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BAB 3 

TAKHRIJ HADITS KEISTIMEWAAN NEGERI SYAM 

3.1 Metode yang digunakan dalam Mentakhrij Hadits 

Metode yang digunakan dalam mentakhrīj hadīts ini ada satu metode 

yang penulis gunakan yaitu: Takhrīj bi al-Maudhu‟ kamus yang diperlukan 

untuk metode takhrīj ini adalah kitab kitab Miftah Kunuz al-Sunnah, karya 

AJ. Wensinck.  

3.1.1 Tahkrij Hadits Melalui Al-Maudhu’ atau Tema Hadis  

Yaitu penelusuran hadis dengan metode ini berdasarkan pada tema 

dari suatu hadis.
1
 Oleh karena itu untuk melakukan takhrij dengan metode ini, 

perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan ditakhrij 

dan kemudian baru mencarinya melalui tema itu pada kitab-kitab yang 

disusun menggunakan metode ini. Pada pembahasan ini penulis akan melacak 

hadis melalui kitab: (Miftah Kunuz al-Sunnah, karya AJ. Wensinck). Hadis 

yang akan dicari yaitu keistimewaan negeri syam untuk langkah selanjutnya 

adalah menentukan temanya yaitu: ( امِ   berdasarkan tema tersebut maka (الشَّ

dicari dalam kitab Miftah Kunuz al-Sunnah, karya AJ. Wensinck. 

 

3.1.1.1 Informasi Hadis sesuai pelacakan pada kitab Miftah Kunuz al-

Sunnah, karya AJ. Wensinck  

Dari hasil pelacakan pada kitab Miftah Kunuz al-Sunnah, karya AJ. 

Wensinck dengan Melalui Al-Maudhu’ atau Tema Hadis temanya yaitu: ( امِ   ,(الشَّ

informasi yang ditemukan adalah sebagai berikut: 

 لشام (ا)
 - قامة فی الشامإلا فضل *

 67ب  46ك  –تر 
 4۷۵سادس ص –حم 

 –اجنحتها علیها  ن مال ئکة الرحمن باسطةإ* 

                                                             
1
Abdul Majid Khon, Takhrij & Metode Memahani Hadis (Jakarta: Amzah, 2004), Hlm. 9. 
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 74ب 46ك  –تر 
 ٤84س ص ماخ –حم 

 دعاء النبی ص للشام* 
 74ب 46ك  –تر 
 – لشام باألبدال األربعین الذین یکونون بهاصرف العذاب عن ا* 

 ۱۱۱أول ص  –حم 
 –مدح الشام         * 
 ۳ب  ۱۷ك  –د 
 ذ وملجآ من الفتنالشام مال * 

  ۳۳حم خامس ص 
 –القتال فی الشام * 

 ۱۹۵.2خامس ص  –حم 
 

Dari informasi kitabِMiftah Kunuz Al-Sunnah di atas yang menyebutkan 

keutamaan negeri Syam adalah: 

 –اجنحتها علیها  ان مال ئکة الرحمن باسطة*  
 74ب 46ك  –تر 

 ۱۱4س ص ماخ –حم 
 دعاء النبی ص للشام* 

 74ب 46ك  –تر 
  ۱۱۱رابع ص  –حم 

 –مدح الشام * 
 ۳ب  ۱۷ك  –د 

 الفتنالشام مال ذ وملجآ من  *  
                                                             
2
AJ. Wensinck, Miftah Kunuz Al-Sunnah. E.d: Muhammad Fu‟ad abd al-Baqi (Lahore: Idarah 

Tarjuman al-Sunnah, 1978), Hlm. 249-250. 
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  ۳۳حم خامس ص 
Setelah penulis telusuri ke dalam kitab induk hadis, bahwa hadis ini 

bercerita tentang keutamaan Negeri Syam diantaranya: 

1. Negeri Syam dinaungi sayap malaikat rahmat, yang diriwayatkan oleh at-

Tirmidzi dalam Sunannya Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya.  

2. Doa Nabi SAW untuk Negeri Syam, yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi 

dalam Sunannya Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya.  

3. Pujian Nabi Muhammad SAW pada Negeri Syam, yang diriwayatkan oleh 

Abu Daud dalam Sunannya 

4. Cahaya iman memancar dari Syam saat fitnah berkecamuk, yang 

diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya.  

 

3.2 Hadis yang Menyebutkan Keutamaan Negeri Syam 

3.2.1 Negeri Syam dinaungi Sayap Malaikat Rahmat 

Dari hasil pelacakan hadis tersebut telah penulis temukan sinformasinya, 

yang kemudian merujuk pada penelusuran kitab aslinya, informasi yang 

ditemukan sebagai berikut: 

a. Hadis dalam Kitab Sunan at-Tirmidzi 

ثَ َنا أَِبي، قَاَل:  ثَ َنا َوْىُب ْبُن َجرِیٍر، قَاَل:َحدَّ اٍر، قَاَل: َحدَّ ُد ْبُن َبشَّ ثَ َنا ُمَحمَّ َسِمْعُت َیْحَیى ْبَن أَیُّوَب، َحدَّ
ُث َعْن َیزِیَد ْبِن أَِبي َحِبیٍب، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ِشَماَسَة، َعْن زَْیِد ْبِن ثَاِبٍت، َقاَل: ُكنَّا عِ  ْنَد َرُسوِل ُیَحدِّ

ُسوُل اهلِل َصلَّى اللَُّو َعَلْیِو َوَسلََّم: ُطوَبى اهلِل َصلَّى اللَُّو َعَلْیِو َوَسلََّم نُ َؤلُِّف الُقْرآَن ِمَن الرِّقَاِع فَ َقاَل رَ 
هَ  اِم، فَ ُقْلَنا: أَليٍّ َذِلَك یَا َرُسوَل اهلِل؟ قَاَل: أَلنَّ َمالَئَِكَة الرَّْحَمِن بَاِسَطٌة َأْجِنَحتَ َها َعَلی ْ  3ا.ِللشَّ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, ia berkata, telah 

menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir, ia berkata, telah menceritakan 

kepada kami Abi, dia berkata; Aku mendengar Yahya bin Ayyub berkata, dari 

Yazid bin Abi Habib, dari Abdul Rahman bin Syimasah,  dari Zaid bin Tsabit 

berkata; Kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam sedang 

menulis al-Quran dari pelepah kayu, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi 

Wasallam bersabda; Beruntunglah Negeri Syam, maka kami bertanya: 

Mengapa wahai Rasulullah? Baginda bersabda kerana Malaikat Rahman 

membentangkan sayapnya ke atas Negeri Syam.  

 

 

                                                             
3 Muhammad Nashrudddin Albani, Fadho’il al-Syam wa Damsyik, Pdf. Hlm. 12. 
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b. Hadis dalam Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 

ثَ َنا یَزِیُد ْبُن أَِبي َحِبیٍب، َعِن اْبِن ِشَماَسَة، َعْن زَْیِد ْبِن  ثَ َنا اْبُن َلِهیَعَة، َحدَّ ثَ َنا َحَسٌن، َحدَّ ثَاِبٍت، َحدَّ
َنَما َنْحُن ِعْنَد َرُسوِل  امِ »اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْیِو َوَسلََّم یَ ْوًما ِحیَن قَاَل: َقاَل: بَ ی ْ اِم، ُطوَبى ِللشَّ « ُطوَبى ِللشَّ

اِم؟ قَاَل:  امِ »قُ ْلُت: َما بَاُل الشَّ  4.«اْلَماَلِئَكُة بَاِسطُو َأْجِنَحِتَها َعَلى الشَّ
Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi’ah menceritakan kepada kami, 

Yazib bin Abi Habib menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syimasah, Dari  

Zaid bin Tsabit, ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:  

Kebahagiaan untuk orang Syam, Kebahagiaan untuk orang Syam, 

Kebahagiaan untuk orang Syam, Mereka berkata: Wahai Rasulullah apakah 

ia mengenai Syam? Berkata Nabi: Malaikat itu membentangkan sayap-

sayapnya untuk ahli Syam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
Ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal (Kairo: Dar al-Hadits, 

1995), No. 21606. 
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3.2.1.1 Skema Sanad: 

a. Jalur at-Tirmidzi 

 
 
 
 
 
 
   

  

 َوْىُب ْبُن َجرِیرٍ 

 زَْیِد ْبِن ثَاِبتٍ 

  َیْحَیى ْبَن أَیُّوبَ 

 َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ِشَماَسةَ 

 َیزِیَد ْبِن أَِبي َحِبیبٍ 

 رسول اهلل صلى اهلل علیو و سلم

 جریر بن حزیم

َسِمْعُت 

ثَ َنا  َحدَّ

 َقالَ 

 َعنْ 

 َعن

 َعن

ارٍ  ُد ْبُن َبشَّ  ُمَحمَّ

 الترمزي رواه

ثَ َنا  َحدَّ

ثَ َنا  َحدَّ
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b. Jalur Ahmad 

    

 

  

 اْبُن َلِهیَعةَ 

 زَْیِد ْبِن ثَاِبتٍ 

 َیزِیُد ْبُن أَِبي َحِبیبٍ 

 اْبِن ِشَماَسة

 رسول اهلل صلى اهلل علیو و سلم

ثَ َنا  َحدَّ

 َقالَ 

 َعن

 َعن

 َحَسنٌ 

 حمداأل رواه

ثَ َنا  َحدَّ

ثَ َنا  َحدَّ
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3.2.1.2  I’tibar Sanad 

 

     

  

ْبُن َجرِیرٍ َوْىُب   

 زَْیِد ْبِن ثَاِبتٍ 

  َیْحَیى ْبَن أَیُّوبَ 

 َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ِشَماَسةَ 

 َیزِیَد ْبِن أَِبي َحِبیبٍ 

 رسول اهلل صلى اهلل علیو و سلم

حزیم بن جریر  

ارٍ  ُد ْبُن َبشَّ  ُمَحمَّ

 الترمزي رواه

 اْبُن َلِهیَعةَ 

 َحَسنٌ 

 حمداأل رواه
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3.2.1.3 Biografi Perawi 

No Nama 
Lahir & 

Wafat 
Guru Murid 

Penilaian Mujarrih 

& Mu’addil 

1 Zaid bin 

Tsabit bin 

Dhahaka bin 

Zaid bin 

Luzan bin 

Amru bin 

Abdul „Auf al- 

Anshori An-

najari, Abu 

Sa‟id, dan 

dipanggil Abu 

Kharijah, al-

Madani.
5
 

Wafat: 45 atau 

48 H dan 

sebagian 

mengatakan 

sesudah 50 H. 

