas hadis nya Hasan 

lighairihi, karena ada dari periwayat nya yang menyendiri. Hadis yang 

dilihat dari sanadnya dha‟if namun dikuatkan dari jalur lainya, akan 

tetapi hadis ini tidak mengandung syadz dan illat. Jadi ada salah satu 

dari hadis riwayat at-Tirmizi asalnya dha‟if namun memiliki penguat 

dari jalur lain sehingga terangkat menjadi  hadis Hasan Lighairihi. 

3.4.4. Biografi Perawi 

Rangkaian sanad yang terlihat dalam periwayatan Hadis 

tersebut adalah:Jabir bin Abdullah, Muharib bin Disar, Sufya bin Sa‟id, 

Muawwiyah bin Hisyam, Abdat bin Abdullah hingga sampai kepada at-

Tirmizi . Biografi  dari masing-masing sanad tersebut dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 

No Nama Perawi Lahir 

dan 

wafat 

Guru Murid Penilaian Jarh wa 

Ta’dil 

1. Jabir bin abdullah 

bin „amru bin 

haram al-anshari 

al- khazraji salma, 

abu abdullah, dan 

juga dikatakan 

abu abdil 

rahman
83

 

W: 70H -nabi mhd 

Saw 
-khalid bin 

walid 

- thalhah bin 

abdullah 

-Muharib 

bin disar 
..muhammad 

bin ibrahim 

bin harisah at-

taimi 

..muhammad 

bin jabir bin 

aldullah 

 

Setiap sahabat itu 

„Adil 

2. Muharib bin ditsar 

al-sudusi dan juga 

dikatakan al-

zuhla, abu ditsar 

dan dikatakan 

juga abu mutorrif 

dan dikatakan 

juga abu al-

nadhor dan 

W:116 

H 

 

-jabir bin 

abduullah al-

ansari 

-sulaiman bin 

baridhah 

-shalatu bin 

zafar 

 

sufyan bin 

said as-sauri 

-sufyan bin 

‟uyaynah 

-sulaiman al-

a‟masy 

-Abdullah bin 

Ahmad bin hambal 

berkata: dari 

ayahnya, ishaq bin 

mansur dari yahya 

bin mu‟ain, abu 

zar‟ah, abu hatim, 

ya‟qub bin sufyan, 

dan an-nasa‟i 
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dikatakan juga 

abu kurdus al-kufi 

al-kodhi.
84

 

mengatakan “siqat” 

-Abu zar‟ah 

menambahkan : 

“ma‟mun” 

-Dan abu hatim 

menambakan 

: “ shaduq “ 

-bin hibban 

mengatakan maharib 

dalam kitabnya 

“siqat” 

3. Sufyan bin said 

bin masyruq as-

sauri, abu 

abdullah al-kufi. 

 

W:161 

H 

 

-muharib bin 

disar 
-muhammad 

ibn ishaq bin 

yasar 

-muhammad 

bin abi ayyub  

as--syaqafi  

 

.mu’awwiyah 

bin hisyam 
-muhran bin 

abi umar ar-

razi 

-abu hazifah 

musa bin 

mas‟ud al-

nahdi 

 

Syu‟bat dan usman 

bin Uyaynah, dan 

abu „asim an-nabil, 

dan yahya bin ma‟in 

dan ulama lainnya 

mengatakan Sufyan 

amirul mu‟minin fil 

hadis 

Abu abdir rahman 

bin mahadi 

mengatakan sufyan 

seorang yang hafiz 

pada zaman itu. 

4. Mu‟awwiyah bin 

hisyam al-asadi, 

budaknya, al-

qasar, abu hasan 

al-kufi, dikatakan 

juga mu‟awwiyah 

ibn abi abbas, 

budak abi asad
85

. 

