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BAB II 

TINJAUAN UMUM  

 
2.1 Tinjauan Umum Musykil al-Hadits 

2.1.1 Pengertian Musykil al-Hadits dan Problematika Seputarnya 

Al-Musykil secara bahasa berasal dari kata “syakala”. Ibnu Faris Rahimahullah 

berkata : “Kata syakala dalam kebanyakan bentuknya mengandung arti 

“mumatsalah” (persamaan), misalnya disebutkan „Hadza Syaklu Hadza‟ 

artinya “ini sama dengan ini.”
1
 Sedangkan dalam Lisan al-Arab disebutkan : 

“Asykala al-amru” artinya : “Masalah ini ambigu (mempunyai lebih dari satu 

makna sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan).
2
 Di dalam 

Thadzib al-Lughah disebutkan “Iltabasa wa ikhtilath” yaitu “Samar-samar dan 

bercampur atau membingungkan.”
3
  Hal yang sama disebutkan oleh pakar 

bahasa seperti dalam al-Mu‟jam al-Wasith, al-Qamus al-Muhith dll. 

Jadi Musykil dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang musytarak, 

mempunyai lebih dari satu makna, dan menimbulkan kekaburan atau 

ketidakjelasan. Kemudian kata Musykil diambil untuk digunakan menunjukkan 

sesuatu yang tidak jelas, baik karena mempunyati makna ganda ataupun karena 

sebab yang lainnya. oleh karena itu, istilah Musykil al-Hadits juga digunakan 

untuk menunjukkan hadits yang maknanya tidak jelas, atau menimbulkan multi 

tafsir. 

Penggunaan istilah Musykil al-Hadits umumnya tidak dipakai dan disebut 

dalam jenis-jenis ilmu hadits. Yang disebutkan adalah ilmu Mukhtalif al-

Hadits, yang berdasarkan definisinya adalah “Ilmu yang membahas tentang 

hadits-hadits yang secara zhahir saling bertentangan.”  

Kemudian ketika menyebutkan contoh dalam bidang tersebut, ulama 

terdahulu menyebut kitab Musykil al-Atsar karangan Imam ath-Thohawi 

                                                             
1
Ibnu Fâris, Mu‟jam Maqâyîs al-Lughah (t.thn : Dar al-Fikr, 1979), jilid 3, hlm. 204. 

2
Ibnu Manzhûr al-Anshârî, Lisân al-„Arab (Beirut : Dar al-Shadr, 1414 H), jilid 11, hlm 357. 

3
Abu Manshur Muhammad, Tahdzib al-Lughah (Beirut : Dar Ihya al-Turats al-„Arabi, 2001), jilid 10, hlm. 

16. 
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Rahimahullah.
4
 Padahal, kalau kita pelajari kitab ini, maka akan kita dapati di 

dalamnya hadits-hadits yang tidak bertentangan dengan hadits lain, akan tetapi 

maknanya menimbulkan multi tafsir atau bertentangan dengan ayat al-Qur‟an, 

sejarah ataupun fakta ilmiah. 

Zainuddin al-Iroqi
5
 Rahimahullah berkata “Karangan dalam bidang 

Mukhtalif al-Hadits diantaranya adalah kitab karangan Muhammad bin Jarir 

ath-Thobari Rahimahullah (w 310 H) yaitu Tahdzibul Atsar juga kitab Musykil 

al-Atsar karya Imam at-Thohawi Rahimahullah”. 

Para ulama terdahulu menyamakan kajian Musykil al-Hadits dengan kajian 

Mukhtalif al-Hadits, sehingga hal ini menimbulkan sedikit kerancuan karena 

ketika mendefinisikan keduanya, ilmu Mukhtalif al-Hadits adalah membahas 

hadits-hadits yang bertentangan, sedangkan didalam kajian Musykil al-Hadits 

menyangkut hal yang lebih luas yaitu membahas hadits yang sulit difahami 

atau dimengerti. Jika dibandingkan kembali, ilmu Mukhtalif al-Hadits 

merupakan kajian yang lebih khusus, sedangkan Musykil al-Hadits adalah 

kajian yang lebih umum, sehingga bisa diambil kalimat bahwa seluruh hadits 

mukhtalif merupakan hadits musykil, namun tidak semua hadits musykil 

termasuk hadits mukhtalif.
6
 

Perbedaan lainnya adalah ilmu Mukhtalif al-Hadits terjadi karena ta‟arudh 

yang jelas diantara dua hadits atau lebih, sedangkan di dalam Musykil al-

Hadits adanya ta‟arudh antara hadits dengan ayat al-Qur‟an, ta‟arudh antara 

hadits dengan ijma‟ atau qiyas, kemudian pertentangan hadits dengan dalil 

aqli.
7
 

                                                             
4
Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad Salâmah bin Salamah al-Azdî at-Thahâwî, beliau lahir 

tahun 239 H dan wafat tahun 321 H, beliau pernah rihlah ke syam dan wafat di al-Qahirah. 

5
Nama lengkap beliau adalah „Abdul al-Rahîm bin al-Husîn bin „Abdul Rahman bin Ibrahîm bin Abî Bakr 

bin Ibrahîm, al-Hafizh Zainuddîn Abû al-Fadhal al-„Iraqî al-Mishrî al-Syafi‟î. Beliau merupakan salah 

seorang guru Imam Ibnu Hjar al-Asqalani yang terkenal, beliau lahir bulan Jumadil Awal tahun 725 H di al-

Qahirah dan wafat pada tahun 806 H, beliau pernah menuntut ilmu di al-Qahirah, Mesir, Makkah, Madinah, 

Damasqus dan tempat lainnya.  

6
Sulaiman bin Muhammad, Ahadits al-Aqidah al-Mutawahhamu Iskaluha fi al-Shahihain (Riyadh : 

Maktabah Dar al-Manhaj, 1427), hlm. 27. 