(Nabi Saw), 

Abi Bakr as-

Siddiq, 

Utsman bin 

Affan, Umar 

bin al-Khatab. 

ِِ

 

Anas bin 

Malik, Tsabit 

bin „Abid, 

Abu 

Hurairah, 

Abdurrahman 

bin 

Syamasah. 

Semua sahabat „adil 

 

2 Abdurrahman 

bin Syamasah 

bin Nu‟aib al-

Muhri, Abu 

Amru, dan 

dipanggil Abu 

Abdullah, al-

Misri. 

Wafat: 101 H   

atau 

sesudahnya. 

Zaid bin 

Tsabit, Amru 

bin „Ash, 

Aisyah 

Ummul 

Mu‟minin. 

Al-Harits bin 

Ya‟kub, 

Harmalah bin 

Imran, Yazid 

bin Abi 

Habib. 

Ibnu Hajar: Tsiqah, 

menurut Dzahabi: 

Tsiqah, menurut 

Ahmad bin Abdullah 

al-„Ijli: Tabi‟in: 

Tsiqah, dan Ibnu 

Hibban 

menyebutkan dalam 

kitab Tsiqah. 

3 Yazid bin Abi 

Habib, Suyad 

al-Azadi Abu 

Raja‟ al-Misri 

Maula Syarik 

bin at-Thafil 

al-Azadi. 

Wafat: 128 H. Amru bin 

Syu‟aib, Ja‟far 

bin Abdullah 

al-Hakim al-

Anshori, 

Abdurrahman 

bin Syamasah. 

Haiwah bin 

Syuraih, 

Yahya bin 

Ayyub al-

Misri, 

Abdullah bin 

Lahi‟ah. 

Ibnu Hibban 

menyebutkan dalam 

kitab Tsiqah, 

menurut Ibnu Abi 

Hatim: saya 

bertanya kepada abi 

dari Yazid bin Abi 

Habib, Musa al-

Juhni: bagaimana 

Habib menurut 

kamu ?, Yazid 

berkata: Tsiqah, 

menurut al‟ijli: 

tabi‟in Tsiqah.
6
 

4 Yahya bin 

Ayyub al-

Ghafiqi, Abu 

Wafat: 168 H. 

 

Ka‟b bin al-

Qamah. Malik 

bin Annas, 

Ishaq bin 

Asid, Shalih 

bin Kisan, 

Menurut Ibnu Hajar: 

Shoduq, menurut az-

Dzahabi salah satu 

                                                             
5
Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Tahdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal (Beirut: Lebanon: Dar 

al-Fikr, 1414 H/1994 M), Hlm. 987. 

 
6
Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdzib at-Tahdzib (India: Da‟irah al-Ma‟arif an-Nidzomiyah, 1325 H), Juz: 

11, Hlm. 319.  
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al-Abbas al-

Misri. 

Yazid bin Abi 

Habib.ِ 

Abi Hazm 

Salamah bin 

Dinar al-

Madani. 

 

ulama menurut Abu 

Hatim: la Yahtaju 

bih, menurut an-

Nasa‟i: Laisa 

biqowiy, Yahya bin 

Ma‟in: Shalih. Dan 

menurut murah: 

Tsiqah, dan Ibnu 

Hibban 

menyebutkan dalam 

kitab Tsiqah. 

Menurut Tirmidzi 

dari al-Bukhari: 

Tsiqah. Menurut 

Ya‟kub bin Sofyan: 

Tsiqah hafiz. 

5 Abdullah bin 

Lahi‟ah bin 

„Aqabah al-

Hadhrami ad-

Dauli, 

dipanggil al-

Ghafiqi, Abu 

Abdurrahman, 

dipanggil Abu 

an-Nadhir, al-

Misri al-

Fiqyah, al-

Qadhi. 

Wafat: 174 H. Abdullah bin 

Abi Malikah, 

Musa bin 

Jabir, Yazid 

bin Abi Habib. 

Ahmad bin 

„Isa bin 

Abdullah, 

Sufyan ats-

Tsauri, al-

Hasan bin 

Musa al-

Asyibi. 

Ibnu Hajar: Shoduq, 

Menurut az-

Dzahabi: al-Hafiz, 

Ibnu Hibban 

menyebutkannya 

dalam kitab 

“Tsiqah”. Maslamah 

berkata: La Ba’sa 

Bih. 

6 Jarir bin Hazm 

bin Zaid bin 

Abdullah al-

Azadi 

Tsumma al-

„Atki, 

dipanggil al-

Jahdhami, 

Abu an-

Nadhir al-

Bashari. 

Wafat: 170 H.   Ibnu Hajar: Tsiqah 

akan tetapi hadis 

yang diriwayatkan 

Qatadah Dhaif, 

menurut Dzahabi: 

Tsiqah, Yahya bin 

Ma‟in: Tsiqah, 

menurut Ahmad bin 

Abdullah al-„Ijli: 

Tsiqah, menurut as-

Saji: Tsiqah.
7
 

7 Al-Hasan bin 

Musa al-

Asyib, Abu 

Ali al-

Baghdadi. 

Wafat: 209 H 

atau 210 H. 

Hamad bin 

Zaid, Syaiban 

bin 

Abdurrahman, 

Abdullah bin 

Lahi‟ah. 

Muhammad 

bin Mansyur 

ath-Thusy, 

Ibrahim bin 

Musa ar-Razi, 

Ishaq bin 

Ibnu Hajar: Tsiqah, 

menurut Dzahabi: 

Tsiqah, menurut 

Yahya bin Ma‟in: 

Tsiqah, menurut Abi 

Hatim dari Ali Ibnu 

                                                             
7
Ibid, Juz: 2, Hlm. 72. 
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Hasan al-

Harabi, 

Ahmad bin 

Muhammad 

bin Hanbal. 

al-Madini: Tsiqah, 

dan Ibnu Hibban 

menyebutkan dalam 

kitab Tsiqah.
8
 

8 Wahab bin 

Jarir bin Hazm 

bin Zaid bin 

Abdullah bin 

Syuja‟ al-

Azadi, Abu 

Abbas al-

Basri. 

Wafat: 206 H. Abdullah bin 

Umar al-

„Amri, 

Abdullah bin 

„Aun, Hisyam 

bin Hisan, 

Jarir bin Hazm 

(ayahnya). 

Ahmad bin 

Hanbal, 

Ahmad bin 

Sa‟id ad-

Darimi, 

Sulaiman bin 

Harb, 

Muhammad 

bin Basyar 

Bindari. 

Ibnu Hajar: Tsiqah, 

menurut az-Dzahabi: 

Tsiqah, menurut 

Yahya bin Ma‟in: 

Tsiqah, dan Ibnu 

Hibban 

menyebutkan dalam 

kitab Tsiqah, 

menurut an-Nasa‟i: 

laisa bi ba‟su, 

menurut Ibnu Sa‟id: 

Tsiqah.
9
 

9 Muhammad 

bin Basyar, 

bin Utsman al-

„Abdi, Abu 

Bakr al-

Bashori, 

Bindari. 

Lahir: 167 H, 

wafat: 252 H 

di Bashrah. 

Yahya bin 

Hammad, Abu 

Bakr al-

Hanafi, 

Wahab bin 

Jarir bin 

Hazm. 

Al-Bukhari, 

Muslim, abu 

Daud, an-

Nasa'i, Ibnu 

Madjah, at-

Tirmidzi. 

Ibnu Hajar: Tsiqah, 

menurut az-Dzahabi: 

al-Hafiz, menurut al-

„Ijli: Tsiqah banyak 

hadis, menurut Abu 

Hatim: Shoduq, 

menurut Maslamah 

bin Qashim: 

mengabarkan kepada 

kami mengenainya 

Tsiqah Mashur.
10

 

 

  

                                                             
8
Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdzib at-Tahdzib, juz: 2, Hlm. 323. 