W: 204 

h 

 

-sufyan as-

sauri 
- syarik bin 

abdullah al-

nah‟i 

- syaiban bin 

abdir-rahman 

an-nahwi 

 

-„abdat bin 

abdullah al-

safari 
-usman bin 

muhammad 

bin syaibah 

-al-qasim bin 

zakariya bin 

dinar al-kufi 

 

Usman bin sa‟id ad-

darimi, dari yahya 

bin ma‟in berkata: 

“shalih, laisa bizalik” 

 

5. 'abdat bin 

abdullah bin 

„abdat as-safar al-

huza‟i, abu sahal 

al- basri( kufa 

asal)
86

 

W:258H ..mu’awwiyah 

bin hisyam 

 -musa bin 

ibrahim al-

anshari 

-yahya bin 

-al-bukhari 

-abu daud 

-at-tirmizi 

-an-nasa‟i 

-ibnu majah 

Abu hatim 

mengatakan 

“shaduq” 

Al-hakim, dari 

daruqutni 

mengatakan “siqat” 
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 adam 

-yazid bin 

harun 

 

Ibnu hibban 

mengatakan “siqat” 

dan juga 

mengatakan” 

mustaqimul hadis” 

 

3.4.5. Analisa Sanad 

1) Hadis di atas berstatus Marfu‟, karena memliki sanad yang 

disandarkan lansung kepada Rasullah SAW. 

2) Pada rentetan sanad jalur al-Tirmizi, jika dilihat mulai dari 

mukharij( al-Tirmizi) meriwayatkan dari gurunya ('abdat bin 

abdullah bin ‘abdat as-safar al-huza’i) dengan shighat at-

Tahammul wa al-ada‟   ,dan di lihat dari tahun wafatnya 258H , حدثنا

Mu‟awwiyah bin Hisyam merupakan guru dari (at-Tirmizi), dan at-

Tirmizi menerima hadis dari gurunya. Dan penilaia ulama tentang 

beliau yaitu al-Hakim menlainya siqat, Ibnu Hibban juga 

menilainya siqat, dan juga mengatakan mustaqimul Hadis.   

3)  (Mu’awwiyah bin hisyam al-asadi), dengan sighat tahammul wa 

al-ada‟ حدثنا, di lihat dari tahun wafatnya 204H, menunjukkan 

bahwa beliau benar-benar bertemu(liqa‟), da hidup 

sezaman(mu‟asyarah)) dengan gurunya, dan ulama kritikus seperti 

Usman bin Sa‟id ad-Darimi, dar Yahya bin Ma‟in mengatakan 

Shalih. 

4)  (Sufyan bin said), dengan sighat Tahammul wa al-Ada‟  عن, dan 

dari thun waafatnya 161H, mengindikasikan bahwa beliau benar-

benar bertemu(liqa‟) dan hidup sezaman (mu‟asyarah) dengan 

gurunya. Dan pendapat ulama tentang beliau seperti Syu‟bat dkk 

menilainya amirul mu‟minin fil hadist. 

5)  (Muharib bin ditsar) dengan sighat Tahammul wa al-Ada‟ عن, 

dan dari tahun wafat 166H, mengindikasikan bahwa beliau benar-

benar bertemu (liqa‟) dengan gurunya. Dan pendapat ulama tentang 
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beliau seperti Ibnu Hibban mengatakan siqat, Abu zar‟ah menilai 

beliau ma‟mun, dan an-Nasa‟i menilai siqat. 

6)  (Jabir bin abdullah bin ‘amru), dengan sighat Tahammul wa al-

Ada‟ عن, dan Jabir bin Abdullah bin „amru mendapat dari 

Rasulullah secara lansung dari jawaban beliau ketika beliau ditanya 

oleh Jabir dan beberapa sahabat yang lainnya tentang cuka. Dan 

dilihat tahun wafatnya, guru dan murid, menunjukkan  bahwa  

sanad pada jalur ini, mulai Mukharij (at-Tirmizi), sampai rawi a‟la( 

Jabir) hingga Rasulullah bersambung (Ittishal). 