7
Sulaiman bin Muhammad, Ahadits al-Aqidah al-Mutawahhamu Iskaluha fi al-Shahihain, hlm. 26. 
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Adapun ulama kontemporer yang menulis dalam bidang mustholah hadits, 

secara umum mereka mempunyai dua pendekatan dalam masalah ini : 

1. Pendekatan pertama adalah menganggap istilah Mukhtalif dan Musykil 

sebagai satu istilah yang sama maknanya. Kelompok ini kemudian 

terbagi menjadi tiga kelompok. 

1) Sebagian menyamakan istilah Mukhtalif al-Hadits dan Musykil al-

Hadits, dan menyebutkan satu definisi yang menjelaskan kedua 

istilah tersebut. 

Diantaranya : Dr. Nurudin „Itir hafizhahullah berkata : “Ia adalah 

hadits yang secara dzahir bertentangan dengan kaedah hukum syara‟, 

atau bertentangan dengan nash yang lain baik al-Qur‟an maupun 

sunnah sehingga menimbulkan makna yang bias.
8
 

Muhammad „Ajaj al-Khatib
9
 Rahimahullah memberi pengertian 

hadits Musykil merupakan hadits-hadits yang sulit difahami atau 

dimengerti, lalu menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan 

hakikatnya.
10

  

2) Sebagian ulama lain menganggap hadits musykil adalah hadits yang 

bertentangan dengan hadits lain tanpa menyebutkan pertentangannya 

dengan kaidah syariah atau nash al-Qur‟an, seperti Syekh Abu 

Zahw.
11

 

3) Sebagian ulama sama sekali tidak menyebut istilah Musykil al-

Hadits dan cukup menyebutkan istilah Mukhtalif al-Hadits, seperti 

yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Diantara ulama dalam hal ini 

                                                             
8
Nûruddin „Itr, Manhaj al-Naqd fi „Ulûmil Hadits (Damaskus : Darr al-Fikr, 1997), hlm. 337. 

9
Beliau dilahirkan di Damaskus tahun 1932, merupakan seorang sarjana dan pemikir islam ternama 

khususnya dalam bidang Hadits.  

10
Muhammad „Ajjaj al-Khathib, Ushul al-Hadits, hlm. 254. 

11
Muhammad Abu Zahw, al-Hadits wa al-Muhadditsûn (t.tmp : Darul Fikri al-„Arabi, 1378 H), hlm. 471. 
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adalah : Syekh Ahmad Syakir Rahimahullah dan Prof. Dr. Mahmud 

Thohan.
12

 

2. Sedangkan pendekatan kedua adalah membedakan antara kedua istilah 

tersebut, dan menjadikan Mukhtalif hadits sebagai istilah yang khusus 

menunjukkan pertentangn hadits dengan hadits yang lain. Adapun 

musykil hadits  merupakan istilah lain, yang kemudian mereka berbeda 

pendapat dalam mendefinisikannya. 

Dr. Musthafa Said al-Khinn
13

 mendefinisikannya sebagai “Hadits 

yang secara zhahir menunjukkan makna yang bathil karena 

bertentangan dengan nash al-Qur‟an, atau fakta ilmiah. Atau karena 

mengandung tasybih (penyamaan) dzat atau sifat Allah dengan 

makhluknya.” 

Dr.Usamah Khayath
14

 mengatakan hadits Musykil adalah “Hadits-

hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah Shalallâhu „Alaihi wa Sallam. 

dengan sanad-sanad yang maqbul (diterima) namun secara zhahir 

mengesankan maknanya mustahil atau menyelisihi kaidah syari‟ah 

yang telah tetap.”
15

 

Muhammad Thahir al Jawabi Rahimahullah mendefinisikannya 

“Hadits shahih yang trelihat bertentangan dengan dalil yang maqbul 

baik bisa ditakwilkan maupun tidak.”
16

 

Prof. Dr. Muhammad Abul Laits mendefinisikannya dengan 

“Hadits shahih yang maknanya tidak jelas, karena bertentangan dengan 

                                                             
12

Abû Hafsh Mahmûd bin Ahmad bin Mahmûd Thahhân, Taisîr Mushthalah al-Hadits (Riyadh : Maktabah 

al-ma‟ârif, 2004), hlm. 70-71. 

13
Wafat di Masjid Saidina al-Hasan, Damsyiq, Syiria ketika khatib sedang berkhutbah dalam usia 89 Tahun. 

14
Nama lengkap beliau adalah Usamah bin Abdullah bin Abdul Ghani bin Muhammad bin Abdul Ghani bin 

Ibrahim Khayyath, lahir di Makkah 1 Rajab 1375 H. Beliau merupakan seorang Imam Masjidil Haram, 

beliau menggantikan ayahnya „Abdullah bin Abdul Ghani Khayyath untuk menjadi Imam Masjidil Haram. 

Beliau juga seorang dosen Ummul Qurra yang wafat karena kecelakaan lalu lintas. 

15
Usamah Khayyath, Mukhtalif al-Hadits baina al-Muhadditsin wa al-Ushulliyyin wa al-Fuqaha (Beirut : 

Dar Ibn Hazm, 2001), hlm. 36. 