 
9
Ibid, Hlm. 161. 

 
10

Ibid, Hlm. 72. 
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3.2.1.4 Analisa Hadis 

A. Analisa Sanad 

1. Hadis Pertama 

a. Sanad hadis di atas marfu’
11

 karena disandarkan langsung kepada 

Rasulullah SAW. 

b. Sanadnya muttashil (bersambung) dari mukharrij (at-Tirmidzi) sampai 

rawi a’la (Zaid bin Tsabit). (Zaid bin Tsabit) adalah seorang sahabat 

yang langsung mendengar hadis dari Nabi SAW, dengan sighat  

tahammul wa al-ada’ yang dipakai yaitu:  َقَال jika di lihat dari tahun 

wafatnya, rentetan guru dan muridnya mengindikasikan ia benar-benar 

pernah bertemu (liqa’) dan hidup sezaman (mu’asharah). Selanjutnya 

(Abdurrahman bin Syamasah) jika di lihat dari tahun wafatnya, 

rentetan guru dan muridnya serta sighat  tahammul wa al-ada’ yang 

dipakai yaitu:  َْعن, mengindikasikan ia benar-benar pernah bertemu (liqa’) 

dan hidup sezaman (mu’asharah) dengan Zaid bin Tsabit. Demikian juga 

(Yazid bin Abi Habib), di lihat dari tahun wafatnya, rentetan guru dan 

muridnya serta dilihat dari sighat  tahammul wa al-ada’ yang dipakai 

yaitu: َعنْ   ,dilihat dari rentetan guru dan muridnya, mengindikasikan 

mereka berdua pernah bertemu (liqa’) dan hidup sezaman (mu’asharah) 

dengan Abdurrahman bin Syamasah. Begitu juga dengan (Yahya bin 

Ayyub) dilihat dari sighat  tahammul wa al-ada’ yang dipakai yaitu:  َْعن, 

dilihat dari penilaian ulama hadis ia ternilai ta’dil dan bukan pelaku 

tadlis, serta dilihat dari rentetan guru dan muridnya, serta tahun lahir dan 

wafatnya mengindikasikan ia pernah bertemu (liqa’) dan hidup sezaman 

(mu’asharah) dengan Yazid bin Habib serta jika dilihat dari penilaian 

ulama‟ ia shiqah dan ‘adil , Selanjutnya (Jarir bun Hazm) juga dalam 

hal ini berguru kepada Yahya bin Ayyub dan tersambung, dengan shighat  

                                                             
11

Hadis marfu‟ ialah hadis segala perkataan, perbuatan dan taqrir yang disandarkan kepada nabi 

Muhammad SAW, baik bersambung sanadnya maupun tidak, baik yang menyandarkan itu sahabat 

nabi ataupun bukan. Jadi, yang terpenting adalah bahwa berita itu disandarkan kepada nabi 

Muhammad SAW. Lihat: Drs. M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadits (Bandung: Angkasa), Hlm. 

160. 
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yang ia gunakan ثَ َنا  Selanjutnya (Wahab bin Jarir) ia mendengar .َحدَّ

secara langsung, di lihat dari tahun wafatnya, rentetan guru dan muridnya 

serta dilihat dari sighat  tahammul wa al-ada’ yang dipakai yaitu: 
ثَ َنا  dilihat dari rentetan guru dan muridnya, mengindikasikan mereka,َحدَّ

berdua pernah bertemu (liqa’) dan hidup sezaman (mu’asharah) dengan 

Wahab bin Jarir, (Muhammad bin Basyar) merupakan guru dari (at-

Tirmidzi) mukharrij, dan at-Tirmidzi menerima hadis dari gurunya 

Muhammad bin Basyar dengan menggunakan shighat ثَ َنا  َحدَّ

mengindikasikan at-Tirmidzi mendengar secara langsung dari 

Muhammad bin Basyar. 

c. Seluruh periwayat dari jalur at-Tirmidzi ini, menurut ulama‟ Jarh wa 

Ta’dil telah memenuhi syarat, yaitu ‘adil lagi dhabit. Karena sebagaimana 

yang telah penulis jabarkan pada biografi dan penilaian di atas, seluruh 

periwayat pada jalur at-Tirmidzi ternilai ta’dil. 

d. Antara satu rawi dengan rawi lain tidak terdapat keganjilan (syadz) dan 

juga cacat yang tersembuyi (‘illat). 

2. Hadis Kedua 

a. Sanad hadis di atas marfu’ karena memiliki sanad yang disandarkan 

langsung kepada Rasulullah SAW. 

b. Perawi dari jalur (Ahmad bin Hanbal), Setelah penulis teliti (Zaid bin 

Tsabit) langsung mendengar hadis dari Nabi SAW, dengan sighat  

tahammul wa al-ada’ yang dipakai yaitu:  َقَال. Selanjutnya 

(Abdurrahman bin Syamasah) meriwayatkan dari gurunya Zaid bin 

Tsabit dengan sighat  َِْعن , dilihat dari penilaian ulama hadis ia ternilai 

ta’dil dan bukan pelaku tadlis, serta dilihat dari rentetan guru dan 

muridnya, serta tahun lahir dan wafatnya mengindikasikan ia pernah 

bertemu (liqa’) dan hidup sezaman. Selanjutnya (Yazid bin Abi Habib) 

meriwayatkan dari gurunnya Abdurrahman bin Syamasah dengan shigat 

 dilihat dari penilaian ulama hadis ia ternilai ta’dil dan bukan pelaku ,َعْن 

tadlis, serta dilihat dari rentetan guru dan muridnya, serta tahun lahir dan 
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wafatnya mengindikasikan ia pernah bertemu (liqa’) dan hidup sezaman.  

Selanjutnya (Abdullah bin Lahi’ah) meriwayatkan dari gurunya Yazid 

bin Abi Habib dengan sighat ثَ َنا  selanjutnya (al-Hasan bin Musa) .َحدَّ

meriwayatkan dari gurunnya Abdullah bin Lahi‟ah dengan shihat ثَ َنا  ,َحدَّ

dilihat dari rentetan guru dan muridnya, mengindikasikan mereka berdua 

pernah bertemu (liqa’) dan hidup sezaman (mu’asharah). Selanjutnya al-

Hasan bin Musa merupakan guru dari (Ahmad bin Hanbal) mukharrij, 

dan Ahmad bin Hanbal menerima hadis dari gurunya Hasan bin Musa 

dengan menggunakan shighat ثَ َنا  Dan dilihat dari tahun wafat, guru dan .َحدَّ

murid, menunjukan bahwa sanad pada jalur ini, mulai dari mukharrij 

(Ahmad bin Hanbal) sampai rawi a‟la (Zaid bin Tsabit) hingga ke pada 

Rasulullah SAW bersambung. 

c. Seluruh periwayat dari jalur Ahmad bin Hanbal ini, menurut ulama‟ Jarh 

wa Ta’dil telah memenuhi syarat, yaitu ‘adil lagi dhabit. 

d. Dilihat dari syadz dan „illatnya Antara satu rawi dengan rawi lain tidak 

terdapat keganjilan (syadz) dan juga cacat yang tersembuyi („illat). 

B. Analisa Matan 

Kedua hadis yang diteliti di atas, setelah dilakukan kritik matan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Hadis-hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur‟an 

2. Tidak bertentangan dengan al-sunnah al-mutawatirah al- shahihah yang 

lebih kuat, karena tidak ada hadis menafikan hal tersebut. 

3. Susunan bahasanya tidak rancu 

4. Tidak bertentangan dengan akal sehat 

5. Bukan termasuk hadis yang memberikan balasan atau ganjaran yang 

berlebihan bagi yang melakukannya 

6. Tidak terdapat syadz
12

 yaitu tidak terdapat keganjilan ataupun menyalahi 

matn hadis lain yang lebih tsiqah dan tidak terjadi „illat
13

 di dalam 

                                                             
12

Syadz ialah kejanggalan, baik yang terdapat dalam sanad maupun matn hadis. Sebagaimana 

didefinisikan oleh imam al-Syafi‟i bahwa syadz ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tsiqah, 

tetapi bertentangan atau menyalahi periwayatan orang banyak yang lebih tsiqah. Lihat: Abdul Majid 

Khon, Takhrij dan Metode Memahami Hadis, Hlm. 117. 
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matnnya yakni tidak terjadi kerancuan dalam matn hadis karena 

bercampur dengan matn hadis lain. 

3.2.1.5 Hasil Takhrij 

Analisis hadis di atas bergantung pada tujuan takhrij, yaitu ingin 

mengetahui dari segi sandaran, kuantitas sanad (jumlah periwayat hadis dalam 

sanad) dan kualitas hadis, berdasarkan analisis sanad dan matan di atas dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Segi Kualitas: dari segi kualitas, sebelum penulis memaparkan hasil 

penelitian penulis, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan penilaian-

penilaian ulama hadis terlebih dahulu, diantaranya:  

a. Abu Isa   : Hadis Hasan  

b. al-Bani  : Hadis Shahih 

c. al-Hakim  : Hadis Shahih 

Penulis menyimpulkan  hadis yang penulis teliti tersebut status 

kualitasnya (hasan ghorib), karna jika dilihat dari Yahya bin Ayub dari Jalur 

at-Tirmidzi ia banyak dinilai Jarh oleh para ulama hadis. 

2. Segi Sandaran: dari segi sandaran berita, kedua hadis tersebut marfu’ karena 

disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW. 

3. Segi Kuantitas: dari segi kuantitas sanad, setelah diteliti dari jalur sanad di 

atas, hadis tersebut terdapat kesendirian gharaba periwayatan yang mana 

terdapat pada asal sanad sahabat yaitu (Zaid bin Tsabit) dan pada thabaqah 

berikutnya, yaitu dikalangan tabi’in juga terdapat kesendirian gharaba 

periwayatan yaitu (Abdurrahman bin Syamasah)  jadi hadis diatas 

merupakan hadis (ghorib mutla’).  