7) Perawi dalam jalur al-Tirmizi, setelah penulis teliti melalui kitab 

al-Tarajum wa al-Thabaqat, ditemukan bahwa rawi-rawi tersebut 

ternilai sebagai orang Ta‟dil. Dari segi „adil dan dhabit, dapat 

diketahui bahwa seluruh rawi tersebut „adil lagi dhabit. 

8) Dilihat dari Syadz dan Illatnya, tipa perawi mulai dari mukharij (al-

Tirmizi) sampai rawi a‟la(Jabir) tidak terdapat kejanggalan (Syadz) 

dan tidak juga terdapat cacat yang  tersembunyi ( „Illat ). 

 

3.4.6. Analisis Matan 

Untuk mengetahui keshahihan matan hadis riwayat at-Tirmizi, 

penulis menggunakan standarisasi penilitian matan hadis yang 

disebutkan oleh Prof. Suhudi Ismail, yaitu
87

: 

a) Ketika dihadapkan dengan al-Qur‟an, tidak bertentangan; 

b) Ketika dihadapkan dengan hadis Mutawatir, sesuai/sejalan; 

c) Sesuai dengan ijma‟ ulama; 

d) Sejalan dengan logika dan akal sehat. 

 

3.4.7. Syarah Hadis 

Sebagaimana pada syarah hadis dalam riwayat Abu Daud,
88

 dalam 

hadis riwayat at-Tirmizi
89

 juga mengatakan makna cuka (khall) yaitu  

                                                             
87

 M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis , ( Bandung: Angkasa, 1987),  177-178.  

 



 

 

52 

berasal dari kata udum   maknanya apa yang di makan dengan/ bersama 

roti, apa saja itu. Al-Khattab mengatakan makna hadis yang di atas yaitu 

pujian untuk membatasi atau mencukupkan  dalam makan dan mencegah 

nafsu dari lezatnya makanan-makanan, seperti yang di katakan dalam 

hadis (sebaik-baik lauk itu adalah cuka) jadikan cuka sebagai lauk dan hal-

hal serupa yang ringan dan tidak susah didapati. Dan janganlah 

membiasakan diri dengan  syahwat karena  ia bisa merusak agama dan 

badan. Imam Nawawi menyebutkan perkataan imam al-khattab ini lalu 

berkata: dan yang benar sebaiknya ia tegaskan bahwa ini adalah pujian 

untuk cuka, adapun membatasi  makan dan meninggalkan  syahwat maka 

ini diketahui dari kaedah yang lain.  Dan juga dikatakan  bahwa Rasulullah 

pernah bertanya kepada sahabat lainnya, apakah kalian mempunyai 

sesuatu ? lalu sahabat tadi menjawab, tidak kecuali remukan roti kering 

dan cuka, Rasulullah bersabda” tidak akan sepi sebuah rumah dari lauk 

jika di dalamnya masih ada cuka. Al- Huzri berkata: bahwa tidak akan sepi 

sebuah rumah dari lauk jika di dalamnya masih ada cuka, karena cuka 

mudah didapatkan dan juga nikmat, dan berkata seorang laki-laki,  kalau 

seandainya tidak ada lauk ( cuka ) ibaratkan bumi yang didalamnya tidak 

ada air. 

  

                                                                                                                                                                       
88

Al- „Azhim Abadi, „Aun al- Ma‟bud Syarah Sunan Abu Daud  (Madinah: Mkatabah al- 

Salafiyah,1388H / 1968M ), 6-10: 2014-2015. 

 
89

 Al-Mubarakfuri, Tuhfah al-Ahwazhi bi Syarah Jami‟ at-Tirmizi, (Bairut: Dar al- Fikr, t.th),2-

3:465-467. 