16
Ahmad Dahlan, “Ilmu Musykil al-Hadits Problematika Terminologi dan Sejarah Perkembangan,”dalam 

Laboratorium Studi al-Qur‟an Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 18 Maret 2012. 
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dalil lain, atau karena menunjukkan makna yang mustahil baik secara 

akal maupun syara‟, yang tidak mungkin dipahami kecuali dengan 

penelitian mendalam, atau dengan dibantu dengan dalil lain.”
 17

 

Adapun Dr. Fathuddin al-Bayanuni mendefinisikan “Hadits-hadits 

shahih yang secara zhahir bertentangan dengan dalil lain (al-Qur‟an dan 

Sunnah) atau kaedah syara‟ dan akal atau fakta sejarah dan fakta 

ilmiah.”
 18

 

Menurut Syaikh Manna al-Qaththan Rahimahullah Musykil al-

Hadits adalah ilmu yang menerangkan ta‟wil hadits yang Musykil 

meskipun tidak bertentangan dengan hadits lain.
19

 

Al-Jurjani Rahimahullah berkata, “Al-Musykil adalah sesuatu 

(kalimat) yang tidak diketahui maknanya kecuali dengan proses 

pengkajian setelah mencari maknanya.”
20

  

Al-Munawi Rahimahullah mengatakan, menjelaskan sesuatu yang 

Musykil dari sebuah perkataan adalah menjabarkannya dan 

menampakkan maknanya yang tersembunyi.
21

  

Definisi lain diungkapkan oleh ulama ulama hadits diantaranya 

adalah Imam ath-Thahawi rahimahullah berkata :”Sesungguhnya aku 

telah memperhatikan atsar-atsar (hadits) yang diriwayatkan dari Nabi 

Shalallâhu „Alaihi wa Sallam dengan sanad yang maqbul (bisa 

diterima) yang dinukil oleh orang-orang (para perawi) yang memiliki 

kredibilitas, amanah dan bagus dalam menyampaikan hadits, Maka aku 

dapati di dalamnya banyak hal yang pengetahuannya terluput dari 

kebanyakan manusia, lalu condonglah hatiku untuk mengkajinya dan 

                                                             
17

 Muhammad Abu al-Laits al-Khairulabadi, Ulum al-HAdits Ashiluha wa Mu‟ashruha (Selangor : Dar al-

Syakri, 1420 H), hlm.159. 

18
Ahmad Dahlan, “Ilmu Musykil al-Hadits Problematika Terminologi dan Sejarah Perkembangan,” dalam 

Laboratorium Studi al-Qur‟an Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 18 Maret 2012. 

19
Manna al-Qaththan, Mabâhis fi „Ulûmil Hadits, hlm. 103. 

20
Jurjani, At-ta‟rîfât (Beirut : Darr al-Kitab al-„Arabi, 1405 H), hlm. 276. 

21
Muhammad „Abdul Raûf al-Manâwî, al-Tauqîf „ala Muhimmâti al-Ta‟ârîf (Beirut : Darr al-Fikr al-

Ma‟âshir, 1410 H), hlm. 676. 
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menjelaskan hadits-hadits yang rumit, menyimpulkan hukum-hukum 

yang ada di dalamnya dan menolak kemustahilannya”.
22

 Maka definisi 

dari Imam ath-Thahawi mencakup dalam tiga hal : 

1. Bahwasanya atsar-atsar tersebut berasal dari Nabi Muhammad 

Shalallâhu „Alaihi wa Sallam. 

2. Para perawi dari atsar-atsar tersebut adalah perawi-perawi yang adil 

(kredibel dalam agamanya) dan dhabith (cermat dan teliti). 

3. Adanya sesuatu yang mengisyaratkan seolah-olah ada kemustahilan 

dalam atsar-atsar tersebut. Lemustahilan tersebut bisa jadi secara 

akal atau syari‟at atau secara akal dan syari‟at secara bersamaan.
23

 

Imam al-Hakim Rahimahullah (W 405 H) juga mendefinisikan 

Musykil al-Hadits, beliau berkata : ”Pengetahuan tentang sunah-sunah 

Rasulullah Shalallâhu „Alaihi wa Sallam yang menyelisihi hadits yang 

semisal dengannya, lalu para pengikut mazhab berhujjah atau berdalil 

dengan salah satu darinya, padahal keduanya sama dalam sisi shahih 

dan dha‟ifnya.” 

Dari definisi yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa 

penjelasan tersebut merujuk kepada tujuan yang sama, dan gabungan 

penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan, suatu hadits dikatakan Musykil 

apabila : 

1. Merupakan hadits yang shahih. 

2. Secara zhahir mempunyai makna yang tidak jelas, atau 

3. Menunjukkan hal yang mustahil seperti penyamaan dzat atau sifat Allah 

dengan makhlukNya, atau 

4. Bertentangan dengan kaedah syara‟, atau 

5. Bertentangan dengan nash lain baik al-Qur‟an maupun Sunnah, atau 

6. Bertentangan dengan akal yang sehat, atau 

7. Bertentangan dengan fakta ilmiah, atau 

8. Bertentangan dengan fakta sejarah yang benar. 

                                                             
22

Abu Ja‟far Ahmad bin Muhammad bin Salamah ath-Thahawi, Musykil al-Atsar (t.tmp : t.p, t.th), jilid 1, 

hlm. 3. 

23
Sulaiman bin Muhammad, Ahadits al-Aqidah al-Mutawahhamu Iskaluha fi al-Shahihain, hlm. 27. 



19 

 

Penjelasan “secara zhahir” dalam definisi untuk menjelaskan bahwa 

terkadang hadits Musykil tersebut sebenarnya tidak bermasalah sama sekali, 

akan tetapi orang yang membacanya memahaminya secara salah sehingga 

menjadi Musykil. Dalam kasus ini tentunya hadits tersebut akhirnya dapat 

dijelaskan oleh orang yang betul-betul memahaminya. Akan tetapi terdapat 

juga hadits-hadits yang pada akhirnya ulama bertawaqquf dalam menjelaskan 

maknanya. 

Dengan demikian definisi yang paling tepat untuk Musykil al-Hadits 

adalah “Hadits shahih yang secara zhahir tidak jelas maknanya, atau 

bertentangan dengan syara‟, atau akal, atau dalil yang lain (baik al-Qur‟an, as-

Sunnah, Ijma maupun Qiyas), atau dengan fakta ilmiah dan fakta sejarah.” 