3.2.2 Doa Nabi SAW untuk Negeri Syam 

a. Hadis dalam Kitab Sunan at-Tirmidzi 

                                                                                                                                                                             
 
13

‘Illat ialah cacat yang  tersembunyi yang terdapat pada hadis, baik itu pada hadis maupun pada matn. 

Cacat yang tersembunyi tersebut, jika dilihat dari segi zahirnya, hadis tersebut terlihat shahih, akan 

tetapi ternyata ada sebab yang tersembunyi tersebut mengakibatkan kualitas hadis tersebut tidak 

shahih. Imam al-Nawawi mengatakan „illat pada sanad lebih banyak, dikarnakan jika terdapat „illat 

pada sanad, selain membuat cacat pada sanad, dapat menyebabkan cacat pada matn juga. Lihat: Abdul 

Majid Khon, Takhrij dan Metode Memahami Hadis, 123-126; dan Munzier Suparta, Ilmu Hadis, Hlm. 

133. 
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اُن، َعِن اْبِن َعوْ  مَّ ي َأْزَىُر السَّ ثَِني َجدِّ اِن َقاَل: َحدَّ مَّ ثَ َنا ِبْشُر ْبُن آَدَم اْبُن ابْ َنِة َأْزَىَر السَّ ٍن، َعْن نَاِفٍع، َحدَّ
للَُّهمَّ بَاِرْك لََنا ِفي َشاِمَنا، اللَُّهمَّ بَاِرْك لََنا ِفي َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اللَُّو َعَلْیِو َوَسلََّم َقاَل: ا

َوِفي َنْجِدنَا. یََمِنَنا. َقاُلوا: َوِفي َنْجِدنَا. فَ َقاَل: اللَُّهمَّ بَاِرْك لََنا ِفي َشاِمَنا، َوبَاِرْك لََنا ِفي یََمِنَنا. َقاُلوا: 
ْیطَاِن.َقاَل: ُىَناِلَك الزَّاَلِزُل َواْلِفَتُن، َوبِ  َها َیْخُرُج قَ ْرُن الشَّ  ٤4َها، َأْو َقاَل: ِمن ْ

 Telah menceritakan kepada kami Bishru bin Adam bin Ibnati Azhar As-

Sammani berkata: telah menceritakan kepada kami Jaddi Azhar As-Samman, 

dari Ibni Auni, Dari Nafi’, dari Ibni Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 

bersabda; Ya Allah, berilah kami barakah pada negeri Syam, ya Allah 

berilah kami barakah pada negeri Yaman. Para sahabat bertanya: termasuk 

Nejed ? Rasulullah berdoa: Ya Allah berilah kami barakah pada negeri 

Syam, ya Allah berilah kami barakah pada negeri Yaman. Para sahabat 

masih bertanya: termasuk Nejed ? Rasulullah saw menjawab: Di sana 

(nejed) terjadi gempa dan huru-hara, dan di sana muncul dua tanduk syaitan. 

 

b. Hadis dalam Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 

ثَ َنا َأْزَىُر بْ  اُن، َأْخبَ َرنَا اْبُن َعْوٍن، َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َحدَّ مَّ ُن َسْعٍد أَبُو َبْكٍر السَّ
اللَُّهمَّ »َقاَل:  ا، َقاُلوا: َوِفي َنْجِدنَ « اللَُّهمَّ بَاِرْك لََنا ِفي َشاِمَنا، اللَُّهمَّ بَاِرْك لََنا ِفي یََمِنَنا»َعَلْیِو َوَسلََّم َقاَل: 

َها « بَاِرْك لََنا ِفي َشاِمَنا، اللَُّهمَّ بَاِرْك لََنا ِفي یََمِنَنا ، َقاُلوا: َوِفي َنْجِدنَا َقاَل: " ُىَناِلَك الزَّاَلِزُل، َواْلِفَتُن ِمن ْ
ْیطَاِن "  ٤5.َأْو َقاَل: ِبَها َیْطُلُع قَ ْرُن الشَّ

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Sa’dari Abu Bakr As-Samman 

telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Auni, Dari Nafi’, dari Ibnu Umar, 

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda; Ya Allah, berilah kami barakah 

pada negeri Syam, ya Allah berilah kami barakah pada negeri Yaman. Para 

sahabat bertanya: termasuk Nejed ? Rasulullah berdoa: Ya Allah berilah 

kami barakah pada negeri Syam, ya Allah berilah kami barakah pada negeri 

Yaman. Para sahabat masih bertanya: termasuk Nejed ? Rasulullah saw 

menjawab: Di sana (nejed) terjadi gempa dan huru-hara, dan di sana muncul 

dua tanduk syaitan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

Sunan at-Tirmidzi, Hlm.733. 

 
15

Ahmad ibn Muhammad, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, No: 5987 
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3.2.2.1 Skema Sanad 

a. Jalur at-Tirmidzi 

 

 

 

 

 

 اْبِن ُعَمرَ   

انُ  مَّ  َأْزَىُر السَّ

 نَاِفعٍ 

 اْبِن َعْونٍ 

 رسول اهلل صلى اهلل علیو و سلم

انِ  مَّ  ِبْشُر ْبُن آَدَم اْبُن ابْ َنِة َأْزَىَر السَّ

ثَِني  َحدَّ

ثَ َنا  َحدَّ

 َقالَ 

 َعنْ 

 َعن

 َعن

 الترمزي رواه
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b. Jalur Ahmad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اْبِن ُعَمرَ 

انُ  مَّ  َأْزَىُر ْبُن َسْعٍد أَبُو َبْكٍر السَّ

 نَاِفعٍ 

 اْبِن َعْونٍ 

 رسول اهلل صلى اهلل علیو و سلم

ثَ َنا  َحدَّ

 َقالَ 

 َعنْ 

 َأْخبَ َرنَا

 َعن

 حمداأل رواه
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3.2.2.2 I’tibar Sanad 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 اْبِن ُعَمرَ 

انُ  مَّ  َأْزَىُر ْبُن َسْعٍد أَبُو َبْكٍر السَّ

 نَاِفعٍ 

 اْبِن َعْونٍ 

 رسول اهلل صلى اهلل علیو و سلم

انِ  مَّ  ِبْشُر ْبُن آَدَم اْبُن ابْ َنِة َأْزَىَر السَّ

 الترمزي رواه

 حمداأل رواه
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3.2.2.3 Biografi Perawi 

 

No Nama 
Lahir& 

Wafat 
Guru Murid 

Penilaian 

Mujarrih & 

Mu’addil 

1 Abdullah bin 

Umar bin al-

Khatab al-

Qursyi al-

„Udwi, Abu 

Abdurrahman 

al-Maki al-

Madani. 

Wafat: 74 

atau 73 H. 

 

(Nabi Saw), 

Zaid bin 

Tsabit 

Utsman bin 

Affan, Ali 

bin Abi 

Thalib, Umar 

bin al-Khatab 

(ayahnya) 

Abi Bakr as-

Siddiq. 

Tsabit bin 

Muhammad 

al-„Abdi, 

Khalid bin 

Kisan, Said 

bin Amir, 

Salim bin 

Abdullah 

bin Umar, 

Nafi‟i 

Maulahu.
16

 

Semua sahabat 

„adil 

 

2 Nafi‟i Abu 

Abdullah al-

Madani 

(Sebagian 

mengatakan ia 

berasal dari 

Magrib dan 

sebagian 

mengatakan 

dari 

Naisaburi, 

dan sebagian 

lagi 

mengatakan 

selain itu) 

Maula 

Abdullah bin 

Umar bin al-

Khatab al-

Qursyi. 

 

Wafat : 117 

H atau 

sesudahnya. 

Zaid bin 

Abdullah bin 

Umar, Salim 

bin Abdullah 

bin Umar, 

Abi Hurairah, 

Abdullah bin 

Umar. 

Aban bin 

Shalih, 

Tsabit bin 

Dzahiri, 

Khalid bin 

Ziyad at-

Tarmizi, 

Said bin 

Maimun, 

Abdullah 

bin ‟Aun. 

Menurut Ibnu 

Hajar: Tsiqah 

Tsabit, Mashyur, 

menurut al-„Ijli: 

Tabi’in Tsiqah. 

Menurut Ibnu al-

Kharasyi: Tsiqah. 

Perkataan Nasa‟i: 

Tsiqah. Dan Ibnu 

Hibban 

menyebutkannya 

dalam kitab ats-

Tsiqah
17

 

3 Abdullah bin 

„Aun bin 

Arthabani al-

Mazani, Abu 

„Aun al-

Bashari. 

 

Wafat : 150 

H. 

Al-Hasan al-

Bashri, Salim 

bin Abdullah 

bin Umar, 

Said bin 

Jarir, Nafi‟ 

Maula Ibnu 

Ishaq bin 

Yusuf, 

Khalid bin 

al-Harits, 

Abdullah 

bin 

Muslim, 

Pendapat Ibnu 

Hajar: Tsiqah 

Tsabit Fadhil dari 

Aqran. Pendapat 

Nasa‟i: Tsiqah 

Ma’mun. Dan di 

bagian lain 

                                                             
16

Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdzib at-Tahdzib, Hlm. 315. 