 

 

53 

3.5.  I’tibar Sanad  

  

 رسواهلل 

ِد ْبِن َزاَذانَ   ُمحَمَّ

 عائسه

 ترمذي

 ابو كريب 

 ام سعد

بن عّياش  ابو بكر
  

انئهام   

 ايب محزة

يبعالش  

 جابر

 ابيه

الرَّمْحَنِ َعْنَبَسةح ْبنح َعْبِد   

 اْلَولِيدح ْبنح محْسِلم  

 اْلَعبَّاسح ْبنح عحْثَمانَ 

 ابن ماجه

 َأمْحَدح ْبنح َأيب اْلََْوارِي   ُممد بن سهل

 َمْرَوانح ْبنح ُمحَمَّد   حيي بن حسنان

  بلن بالل شليمان

ْبِن عحْرَوَة  هشام  

 ُمحَاِرِب ْبِن ِدثَار  

 أبو الوليد الطيالسي

 َأِِب الزُّبَ ْيِ  طلحة بن نافع

 سحْفَيانَ 

 عثمان بن أيب شيبة

 ابو داود

 معاوية بن هشام

 َعْبَدةح ْبنح َعْبِد اللَّهِ 

الرَّبِيعِ  قَ ْيسح ْبنح   

 ومسلم بن إبراهيم

 املثىن بن سعيد

 محَباَركح ْبنح َسِعيد  

 اْلََْسنح ْبنح َعَرفَةَ 

 جحَبارَةح ْبنح اْلمحَغل سِ 

5
3
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3.6. Status  Hadis 

Berdasarkan analisis sanad dan analisis matan di atas dapat 

disimpulkan, hukum ketiga hadis tersebut( Riwayat Abu Daud, Ibnu 

Majah, dan at-Tirmizi ) sebagai berikut: 

 Segi Kualitas:  Dari segi kualitas, sebelum penulis 

memaparkan hasil penelitian penulis, terlebih dahulu penulis 

akan mengemukakan penilaian-penilaian ulama hadis terlebih 

dahulu, diantaranya: 

1) Hadis pertama 

a. Al- Bani   :  Hadis Shah h
90

 

b. Al-Suyuthi   : Hadis Shah h
91

 

 

2) Hadis kedua 

a. Al-Bani   : Hadis Shah h
92

 

b. Imam Muslim juga mencantumkan hadis ini di dalam 

kitab shahihnya.
93

 

 

3) Hadis ketiga 

a. Al- Bani   :Hadis Shah h
94

 

4) Kesimpulan Penulisan 

Penulis menyimpulkan ketiga hadis yang penulis teliti 

tersebut status kualitasnya shahih, karena telah memenuhi lima 

kreteria hadis shahih. Sebagaimana penulis jabarkan pada sub-

bab analisa hadis dan matan hadis diatas, bahwa seluruh rawi 
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pada  setiap sanad, baik jalur Abu Daud, Ibnu Majah, dan at-

Tirmizi, bersambug (Muttashil) dilihat dari penilaian Mujarrih 

dan Mu‟adil, dapat diketahui bahwa seluruh periwayat tersebut 

„adil lagi Dhabit, terbebas dari Syadz, dan terhindar dari sebab 

cacat yang tersembunyi („Illat). Begitu juga dengan matan 

hadisnya, terhindar dari sebab-sebab yang membuat hadis 

tersebut dha‟if ataupun maudhu‟, dikarenakan tidak ada 

bertentangan dengan al-Qur‟an, al-Sunnah al- Mutawatirah al- 

Shahihah, akal sehat, maupun fakta sejarah, serta tidak 

terdapat Syadz dan  „Illat di dalam matannya. Begitu pula hasil 

penelitian para ulama seperti al-Albani, asy- Sayuti, yang 

menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut Shahih. 

4. Segi Sandaran: dari segi sandaran berita, ketiga hadis tersebut 

marfu‟, karena disandarkan kepada Rasulullah SAW; 

3.  Segi Kuatitas: dari segi kuantitas sanad, hadis tersebut 

tergolong Masyhur,
95

 karena pada thabaqat pertama( sahabat) 

diriwayatkan oleh sahabat, seperti Jabir ibn Abdullah, Aisyah 

binti Abu Bakar, Ummu Hani‟in, Ummu Sa‟din, dan lain 

sebagainya. Dan juga dikalangan tabi‟in dan tabi‟ tabi‟in hadis 

ini masyhur. 
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