Penjelasan dari definisi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Hadits Shahih : dalam pembahasan Musykil al-Hadits kita hanya menerima 

hadits-hadits shahih saja, karena tujuan pembahasannya adalah untuk 

mengetahui makna yang benar dari hadits tersebut. Sedangkan hadits yang 

lemah atau palsu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga tidak ada 

artinya kita mentakwilkan atau menjelaskannya. 

2. Secara Zhahir : syarat ini untuk menjelaskan bahwa terkadang hadits 

tersebut sebenarnya tidak Musykil, akan tetapi karena katidaktahuan orang 

yang membacanya membuatnya menjadi tampak Musykil. 

3. Tidak jelas maknanya : karena mempunyai kosa kata yang asing, atau 

karena terlalu umum dan tidak spesifik, atau karena mempunyai lebih dari 

satu makna yang memungkinkan terjadinya multi tafsir, sehingga perlu 

diketahui makna yang dimaksud dalam hadits tersebut, atau sebab lain. 

4. Bertentangan dengan Syara‟, akal, dalil yang lain dan fakta sejarah : ini 

adalah merupakan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan hadits shahih 

secara zhahir. Contoh-contoh untuk setiap hadits yang bertentangan dengan 

hal-hal diatas dapat kita temukan dalam kitab-kitab yang ditulis khusus 

untuk mengkaji hadits-hadits Musykil. 

Dari pemaparan tersebut maka terlihat perbedaan antara Mukhtalif al-

Hadits dan Musykil al-Hadits, Musykil al-Hadits lebih umum dari Mukhtalif al-

Hadits, jadi bisa dikatakan bahwa semua hadits Mukhtalif merupakan hadits 
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Musykil namun semua hadits Musykil belum tentu dikategorikan sebagai hadits 

mukhtalif. 

Secara lebih detail perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut : 

1. Dari segi bahasa, Musykil berasal dari kata “asykala” yang berarti ambigu 

atau mengandung makna yang tidak jelas, sedangkan Mukhtalif berasal dari 

kata “ikhtalafa” yang berarti berbeda atau bertentangan. 

2. Dari segi sebab, suatu hadits dikategorikan sebagai Mukhtalif apabila 

bertentangan dengan hadits shahih lainnya. Sedangkan Musykil al-Hadits 

sebab pengkategoriannya adalah disebabkan oleh pertentangan hadits 

tersebut dengan Syara‟, akal, dalil yang lain (baik al-Qur‟an, as-Sunnah) dan 

fakta ilmiah serta fakta sejarah. 

2.1.2 Sejarah Munculnya Ilmu Musykil al-Hadits 

Fenomena “Isytisykal al-Hadits” (mempertanyakan makna suatu hadits) 

sebenarnya sudah ada sejak zaman Shahabat Radhiallahu „anhum hingga 

berlanjut hingga masa sahabat dan para ulama setelahnya. Hal ini wajar, 

selama motivasi orang yang bertanya tersebut betul-betul karena ingin 

mengetahui dan memahami suatu hadits, bukan karena tujuan-tujuan yang 

bersifat negative seperti menimbulkan keraguan terhadap hadits, atau mencari-

cari masalah yang aneh yang susah dijawab dll. 

Oleh karena itu, dalam sejarah periwayatan hadits dikenal “Istidrokat 

„Aisyah „ala al-Shahabah” (koreksi Aisyah terhadap riwayat sahabat), dimana 

aisyah menyanggah beberapa riwayat sahabat dan menganggap bahwa telah 

terjadi kesalahan dalam periwayatan tersebut karena lupa atau salah memahami 

nash. 

Akan tetapi era setelah sahabat, muncullah berbagai kelompok yang 

mempunyai pemahaman yang menyimpang dalam masalah aqidah dan syariah, 

maka kemudian para ulama ketika ditanya tentang suatu masalah, membedakan 

antara orang yang bertanya karena ingin megetahui hukum sebenarnya dan 

orang yang bertanya karena sengaja ingin mencari-cari masalah dengan 

membuat orang lain ragu-ragu.
24

 

                                                             
24

Ahmad Dahlan, Ilmu Musykil al-Hadits Problematika Terminologi dan Sejarah Perkembangan, 18 Maret 

2012. 
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Lahir dan menjamurnya kelompok-kelompok aliran dan menjamurnya 

golongan dan madzhab. Setiap orang mneguatkan pendapat kelompoknya, dan 

berupaya menghancurkan pendapat dan kelompok orang lain. Sebgaian 

diantara mereka diantara seperti, Mu‟tazilah, Murji‟ah, Qadariyah, RAfidhah 

dan Khawarij, mengobarkan isu dan keraguan terhadap sebagian hadits-hadits 

Nabi Shalallahu „Alaihi wa Sallam yang secara zhahirnya bertentangn atau 

berlawanan dengan mazhab mereka. Maka para ahli Hadits melakukan upaya 

dengan membantah semua keraguan  mereka dengan menggabungkan dan 

mengumpulkan nash-nash tersebut.  

Ibnu Qutaibah mengatakan, “Engkau telah memberitahukan kepadaku dar 

apa yang engkau ketahui tentang cacian dan hinaan ahli kalam terhadap ahli 

hadits, serta tuduhan terhadap mereka sebagi penyebar kebohongan dan 

riwayat bertentangan, yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, munculnya 

banyak aliran dan madzhab, terputusnya silaturrahim, kaum muslimin saling 

bermusuhan dan saling mengkafirkan sebagian terhadap yang lain dan setiap 

madzhab bergantung pada hadits tertentu.
25

 

Dari sisi lain, dengan banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang 

tersebut para ulama mulai menjawab syubhat-syubhat mengenai pemahaman 

beberapa hadits, dengan tujuan menjelaskan kepada masyarakat hal yang 

sebenarnya. 