 
17

Ibid, Hlm. 414. 
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Umar. Azhar bin 

Said as-

Saman. 

mengatakan : 

Tsiqah Tsabit dan 

Ibnu Hibban 

menyebutkannya 

dalam kitab 

Tsiqah. 

4 Azhar bin 

Said as-

Saman, Abu 

Bakr al-Bahili 

Maulahum al-

Bashri. 

 

Lahir : 109 

H Wafat: 

203 H. 

Sulaiman at-

Timi, 

Hisyam bin 

Abi Abdullah 

ad-

Dustawa‟i, 

Yunus bin 

Abid, 

Abdullah bin 

'Aun. 

 

Yahya bin 

Ja‟far, 

Ishaq bin 

Rahuyah 

Basyar bin 

Adam al-

Bashri, 

Ahmad bin 

Muhammad 

bin Hanbal. 

Ibnu Hajar: 

Tsiqah, menurut 

Dzababi bisa 

dijadikan hujjah 

dan Ibnu Hibban 

menyebutkannya 

dalam kitab 

Tsiqah. Menurut 

Ibnu Qani‟a: 

Tsiqah Ma’mun.
18

 

5 Basyar bin 

Adam bin 

Yazid al-

Bashri, Abu 

Abdurrahman, 

(Ibnu binti 

Azhar bin 

Said bin as-

Saman) 

 

Wafat : 254 

H. 

Abdurrahman 

bin Mahdi, 

Abdushamad 

bin Abdul 

warits, Ja‟far 

bin „Aun, 

Azhar bin 

Said. 

Abu Daud 

at-Tirmizi 

an-Nasai 

Ibnu 

Madjah 

Ahmad bin 

Ali al-

Khazaz, 

Ahmad bin 

Ali al-

Marwazi. 

Ibnu Hajar: 

Shoduq, menurut 

Dzahabi: Shoduq, 

kemudian Abu 

Hatim dan Ibnu 

Hibban 

menyebutkannya 

dalam kitab 

Tsiqah. Menurut 

Nasa‟i: La ba’sa 

bih.
19

 

 

  

                                                             
18

Ibid, Juz: 1, Hlm. 202. 

 
19

Ibid, Juz: 1, Hlm. 442. 
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3.2.2.4 Analisa Hadis 

A. Analisa Sanad 

1. Hadis Pertama 

a. Sanad hadis di atas marfu’ karena disandarkan langsung kepada 

Rasulullah SAW. 

b. Sanadnya muttashil (bersambung) dari mukharrij (at-Tirmidzi) 

sampai rawi a’la (Ibnu Umar). (Ibnu Umar) adalah seorang sahabat 

yang langsung mendengar hadis dari Nabi SAW, dengan sighat  

tahammul wa al-ada’ yang dipakai yaitu:  َقَال jika di lihat dari tahun 

wafatnya, rentetan guru dan muridnya mengindikasikan ia benar-

benar pernah bertemu (liqa’) dan hidup sezaman (mu’asharah). 

Selanjutnya (Nafi’i Abu Abdullah) jika di lihat dari tahun wafatnya, 

rentetan guru dan muridnya serta sighat  tahammul wa al-ada’ yang 

dipakai yaitu:  َْعن, dilihat dari penilaian ulama hadis ia ternilai ta’dil 

dan bukan pelaku tadlis mengindikasikan ia benar-benar pernah 

bertemu (liqa’) dan hidup sezaman (mu’asharah) dengan Ibnu Umar. 

Demikian juga (Abdullah bin Aun), di lihat dari tahun wafatnya, 

rentetan guru dan muridnya serta dilihat dari sighat  tahammul wa al-

ada’ yang dipakai yaitu: َعنْ   ,dilihat dari rentetan guru dan muridnya, 

serta dilihat dari penilaian ulama hadis ia ternilai ta’dil dan bukan 

pelaku tadlis mengindikasikan mereka berdua pernah bertemu (liqa’) 

dan hidup sezaman (mu’asharah) dengan Nafi‟i Abu Abdullah. 

Begitu juga dengan (Azhar bin Said) dilihat dari sighat  tahammul 

wa al-ada’ yang dipakai yaitu: ثَِني  serta dilihat dari rentetan guru ,َحدَّ

dan muridnya, serta tahun lahir dan wafatnya mengindikasikan ia 

pernah bertemu (liqa’) dan hidup sezaman (mu’asharah) dengan 

Abdullah bin Aun. (Basyar bin Adam) merupakan guru dari (at-

Tirmidzi) mukharrij, dan at-Tirmidzi menerima hadis dari gurunya 

Basyar bin Adam dengan menggunakan shighat ثَ َنا  mengindikasikan َحدَّ

at-Tirmidzi mendengar secara langsung dari Basyar bin Adam. 
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c. Seluruh periwayat dari jalur at-Tirmidzi ini, menurut ulama‟ Jarh wa 

Ta’dil telah memenuhi syarat, yaitu ‘adil lagi dhabit. Karena 

sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada biografi dan penilaian 

di atas, seluruh periwayat pada jalur at-Tirmidzi ternilai ta’dil. 

d. Antara satu rawi dengan rawi lain tidak terdapat keganjilan (syadz) 

dan juga cacat yang tersembuyi (‘illat). 

2. Hadis Kedua 

a. Sanad hadis di atas marfu’ karena memiliki sanad yang disandarkan 

langsung kepada Rasulullah SAW. 

b. Perawi dari jalur (Ahmad bin Hanbal), Setelah penulis teliti (Ibnu 

Umar)  langsung mendengar hadis dari Nabi SAW, dengan sighat  

tahammul wa al-ada’ yang dipakai yaitu:  َقَال. Selanjutnya (Nafi’i Abu 

Abdullah) jika di lihat dari tahun wafatnya, rentetan guru dan 

muridnya serta sighat  tahammul wa al-ada’ yang dipakai yaitu:  َْعن, 

dilihat dari penilaian ulama hadis ia ternilai ta’dil dan bukan pelaku 

tadlis mengindikasikan ia benar-benar pernah bertemu (liqa’) dan 

hidup sezaman (mu’asharah) dengan Ibnu Umar. Demikian juga 

(Abdullah bin Aun), di lihat dari tahun wafatnya, rentetan guru dan 

muridnya serta dilihat dari sighat  tahammul wa al-ada’ yang dipakai 

yaitu: َعنْ   ,dilihat dari rentetan guru dan muridnya, serta dilihat dari 

penilaian ulama hadis ia ternilai ta’dil dan bukan pelaku tadlis 

mengindikasikan mereka berdua pernah bertemu (liqa’) dan hidup 

sezaman (mu’asharah) dengan Nafi‟i Abu Abdullah. Begitu juga 

dengan (Azhar bin Said) dilihat dari sighat  tahammul wa al-ada’ 

yang dipakai yaitu: َأْخبَ َرنَا, serta dilihat dari rentetan guru dan 

muridnya, serta tahun lahir dan wafatnya mengindikasikan ia pernah 

bertemu (liqa’) dan hidup sezaman (mu’asharah) dengan Abdullah 

bin Aun. Selanjutnya Azhar bin Said merupakan guru dari (Ahmad 

bin Hanbal) mukharrij, dan Ahmad bin Hanbal menerima hadis dari 

gurunya Azhar bin Said dengan menggunakan shighat ثَ َنا  Dan .َحدَّ
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dilihat dari tahun wafat, guru dan murid, menunjukan bahwa sanad 

pada jalur ini, mulai dari mukharrij (Ahmad bin Hanbal) sampai rawi 

a‟la (Ibnu Umar) hingga ke pada Rasulullah SAW bersambung. 

c. Seluruh periwayat dari jalur Ahmad bin Hanbal ini, menurut ulama‟ 

Jarh wa Ta’dil telah memenuhi syarat, yaitu ‘adil lagi dhabit. 

d. Dilihat dari syadz dan „illatnya Antara satu rawi dengan rawi lain 

tidak terdapat keganjilan (syadz) dan juga cacat yang tersembuyi 

(„illat). 

B. Analisa Matan 

Kedua hadis yang diteliti di atas, setelah dilakukan kritik matan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Hadis-hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur‟an 

2. Tidak bertentangan dengan al-sunnah al-mutawatirah al- shahihah yang 

lebih kuat, karena tidak ada hadis menafikan hal tersebut. 

3. Susunan bahasanya tidak rancu 

4. Tidak bertentangan dengan akal sehat 

5. Bukan termasuk hadis yang memberikan balasan atau ganjaran yang 

berlebihan bagi yang melakukannya 

6. Tidak terdapat syadz yaitu tidak terdapat keganjilan ataupun menyalahi 

matn hadis lain yang lebih tsiqah dan tidak terjadi „illat di dalam matnnya 

yakni tidak terjadi kerancuan dalam matn hadis karena bercampur dengan 

matn hadis lain. 

3.2.2.5 Hasil Takhrij 

Analisis hadis di atas bergantung pada tujuan takhrij, yaitu ingin 

mengetahui dari segi sandaran, kuantitas sanad (jumlah periwayat hadis dalam 

sanad) dan kualitas hadis, berdasarkan analisis sanad dan matan di atas dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Segi Kualitas: dari segi kualitas, sebelum penulis memaparkan hasil 

penelitian penulis, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan penilaian-

penilaian ulama hadis terlebih dahulu, diantaranya:  

a. Abu Isa   : Hadis Hasan Shahih 

b. al-bani  : Hadis Shahih 

c. al-Hakim  : Hadis Shahih 
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  Penulis menyimpulkan  hadis yang penulis teliti tersebut status 

kualitasnya (hasan Shahih). 