Maka dikenalah Imam Syafi‟i rang yang pertama kali menuliskan buku 

untuk menjawab syubhat-syubhat yang berkembang dimasyarakat mengenai 

hadits dalam bukunya yang berjudul “Ikhtilaf al-Hadits”. Kemudiam muncul 

ulama-ulama lain seperti Ibnu Qutaibah Rahimahullah, Imam Thohawi 

Rahimahullah dll.
26

 

2.1.3 Urgensi Ilmu Musykil al-Hadits dan Mukhtalif al-Hadits 

Ilmu ini termasuk ilmu terpenting bagi ahli hadits, ahli fiqh dan „ulama-„ulama 

lain. Yang menekuninya harus memiliki pemahaman yang mendalam, ilmu 

                                                             
25

Manna al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadits, hlm. 103-104. 

26
Ahmad Dahlan, Ilmu Musykil al-Hadits Problematika Terminologi dan Sejarah Perkembangan, 18 Maret 

2012. 
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yang luas, terlatih dan berpengalaman. Dan yang bisa mendalaminya hanyalah 

mereka yang mampu memadukan antara hadits dan fiqh. Dalam hal ini as-

Sakhawi mengatakan : “Ilmu ini termasuk jenis terpenting yang sangat 

dibutuhkan oleh ulama di berbagai disiplin, yang bisa menekuninya secara 

tuntas adalah mereka yang berstatus imam yang memadukan antara hadits dan 

fiqh dan yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam.” 

Ilmu ini merupakan salah satu buah dari penghafalan hadits, pemahaman 

secara mendalam terhadapnya, pengetahuan tentang „am dank hash-nya, yang 

Muthlaq dan muqayyad, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penguasaan 

terhadapnya. Sebab tidak cukup bagi seseorang hanya dengan menghafal hadits 

menghimpun sanad-sanadnya dan menandai kata-kata tanpa memahaminya 

dan mengetahui kandungan hukumnya. 

Ulama telah memberikan perhatian serius terhadap ilmu Mukhtalif dan 

Musykil al-Hadits ini sejak masa sahabat, yang menjadi rujukan utama sebagai 

persoalan setelah Rasulullah Shalallâhu „Alaihi wa Sallam wafat. Mereka 

melakukan ijtihad mengenai berbagai hukum, memadukan antar berbagai 

hukum hadits, menjelaskan dan menerangkan maksudnya, kemudia generasi 

demi generasi mengikuti jejak mereka mengkompromikan antar hadits yang 

tampaknya salin bertentangan dan menghilangkan kesulitan dalam 

memahaminya. Ulama memiliki peran yang besar dalam menghilangkan dan 

mengenyahkan sebagian kerumitan yang ditebarkan oleh sementara aliran , 

seperti Mu‟tazilah dan musyabbihah seputar beberapa hadits. Mereka 

menjelaskan pemahaman yang benar mengenai hal-hal itu dan menghimpunnya 

di dalam karya-karya spesifik.
27

 

2.1.4 Kitab-Kitab dalam Ilmu Musykil 

Berikut ini adalah beberapa kitab penting yang bisa dijadikan sebagai rujukan 

untuk mengetahui hadits-hadits yang musyjil dan cara menjelaskan atau 

mentakwilkannya. Diantaranya adalah : 

1. Kitab Ikhtilaf al-Hadits karya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi‟I 

Rahimahullah (W 204 H). Kitab ini merupakan kitab terklasik yang sampai 
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kepada kita. Beliau tidak bermaksud menyebut semua hadits yang tampak 

bertentangan, tetapi hanya menyebut sebagian saja menjelaskan seluruh 

sanadnya dan memadukannya agar dijadikan sampel oleh ulama lain. 

2. Kitab “Ta‟wil Mukhtalif al-Hadits” karya Imam al-Hafidz Abdullah bin 

Muslim bin Qitaibah ad-Dainuri Rahimahullah (213-276 H). Beliau 

menyusunnya untuk menyanggah musuh-musuh hadits yang melancarkan 

berapa tuduhan kepada ahli hadits dengan sejumlah periwayatan beberapa 

hadits yang tampak saling  bertentangan. Beliau menjelaskan hadits-hadits 

yang mereka klaim saling kontradiktif dan memberikan tanggapan terhadap 

kerancuan-kerancuan seputar hadits-hadits itu. Kitab beliau itu menempati 

posisi yang amat tinggi dalam khazanah intelektual islam bahkan mampu 

membendung kerancuan yang ditebarkan kelompok mu‟tazilah, 

musyabbihah dan lainnya. 

3. Kitab “Musykil al-Atsar” karya Imam al-Muhaddits al-Faqih Abu Ja‟far 

Ahmad bin Muhammad ath-Thahawi Rahimahullah (239-321 H). yang 

terdiri dari empat jilid, dan dicetak di iIndia pada tahun 1333 H. 

4. Kitab “Musykil al-Hadits wa Bayanuhu” karya Imam al-Muhaddis Abu 

Bakar Muhammad bin al-Hasan (ibn Furak) al-Anshari al-Ashbahani 

Rahimahullah (w 406 H). beliau menyusunnya berkenaan dengan hadits-

hadits secara literal diduga kontradiktif, mengandung tasybih dan tajsim, 

yang dijadikan sebagai landasan melancarkan cercaan terhadap agama. Lalu 

beliau menjelaskan maksudnya dan membatalkan banyak klaim yang salah 

seputar hadits-hadits itu dengan berargumen pada dalil-dalil naqli dan aqli. 

Kitab ini telah dicetak di India pada tahun 1362 H.
28

 

2.2 Pembahasan tentang Ular 

2.2.1 Ular Secara Umum 

Ular merupakan hewan reptile. Seekor Ular mempunyai ruas tulang belakang 

lentur yang terdiri dari sekitar 400 vertebra. Terkecuali vertebra ekor, semua 

vertebra tersebut memiliki sepasang tulang rusuk. Bagian bawah tulang rusuk 

itu tidak menyambung sehingga dapat meregang ketika Ular menelan mangsa 
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yang besar. Selain itu sambungan rahangnya kendur sehingga mulut Ular dapat 

terbuka lebar ketika menelan mangsanya. 

Sebagian besar organ dalam seekor Ular berukuran panjang dan ramping, 

sehingga muat di dalam tubuhnya yang yang memanjang. Organ-organ yang 

berpasangan, misalnya ginjal, ovarium, dan paru-paru tidak terletak 

bersebelahan seperti kebanyakan hewan. Paru-paru kirinya sangat kecil dan 

kurang berguna, paru-paru kanannya yang besar, digunakan untuk bernafas. 

Ular membaui sesuatu dengan lubang hidung, mereka juga mempunyai 

organ Jacobson, yaitu suatu cekungan di langit-langit mulut yang berfungsi 

“merasakan” udara. Seekor Ular mengeluarkan lidahnya untuk menangkap 

molekul bau dan memindahkannya ke organ Jacobson. Organ Jacobson dilapisi 

sel-sel yang menganalisa bau. 

Seekor Ular mencengkram tanah dengan kulitnya yang bersisik. Ia akan 

mendorong tubuhnya sepanjang tanah dengan otot-otot yang melekat pada 

tulang rusuknya. Ada empat macam cara Ular bergerak, yaitu serpentin (ular 

bergerak maju dalam kurva huruf “s”), konsertina (ular memendekkan dan 

memanjangkan tubuhnya), linier (gelombang kontraksi otot menggerakkan 

tubuh ke depan), menyamping (kepala ular bergerak ke samping dan maju, 

diikuti bagian tubuh lainnya). Ular juga merupakan pemanjat dan perenang 

yang ahli. Beberapa jenis ular juga dapat meluncur di udara.
 29

 

Seekor ular menanggalkan kulitnya secara teratur untuk pertumbuhan kulit 

baru. Ular akan menggosok-gosokkan moncongnya pada permukaan yang 

kasar. Dengan demikian, kulitnya akan menjadi longgar dan ular akan keluar 

dengan lapisan sisik yang baru. Peristiwa itu disebut pergantian kulit.  

Bangsa ular menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian. Namun 

demikian, beberapa jenis Ular bergabung dalam jumlah besar untuk melewati 

musim dingin di sarang massal. Sarang itu dapat berupa celah di bebatuan , 

liang yang ditinggalkan pemiliknya, atau batang pohon yang berongga. 

                                                             
29

Steve Setford, Marshall Mini Snake and Other Reptiles terj. Evy Ayu Arida (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 

24. 



25 

 

Betina dari jenis Ular tidak mengubur telur-telurnya, melainkan 

mengerami dengan cara melingkarkan tubuhnya disekeliling telur-telurnya. 

Dengan menggerakkan otot-otot tubuhnya induk Ular menghasilkan panas 

suhu yang tepat bagi telur-telurnya.
30

 

Dalam memburu dan mambunuh seekor ular melilitkan tubuhnya kuat-

kuat seperti sedang memeluk mangsanya sampai mangsa tersebut mati 

tercekik. Ia mncekik semakin kuat sampai mangsanya tidak dapat bernafas dan 

akhirnya mati. Diperlukan waktu lebih dari satu jam untuk menelan mangsa 

yang berukuran besar, dan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk 

mencernanya.
31

 

Beberapa lainnya membunuh mangsanya dengan menyuntikkan bahan 

kimia beracun yang disebut bisa bisa Ular dihasilkan dalam kelenjar yang 

terletak pada kedua sisi rahang atas. Bisa disuntikkan pada mangsanya dengan 

gigi panjang yang disebut taring. Ular derik dan ilar viper mempunyai taring 

berengsel yang etrletak di bagian deoan rahang atas. Kedua taring tersebut 

dapat dilipat kebelakang jia tidak digunakan. Ular kobra mempunyai taring 

yang tidak dapat dilipat di bagian depan rahng atas. Bisanya dipompa melalui 

taringyang berongga. Taring ular yang terletak di belakang rahang atas, seperti 

taring Ular Boomslang, juga tidak dapat dilipat. Bisanya dialirkan melalui 

suatu lekukan di tepi taring.
32

 

2.2.2 Ular di dalam Hadits Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam 

Di dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan tentang 

macam-macam Ular yang terdapat di dalam hadits, seperti perkataan Ibnu 

Abbas Radhiallahu‟anhu : 

 واألساود واالفاعي الجان أجناس : الحيات يقال , الذكر الحية الثعبان عباس بن قال
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Ibnu „Abbas Berkata, “Ats-Tsu‟ban adalah ular jantan, Dikatakan ular 

bermacam-macam, ada yang dinamakan jân, afâ‟iy, dan asâwid.” Riwayat ini 

dinukil melalui sanad yang maushul oleh Ibnu Abi Hatim Rahimahullah.
33

 

Terdapat beberapa jenis ular yang disebutkan di atas yakni : 

1. Ats-Tsu‟ban 

Ats-Tsu‟ban adalah ular jantan, sebagian berpendapat bahwa ats-tsu‟ban 

adalah ular yang besar, baik jantan ataupun betina. 

2. Jaân 

Dalam riwayat al-Ashili Rahimahullah, “jâan bermacam-macam”. Iyadh 

berkata, “Versi pertama lebih tepat.” Imam Ibnu Hajar al-Asqalani 

Rahimahullah mengatakan, ia adalah perkataan Abu Ubaidah 

Radhiallahu‟anhu. Abu Ubaidah Radhiallahu‟anhu berkata tentang firman 

Allah SWT. dalam surah an-Naml ayat 10,   َكاَنَّهَا َجان dan Firman-Nyadalam 

surah Thâhâ ayat 20, َحيَّة  تَْسَعى “Seolah-olah ia adalah jân dari jenis ular atau 

dari ular jenis jân.” Dia memahami bahwa kata „jân‟ dan „hayyah‟ adalah 

sama. 