2. Segi Sandaran: dari segi sandaran berita, kedua hadis tersebut marfu’ karena 

disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW. 

3. Segi Kuantitas: dari segi kuantitas sanad, setelah diteliti dari jalur sanad di 

atas, hadis tersebut terdapat kesendirian gharaba periwayatan yang mana 

terdapat pada asal sanad sahabat yaitu (Ibnu Umar) dan pada thabaqah 

berikutnya juga terdapat kesendirian gharaba, jadi hadis diatas merupakan 

hadis (ghorib mutla’).  

 

3.2.3 Pujian Nabi Muhammad SAW Pada Negeri Syam 

a. Hadis dalam Kitab Sunanِ Abu Daud 

ثني زیُد بُن أرطأَة، قال: سمعت  ثنا ابُن جابر، حدَّ ثنا یحیى بن حمزة، حدَّ ار، حدَّ ثنا ىشاُم بن عمَّ حدَّ
رداء أن رسوَل اهلل  جبیر بن نُفیٍر یحدث ُفْسطَاَط قال: "إن  -صلَّى اهلل علیو وسلم  -عن أبي الدَّ

 20.المسلمیَن یوَم الَملَحَمِة بالغوطِة. إلى جانب مدینٍة، یقال لها: دمشُق ِمن خیِر مدائن الشام
Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar, telah menceritakan 

kepada kami Yahya bin Hamzah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Jabir, 

telah menceritakan kepada kami Zaid bin Artho’ta berkata, Aku mendengar 

Jabir bin Nufair berkata, dari Abi Darda’, Sesungguhnya Rasullullah 

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda; "Sesungguhnya negeri berkumpulnya 

kaum muslimin tatkala banyak fitnah terjadi ada pada tanah rendah disisi 

Madinah yang disebut negeri Damaskus, disanalah kota terbaik dari kota-

kota di Syam". (HR. Abu Dawud).
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20

Al-Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy‟ats, Sunan Abiy Dawud (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyah, 1996), Hlm. 111. 

 
21

Amin bin Abdullah asy-Syaqawi, Keutamaan Negeri Syam, Ed : Eko Haryanto Abu Ziyad, Islam 

HOSE, 2014-1435, Hlm. 16-17. 
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3.2.3.1 Skema Sanad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ثنا  حدَّ

ار  ىشاُم بن عمَّ

 بو داودألا رواه

رداء  أبي الدَّ

 ابُن جابر

 نُفیرٍ جبیر بن 

 زیُد بُن أرطأةَ 

 رسول اهلل صلى اهلل علیو و سلم

 یحیى بن حمزة

ثنا  حدَّ

 َقالَ 

 َعنْ 

ثني  حدَّ

 سمعت

ثنا  حدَّ
ثنا نَ  َ حدَّ
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3.2.3.2 Biografi Perawi  

 

No Nama 
Lahir & 

Wafat 
Guru Murid 

Penilaian 

Mujarrih & 

Mu’addil 

1 „Auyamr bin 

Zaid atau 

Malik atau 

„Amir atau 

Tsa‟labah 

atau Abdullah 

Ibnu Qais al-

Anshori Abu 

Darda‟ al-

Khuzraji dan 

sebagian 

mengatakan 

namanya 

„Amir dan 

gelar 

„Auyamr. 

Wafat : 32 

H dan 

sebagian 

mengatakan 

setelahnya. 

(Nabi Saw), 

Zaid bin 

Tsabit, 

Aisyah. 

Anas bin 

Malik, 

Abdullah bin 

Abbas, 

Abdullah bin 

Umar bin al-

Khatab, Jabir 

bin Nafir al-

Khadhrami. 

Semua sahabat 

„adil 

 

2 Jabir bin 

Nafir bin 

Malik bin 

„Amir al-

Khadhrami, 

Abu 

Abdurrahman

, dan sebagian 

mengatakan 

Abu Abdullah 

as-Syami al-

Hamashi 

(anaknya 

Abdurrahman 

bin Jabir). 

Wafat : 80 

H dan 

sebagian 

mengatakan 

sesudahnya

. 

Nabi saw, 

Khalid bin 

Walid, Umar 

bin al-

Khatab, 

Muhammad 

bin Abi 

Umairah, 

Aisyah 

Ummul 

Mu‟minin, 

Abi Darda‟ 

al-Anshori. 

Habib bin 

„Ubaid, 

Khalid bin 

Ma‟dan, Abu 

Utsman, 

Abdurrahma

n bin Jabir, 

Sofyan bin 

Amru, Zaid 

bin Urthah. 

Ibnu Hajar: 

Tsiqah, menurut 

Dzahabi: 

Tsiqah, menurut 

Abu Zur‟ah dan 

Abu Hatim: 

Tsiqah, menurut 

al-„Ijli: Tabi’in 

Tsiqah.
22

 

3 Zaid bin 

Urthah, al-

Fazari ad-

Dimasyqi 

(saudara „Adi 

bin Uthrah). 

 

_ Jabir bin 

Nafir al-

Hadhrami, 

Abi Amamah 

al-Bahili, Abi 

Darda‟. 

Khalid bin 

Dahqan, Said 

bin Ibrahim 

az-Zuhri, 

Abdurrahma

n bin Yazid 

bin Jabir. 

Menurut Ibnu 

Hajar: Tsiqah 

‘Abid, menurut 

Dzahabi: 

Tsiqah, menurut 

Ahmad bin 

Abdullah al-„Ijli: 

Tsiqah, menurut 

Dahim dan 

Nasa‟i: Tsiqah 

                                                             
22

Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdzib at-Tahdzib, Juz: 2, Hlm. 65. 
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dan Ibnu Hibban 

menyebutkkan 

dalam kitab 

Tsiqah. 

4 Abdurrahman 

bin Yazid bin 

Jabir al-

Azadi, Abu 

„Uthbah as-

Silmi as-

Syami, ad-

Dimasyqi ad-

Darani. 

Wafat: 100 

H dan 

sebagian 

mengatakan 

50 H. 

Khalid bin 

al-Lajlaj, 

Abdullah bin 

Umar bin 

Abdul „Aziz, 

Zaid bin 

Urthah. 

Khalid bin 

Abdurrahma

n bin bin 

Yazid bin 

Jabir, al-

Walid bin 

Muslim, 

Yahya bin 

Hamzah al-

Hadhrami. 

Menurut Ibnu 

Hajar: Tsiqah, 

menurut 

Dzahabi: Tsiqah 

menurut Abu 

Bakr bin Abi 

Daud: Tsiqah 

Ma’mun, 

menurut Ishaq 

bin Manshur 

dari Yahya bin 

Ma‟in: Tsiqah. 

5 Yahya bin 

Hamzah bin 

Waqid al-

Hadhrami, 

abu 

Abdurrahman 

ad-Dimasyqi 

al-Batlahi, al-

Qadhi. 

Lahir: 103 

H, wafat: 

183 H. 

ِ

 

Zuhair bin 

Muhammad 

at-Tamimi, 

Zaid bin 

Waqid, 

Abdurrahma

n bin Yazid 

bin Jabir. 

Abdurrahma

n bin Mahdi, 

Ali bin Hajr, 

Hisyam bin 

„Amar. 

Menurut ibnu 

Hajar: Tsiqah, 

menurut 

Dzahabi: Tsiqah 

Imam, dan 

menurut Shalih 

bin Ahmad bin 

Hanbal dari 

ayahnya: Laisa 

bihi ba’su, 

Yahya bin 

Ma‟in: Tsiqah. 

Dan menurut 

Abu Hatim: 

Shoduq. Abu 

Daud: Tsiqah, 

menurut Nasa‟i 

Tsiqah, dan Ibnu 

Hibban 

menyebutkanny

a dalam kitab 

Tsiqah. 

6 Hisyam bin 

„Amar bin 

Nashir bin 

Maisyarah bin 

Aban as-

Silmi, abu 

Walid ad-

Dimasyqi, (al-

Khatib di 

Masjid 

Lahir: 153 

H, wafat 

245 H di 

Damasyqi. 

Baqiyah bin 

Walid, Hatim 

bin Ismail al-

Madani, 

Humad Abi 

al-Khatab ad-

Dimasyqi, 

Yahya bin 

Hamzah al-

Hadhrami. 

Al-Bukhari, 

an-Nasa‟i, 

Ibnu Madjah, 

ahmad bin 

Hisyam bin 

Amir, Abu 

Daud. 

Ibnu Hajar: 

Shoduq menurut 

az-Dzahabi: al-

Hafidz, Khatib 

Dimasyqi, 

menurut Yahya 

bin Ma‟in: 

Tsiqah, menurut 

al-„Ijli: Tsiqah, 

Ibnu Hibban 
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Jami‟). 