Sebagian berpendapat bahwa tongkat (milik Musa „alaihissalam) pada 

awalnya berbentuk „jân‟ yakni ular kecil. Akan tetapi tiba-iba berubah 

menjadi „tsu‟ban‟ (ular besar), dan saat itulah Musa „Alaihissalam 

melemparkan tongkatnya. Sebagian lagi berpendapat bahwa perbedaan 

penyebutan sifat tongkat itu disesuaikan dengan perbedaan keadaannya. Ia 

bagaikan „hayyah‟ ketika berjalan, bagaikan „jân‟ ketika bergerak, dan 

bagaikan „tsu‟ban‟ ketika menelan mangsanya.
34

 

3. Afâ‟iy 

Kata „afâ‟iy‟ adalah bentuk jamak dari kata af‟aa‟ dan maknanya adalah 

betina dari salah satu jenis ular. Adapun jantan dari jenis ini disebutkan 

uf‟uwân. Nama sebutan ular ini adalah Abu Hayyan dan Abu Yahya, karena 

ia hidup mencapai usia 1000 tahun. Ular ini adalah ular hitam yang 

terkadang menerkam manusia. Di antara sifat ular jenis af‟â adalah apabila 
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matanya dicungkil niscaya akan berganti seperti semula, dan tidak pernah 

memejamkan mata. 

4. Asawid 

Adapun „asawid‟ adalah bentuk jamak dari „aswad‟. Abu Ubaid 

Rahimahullah berkata, “Asawid adalah ular yang ada warna hitamnya, dan 

ular ini adalah ular yang paling berbahaya.” Ular ini biasa dinamakan si 

hitam yang berganti kulit, karena asawid biasa mengganti kulitnya setia 

tahun. Dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan Nasâ‟I dari Ibnu „Umar 

Radhiallahu‟anhuma, dari Rasulullah Shalallahu „Alaihi wa Sallam 

disebutkan,  ََاُعُذ بِالّلِو ِمْن َاَسٍد َوَأْسَود {“Aku berlindung kepada Allah dari asad 

(singa) dan aswad (ular)”} 

Sebagian mengatakan bahwa aswad adalah ular pipih berbintik-

bintik hitam, lehernya lentur, kepalanya lebar dan terkadang memiliki 

dua tanduk.
35

 

Di dalam hadits lain disebutkan jenis ular yang lainnya seperti yang terdapat 

di dalam Shahih Bukhari berikut : 

َنا اللِ  َعْبدُ  قَالَ   َأَمرَ  َقدْ  وسلم عليو الل صلى اللِ  َرُسولَ  ِإنَّ  فَ ُقْلتُ  تَ ْقتُ ْلَها الَ  لَُبابَةَ  أَبُو فَ َناَداِني أَلقْ تُ َلَها َحيَّة   ُأطَاِردُ  أَنَا فَ بَ ي ْ

 36اْلَعَواِمرُ  َوْىيَ  , اْلبُ ُيوتِ  َذَواتِ  َعنْ  َذِلكَ  بَ ْعدَ  نَ َهى ِإنَّوُ  قَالَ  اْلَحيَّاتِ  ِبَقْتلِ 

“Abdullah Radhiallahu‟anhu berkata, “ketika aku sedang mengejar ular 

untuk membunuhnya, tiba-tiba Abu Lubabah berseru kepadaku, „janganlah 

engkau membunuhnya”. Aku berkata, „Sesungguhnya Rasulullah Shalallahu 

„Alaihi wa Sallam telah memerintahkan untuk membunuh ular-ular‟ Abû 

Lubâbah berkata, „Sesungguhnya sesudah itu belai melarang membunuh ular-

ular dirumah‟, yaitu al-awamir.” 

Kalimat  َاْلَعَواِمرُ  َوْىي  adalah perkataan az-Zuhri Rahimahullah yang dia sisipkan 

di dalam hadits. Hal ini telahdijelaskan oleh Ma‟mar Rahimahullah dalam 

riwayatnya dari Zuhri Rahimahullah, dia menyebutkan hadits di atas dan pada 

bagian akhirnya ia berkata “az-Zuhri Rahimahullah berkata, „ia adalah 

awamir‟.” “Makna umârul buyût adalah penghuni-penghuni rumah yang terdiri 
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dari jin. Dinamakan demikian karena mereka menghuninya dalam waktu yang 

lama. Penamaan ini diambil dari kata „umr‟ yang bermakna menetap dalam 

masa yang sangat panjang. 

Dalam riwayat Imam Muslim Rahimahullah dari hadits Abi Sa‟id 

Rahimahullah, secara marfu‟ disebutkan: 

 فَِإنَّوُ  فَ ْليَ ْقتُ ْلُو، بَ ْعدُ  لَوُ  َبَدا فَِإنْ  َثََلث ا، فَ ْليُ ْؤِذْنوُ  اْلَعَواِمرِ  َىِذهِ  ِمنْ  َشْيئ ا رََأى َفَمنْ  َأْسَلُموا، َقدْ  اْلِجن   ِمنَ  نَ َفر ا بِاْلَمِديَنةِ  ِإنَّ 

 َشْيطَان  

“Sesungguhnya kota Madinah ini dihuni okel jin-jin yang telah masuk 

islam, jika kalian melihat awamir (ular), maka usirkah selama tiga hari, jika 

masih terlihat setelah itu, maka bunuhlah karena ia adalah syaitan”
37

 