 

menyebutkan 

dalam kitabnya 

Tsiqah.
23

 

  

3.2.3.3 Analisa Hadis 

A. Analisa Sanad 

a. Sanad hadis di atas marfu’ karena memiliki sanad yang disandarkan 

langsung kepada Rasulullah SAW. 

b. Perawi dari Jalur (Abu Daud) setelah penulis teliti  (Abi Darda’) 

langsung mendengar hadis dari Nabi SAW, dengan sighat  tahammul wa 

al-ada’ yang dipakai yaitu:  َقَال. Selanjutnya (Jabir ibn Nafir) 

meriwayatkan dari gurunya Abi Darda‟ dengan sighat   َْعن dilihat dari 

penilaian ulama hadis ia ternilai ta’dil dan bukan pelaku tadlis, serta 

dilihat dari rentetan guru dan muridnya, serta tahun lahir dan wafatnya 

mengindikasikan ia pernah bertemu (liqa’) dan hidup sezaman. (Zaid ibn 

Urthah) meriwayatkan dari gurunnya Jabir ibn Nafir dengan shihat سمعت 

, dilihat dari rentetan guru dan muridnya, serta tahun lahir dan wafatnya 

mengindikasikan ia pernah bertemu (liqa’) dan hidup sezaman. 

Selanjutnya (Ibnu Jabir) meriwayatkan dari gurunya Zaid ibn Urthah 

dengan sighat ثني ِحدَّ , dilihat dari rentetan guru dan muridnya, serta tahun 

lahir dan wafatnya mengindikasikan ia pernah bertemu (liqa’) dan hidup 

sezaman. Selanjutnya (Yahya bin Hamzah) meriwayatkan dari gurunnya 

Ibnu Jabir dengan shihat ثَ َنا  dilihat dari rentetan guru dan muridnya, sertaَحدَّ

tahun lahir dan wafatnya mengindikasikan ia pernah bertemu (liqa’) dan 

hidup sezaman, Selanjutnya (Hisyam bin ‘Amar) meriwayatkan dari 

gurunnya Yahya bin Hamzah dengan shihat ثَ َنا  dilihat dari rentetan guru َحدَّ

dan muridnya, serta tahun lahir dan wafatnya mengindikasikan ia pernah 

bertemu (liqa’) dan hidup sezaman. Hisyam bin ‘Amar merupakan guru 

dari (Abu Daud) mukharrij, dan Abu Daud menerima hadis dari gurunya 

Hisyam bin „Amar dengan menggunakan shighat ثَ َنا  Dan dilihat dari .َحدَّ

tahun wafat, guru dan murid, menunjukan bahwa sanad pada jalur Abu 

                                                             
23

Ibid, Hlm. 54. 
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Daud ini, mulai dari mukharrij (Abu Daud) sampai rawi a‟la (Abi 

Dharda‟) hingga ke pada Rasulullah SAW bersambung. 

c. Seluruh periwayat dari jalur Abu Daud, menurut ulama‟ Jarh wa Ta’dil 

telah memenuhi syarat, yaitu ‘adil lagi dhabit. Karena sebagaimana yang 

telah penulis jabarkan pada biografi dan penilaian di atas, seluruh 

periwayat pada jalur Abu Daud ternilai ta’dil. 

d. Dilihat dari syadz dan ‘illatnya Antara satu rawi dengan rawi lain tidak 

terdapat keganjilan (syadz) dan juga cacat yang tersembuyi (‘illat). 

B. Analisa Matan 

Kedua hadis yang diteliti di atas, setelah dilakukan kritik matan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Hadis-hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur‟an 

2. Tidak bertentangan dengan al-sunnah al-mutawatirah al- shahihah yang 

lebih kuat, karena tidak ada hadis menafikan hal tersebut. 

3. Susunan bahasanya tidak rancu 

4. Tidak bertentangan dengan akal sehat 

5. Bukan termasuk hadis yang memberikan balasan atau ganjaran yang 

berlebihan bagi yang melakukannya 

6. Tidak terdapat syadz yaitu tidak terdapat keganjilan ataupun menyalahi 

matn hadis lain yang lebih tsiqah dan tidak terjadi „illat di dalam matnnya 

yakni tidak terjadi kerancuan dalam matn hadis karena bercampur dengan 

matn hadis lain. 

3.2.3.4 Hasil Takhrij 

Analisis hadis di atas bergantung pada tujuan takhrij, yaitu ingin 

mengetahui dari segi sandaran, kuantitas sanad (jumlah periwayat hadis dalam 

sanad) dan kualitas hadis, berdasarkan analisis sanad dan matan di atas dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Segi Kualitas: dari segi kualitas, sebelum penulis memaparkan hasil 

penelitian penulis, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan penilaian-

penilaian ulama hadis terlebih dahulu, diantaranya:  

a. Abu Daud : Hadis  Shahih 

b. al-bani : Hadis Shahih 
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Penulis menyimpulkan  hadis yang penulis teliti tersebut status 

kualitasnya (Shahih). 

2. Segi Sandaran: dari segi sandaran berita, kedua hadis tersebut marfu’ karena 

disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW. 

3. Segi Kuantitas: dari segi kuantitas sanad, setelah diteliti dari jalur sanad di 

atas, hadis tersebut terdapat kesendirian gharaba periwayatan yang mana 

terdapat pada asal sanad sahabat yaitu (Abi Dharda’) dan pada thabaqah 

berikutnya juga terdapat kesendirian gharaba, jadi hadis diatas merupakan 

hadis (ghorib mutla’).  

ِ
3.2.4 Cahaya Iman Memancar dari Syam Saat Fitnah Berkecamuk. 

a. Hadis dalam Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 

ثَ َنا َیْحَیى ْبُن َحْمَزَة، َعْن زَْیِد ْبِن  ثَ َنا ِإْسَحاُق ْبُن ِعیَسى، َحدَّ ثَِني بُْسُر ْبُن ُعبَ ْیِد اللَِّو، َحدَّ َواِقٍد، َحدَّ
ْرَداِء، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْیِو َوَسلَّ  ، َعْن أَِبي الدَّ ثَِني أَبُو ِإْدرِیَس اْلَخْواَلِنيُّ َنا أَنَا »َم: َحدَّ بَ ی ْ

ِت رَْأِسي، َفظَنَ ْنُت أَنَُّو َمْذُىوٌب ِبِو، َفأَتْ بَ ْعُتُو َبَصِري، فَ ُعِمَد نَاِئٌم ِإْذ رَأَْیُت َعُموَد اْلِكَتاِب اْحُتِمَل ِمْن َتحْ 
امِ  یَماَن ِحیَن تَ َقُع اْلِفَتُن بِالشَّ اِم، َأاَل َوِإنَّ اإْلِ  24.«ِبِو ِإَلى الشَّ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa, Telah menceritakan kepada 

kami Yahya bin Hamzah, dari Zaid bin Waqid, telah menceritakan kepada 

kami Busru bin Ubaidillah, telah menceritakan kepada kami Abu Idris al-

Khaulani, dari Abi Darda’ berkata; Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 

bersabda; Di saat tidur aku melihat tiang-tiang kitab (iman) telah diambil 

para Malaikat dari bawah kepalaku, aku menyangka iman akan tercabut dari 

muka bumi ini. Sampai akhirnya aku melihat ia dibawa menuju ke Negeri 

Syam. Tidakkah kalian ketahui bahwa iman akan tetap berada di Negeri 

Syam saat terjadinya fitnah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24

Ahmad ibn Muhammad, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, No: 21733 
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ِ

3.2.4.1 Skema Sanad 

 

 
 

 

 

 

  

ثنا  حدَّ

 ِإْسَحاُق ْبُن ِعیَسى

 حمداأل رواه

ثنا  حدَّ

 َیْحَیى ْبُن َحْمَزةَ 

 ُبْسُر ْبُن ُعبَ ْیِد اللَّوِ 

ْرَداءِ   أَِبي الدَّ

 أَبُو ِإْدرِیَس اْلَخْواَلِنيُّ 

 سلمرسول اهلل صلى اهلل علیو و 

 زَْیِد ْبِن َواِقدٍ 

ثَِني  َحدَّ

 َقالَ 

ثَِني  َحدَّ

 َعنْ 

 َعنْ 
ثنا  َ حدَّ
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3.2.4.2 Biografi Perawi 

 

No Nama 
Lahir & 

Wafat 
Guru Murid 

Penilaian 

Mujarrih & 

Mu’addil 

1 „Auyamr bin 

Zaid atau 

Malik atau 

„Amar atau 

Sa‟labah atau 

Abdullah, 

Ibnu Qais al-

Anshori, Abu 

ad-Darda‟ al-

Khazraji, dan 

di kenal 

nama 

gelarnya 

„Amar dan 

„Auyamr. 

Wafat: 32 

H, dan 

sebagian 

mengatakan 

sesudahnya. 

(Nabi Saw), 

Zaid bin 

Tsabit, 

Aisyah. 

Anas bin 

Malik, 

Abdullah bin 

Abbas, 

Abdullah bin 

Umar bin al-

Khatab, Jabir 

bin Nafir al-

Hadhrami, 

Abu Idris al-

Khaulani. 

Semua sahabat 

„adil 

 

2 „A‟izullah 

bin Abdullah 

bin Amru, 

dipanggil 

„Aizullah, 

Abu Idris al-

Haulani, al-

'Auzi, 

dipanggil al-

'Izi. 

Wafat: 80 

H. 

Abi bin Ka‟b, 

Abdullah bin 

as-Sa‟di, 

Abdullah bin 

Abbas, Umar 

bin al-

Khatab, Abu 

Hurairah, 

Abu Darda‟. 

Yazid bin 

Abdurrahman 

bin Abi 

Malik, Abu 

„aun al-

Anshori, 

basir bin 

Ubaidillah al-

Hadhrami. 