Selain awamir terdapat jenis ular lain, yang juga merupakan pembahasan 

dalam tulisan penulis, yaitu dza thufyatain dan al-abtar, sebagai mana hadits 

Rasulullah Shalallahu „Alaihi wa Sallam :  

تُ ُلوا اْلَحيَّاتِ  اقْ تُ ُلوا  اْلَحَبلَ  َوُيْسِقطَانِ  اْلَبَصرَ  يَ ْلَتِمَسانِ  فَِإن َُّهَما َواألَبْ ت َرَ  الطُّْفَيتَ ْينِ  َذا َواق ْ

“Bunuhlah Ular dan bunuhlah dza thufyatain dan al-abtar karena keduanya 

dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan” 

Hadits di atas menjelaskan tentang dua jenis ular lainnya yaitu : 

1. Dza thufyatain  

Thufyatain adalah bentuk tasniyah ganda dari kata thufyah, dan maknanya 

adalah salah satu jenis pohon. Nampaknya, garis yang ada di belakang ular 

jenis ini disamakan dengan pohon tersebut. Ibnu Abdil Barr Rahimahullah 

berkata “Dikatakan bahwa dza thufyatain adalah salah satu jenis ular yang 

terdapat dua garis outih di punggungnya. 

2. Al-abtar  

Al-abtar adalah ular yang ekornya terputus. An-Nadhr bin Syimail 

menambahkan bahwa ular ini berwarna biru, setiap wanita hamil yang 

melihatnya niscaya akan menggugurkan kandungannya. Sebagian 

berpendapat bahwa „abtar‟ adalah ular dengan panjang sejengkal atau lebih 

sedikit.
38
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2.3 Penyebab Kebutaan dan Keguguran Secara Umum  

2.3.1 Penyebab Kebutaan  

Ada berbagai penyakit dan gangguan yang dapat mempengaruhi bagian dari 

mata dan menyebabkan kebutaan, diantaranya adalah: 

1. Katarak 

Katarak adalah kondisi dimana penglihatan seperti tertutup air terjun 

akibat lensa yang keruh, atau kondisi dimana lensa mata mengalami 

kekeruhan, sehingga cahaya tidak masuk melalui mata atau dengan kata 

lain, cahaya yang menuju mata terhalang oleh keruhnya lensa mata. 

Katarak dapat terjadi akibat dehidrasi, denaturasi protein atau 

keduanya.
39

 

2. Glaukoma 

Glaukoma adalah kelainan optik neuropati disertai kelainan lapang 

pandang yang karakteristik dan peningkatan tekanan intra okular 

(tekanan di dalam bola mata ) yang merupakan factor risiko utama, 

Beberapa penyebab glaucoma adalah tekanan intra ocular yang tinggi 

(tekanan di dalam bola mata), karena factor usia, rabun jauh atau rabun 

dekat, diabetes mellitus (kencing manis), penyakit jantung coroner dan 

lainnya. 

3. Retinopati Diabetik 

Merupakan salah satu komplikasi diabetes mellitus yang merupakan 

penyebab utama kebutaan pada orang dewasa.
40

 

4. Penyakit stargardt 

Merupakan penyakit langka yang diturunkan dari degrafasi macula yang 

menyebabkan menurunnya kualitas penglihatan yang dapat berujung 

kepada kebutaan. 

5. Ablasio retina 

Adalah suatu keadaan terpisahnya sel kerucut dan batang retina dari sel 

epitel pigmen retina, ablasio retina dapat menyebabkan cacat pada 
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pengihatan atau kebutaan yang menetap.
41

 Hal ini dapat disebabkan oleh 

trauma atau penyakit, seperti diabetic retinopathy, dan myopia berat atau 

rabun jauh yang dapat meningkatkan risiko terupusnya saraf retina. 

6. Degenerasi macula  

Merupakan suatu gangguan mata yang seringkali menyebabkan 

hilangnya penglihatan (kebutaan) pada orang berusia 50 tahun atau 

lebih.
42

  

7. Retinitis pigmentosa  

Merupakan suatu gangguan pada mata, di mana terjadi kerusakan pada 

retina. Disebabkan penyakit yang diturunkan dalam keluarga atau karena 

berbagai kelainan genetika. 

8. Mata minus, rabun jauh atau myopi 

Rabun jauh dapat membuat mata seseorang dua kali lipat lebih rentan 

terkena glaucoma. Gangguan ini dicirikan dengan tekanan bola mata 

meningkat, yang mengakibatkan lapang pandang berkurang dan lama-

lama bisa menjadi buta. 

2.3.2 Penyebab Keguguran 

1. Penyakit ibu 

Berbagai penyakit ibu yang dapat menimbulkan abortus/ keguguran, 

yaitu : 

a) Karena penyakit yang di derita ibu seperti radang paru-paru, 

thypus, anemia berat, dan infeksi virus. 

b) Kelainan endokrin, misalnya kekurangan progesterone atau 

disfungsi kelenjar gondok. 

c) Trauma, misalnya laparatomi atau kecelakaan langsung pada ibu. 

d) Gizi ibu yang kurang baik. 

e) Kelainan alat kandungan seperti, hypoplasia uteri, kelainan 

endometrium dan tumor serviks. 
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2. Faktor lingkungan 

Paparan dari lingkungan seperti, kebiasaan merokok, minum minuman 

beralkohol serta karena factor lain seperti virus, radiasi, zat kimia yang 

memperbesar peluang terjadinya abortus. 

3. Kelainan pertumbuhan 

Beberapa factor yang menyebabkan kelainan antara lain, kelainan 

kromosom/genetic, tempat menempelnya calon janin tidak bagus atau 

kurang sempurna. 

4. Kondisi Rahim 

Kondisi rahim calon ibu yang lemah akan tidak mampu menhan bobot 

janin sehingga kemudian keluar dan terjadi keguguran. 