Menurut Abu 

Masyhur: 

sesungguhnya 

Said yaitu anak 

Abdul Aziz: 

Tsiqah 

mengenainya, 

dan menurut al-

„Ijli Dimasyqi: 

Tabi’in Tsiqah. 

Menurut Abu 

Hatim dan 

Nasa‟i dan Ibnu 

Said: Tsiqah dan 

Ibnu Hibban 

menyebutkan 

dalam kitab 

Tsiqah.
25

 

3 Basir bin 

Ubaidillah al-

Hadhrami as-

Syami. 

- Yazid bin al-

Ashim, Rafi‟ 

bin Tsabit al-

Anshori, Abi 

Idris al- 

Khaulani. 

Daud bin 

Amru al-

Audi, 

Abdurrahman 

bin Yazid bin 

Jabir, Yazid 

bin Yazid bin 

Jabir. Zaid 

Ibnu Hajar: 

Tsiqah Hafiz, 

menurut Ahmad 

bin Abdullah al-

„Ijli dan nasa‟i: 

Tsiqah, dan Ibnu 

Hibban 

menyebutkan 

                                                             
25

Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdzib at-Tahdzib, Juz: 5,ِHlm. 86. 
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bin Waqid. dalam kitabnya 

Tsiqah.
26

 

4 Zaid bin 

Waqi‟ al-

Farasyi, Abu 

Umar dan 

dipanggil 

Abu Amru, 

Asyami ad-

Dimasyqi. 

 Jabir bin 

Nafir, al-

Hasan al 

Bashri, 

Sulaiman bin 

Musa ad-

Dimasyqi, 

Basir bin 

Ubaidillah.ِ 

Baqiyah bin 

Walid, al-

Walid bin 

Muslim, al-

Qashim bin 

Musa, Yahya 

bin Hamzah 

al-Hadhrami. 

Ibnu Hajar: 

Tsiqah, menurut 

Dzahabi: Tsiqah, 

menurut Abu 

Hasan al-

Maimun dari 

Ahmad bin 

Hanbal: Tsiqah, 

dan ibnu Hibban 

menyebutkannya 

dalam kitab: 

Tsiqah, dan 

menurut Abu 

bakr al-Bazari: 

Laisa bihi 

ba’su.
27

 

5 Yahya bin 

Hamzah bin 

Waqqid al-

Hadhrami, 

Abu 

Abdurrahman 

ad-Dimasyqi 

al Batlihi al-

Qadhi. 

Lahir: 103 

H dan 

wafat: 183 

H.ِِ

ِ

 

Dzahiri bin 

Muhammad 

at-Tamimi, 

Zaid bin 

Waqid, 

Abdurrahman 

bin Yazid bin 

Jabir, Zaid 

bin Waqid. 

Abdurrahman 

bin Mahdi, 

Ali bin Hajr, 

Hisyam bin 

Amar, Ishaq 

bin Ibrahim 

bin Yazid. 

Menurut Ibnu 

Hajar: Tsiqah, 

menurut 

Dzahabi: Tsiqah 

Imam, menurut 

Shalih bin 

Ahmad bin 

Hanbal dari 

ayahnya: Laisa 

bi ba'su. Yahya 

bin Ma‟in: 

Tsiqah, menurut 

Abu Hatim: 

Shoduq, Abu 

Daud dan Nasa‟i: 

tsiqah. Dan Ibnu 

Hibban 

menyebutkannya 

dalam kitab 

Tsiqah. 

6 Ishaq bin 

Ibrahim bin 

Yazid al-

Qursyi, abu 

Nadhir ad-

Lahir: 141 

H, wafat: 

227 H. 

ِ

Ismail bin 

„Iyash, 

Syu‟aib bin 

Ishaq, 

Shidqah bin 

Al-Bukhari, 

Abu-Daud, 

Yazid bin 

Abdul 

Shomad. 

Menurut az-

Dzahabi: Tsiqah, 

menurut Ishaq 

bin Siyar an-

Nashibi dan Abu 
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Ibid, Juz: 1, Hlm. 438. 
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Ibid, Juz: 3, Hlm. 427. 
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Dimasyqi al-

Faradisi, 

Maula Umar 

bin Abdul 

Azizi. 

Khalid,  

Yahya  

Hamzah al-

Hadhrami. 

Ahmad bin 

Muhammad 

bin Yahya 

bin Hamzah 

al-Hadhrami, 

Ahmad bin 

Muhammad 

bin Hanbal. 

 

Hatim ar-Razi 

dan Daruquthni: 

Tsiqah, menurut 

Nasa‟i: Laisa 

bihi ba’su. Dan 

Ibnu Hibban 

menyebutkan 

dalam kitabnya 

Tsiqah.
28

 

 

3.2.4.3 Analisa Hadis 

A. Analisa Sanad 

a. Sanad hadis di atas marfu’ karena memiliki sanad yang disandarkan 

langsung kepada Rasulullah SAW. 

b. Perawi dari jalur (Ahmad bin Hanbal), Setelah penulis teliti (Abi 

Darda’)  langsung mendengar hadis dari Nabi SAW, dengan sighat  

tahammul wa al-ada’ yang dipakai yaitu:  َقَال. Selanjutnya (Abu Idris al-

Haulani) jika di lihat dari tahun wafatnya, rentetan guru dan muridnya 

serta sighat  tahammul wa al-ada’ yang dipakai yaitu:  َْعن, dan dilihat dari 

penilaian ulama hadis ia ternilai ta’dil dan bukan pelaku tadlis 

mengindikasikan ia benar-benar pernah bertemu (liqa’) dan hidup 

sezaman (mu’asharah) dengan Abi Darda‟. Demikian juga (Basir bin 

Ubaidillah), di lihat dari tahun wafatnya, rentetan guru dan muridnya 

serta dilihat dari sighat  tahammul wa al-ada’ yang dipakai yaitu: 

ثَِني  dilihat dari rentetan guru dan muridnya, mengindikasikan mereka,َحدَّ

berdua pernah bertemu (liqa’) dan hidup sezaman (mu’asharah) dengan 

Abu Idris al-Haulani. Begitu juga dengan (Zaid bin Waqi’) dilihat dari 

sighat  tahammul wa al-ada’ yang dipakai yaitu: ثَِني  serta dilihat dari ,َحدَّ

rentetan guru dan muridnya, serta tahun lahir dan wafatnya 

mengindikasikan ia pernah bertemu (liqa’) dan hidup sezaman 

(mu’asharah) dengan Basir bin Ubaidillah. Selanjutnya (Yahya bin 

                                                             
28

Ibid, Hlm.  220. 
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Hamzah) jika di lihat dari tahun wafatnya, rentetan guru dan muridnya 

serta sighat  tahammul wa al-ada’ yang dipakai yaitu:  َْعن, dan dilihat dari 

penilaian ulama hadis ia ternilai ta’dil dan bukan pelaku tadlis 

mengindikasikan ia benar-benar pernah bertemu (liqa’) dan hidup 

sezaman (mu’asharah) dengan Zaid bin Waqi‟. Selanjutnya (Ishaq bin 

Isa) dilihat dari sighat  tahammul wa al-ada’ yang dipakai yaitu: ثَ َنا  ,َحدَّ

serta dilihat dari rentetan guru dan muridnya, serta tahun lahir dan 

wafatnya mengindikasikan ia pernah bertemu (liqa’) dan hidup sezaman 

(mu’asharah) dengan Yahya bin Hamzah.  Ishaq bin Isa merupakan guru 

dari (Ahmad bin Hanbal) mukharrij, dan Ahmad bin Hanbal menerima 

hadis dari gurunya Ishaq bin Isa dengan menggunakan shighat ثَ َنا  Dan .َحدَّ

dilihat dari tahun wafat, guru dan murid, menunjukan bahwa sanad pada 

jalur ini, mulai dari mukharrij (Ahmad bin Hanbal) sampai rawi a‟la (Abi 

Dharda’) hingga ke pada Rasulullah SAW bersambung. 

c. Seluruh periwayat dari jalur Ahmad bin Hanbal ini, menurut ulama‟ Jarh 

wa Ta’dil telah memenuhi syarat, yaitu ‘adil lagi dhabit. 

d. Dilihat dari syadz dan „illatnya Antara satu rawi dengan rawi lain tidak 

terdapat keganjilan (syadz) dan juga cacat yang tersembuyi („illat). 

 

B. Analisa Matan 

Kedua hadis yang diteliti di atas, setelah dilakukan kritik matan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Hadis-hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur‟an 

2. Tidak bertentangan dengan al-sunnah al-mutawatirah al- shahihah yang 

lebih kuat, karena tidak ada hadis menafikan hal tersebut. 

3. Susunan bahasanya tidak rancu 

4. Tidak bertentangan dengan akal sehat 

5. Bukan termasuk hadis yang memberikan balasan atau ganjaran yang 

berlebihan bagi yang melakukannya 
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6. Tidak terdapat syadz yaitu tidak terdapat keganjilan ataupun menyalahi 

matn hadis lain yang lebih tsiqah dan tidak terjadi „illat di dalam matnnya 

yakni tidak terjadi kerancuan dalam matn hadis karena bercampur dengan 

matn hadis lain. 

 

3.2.4.4 Hasil Takhrij 

Analisis hadis di atas bergantung pada tujuan takhrij, yaitu ingin 

mengetahui dari segi sandaran, kuantitas sanad (jumlah periwayat hadis dalam 

sanad) dan kualitas hadis, berdasarkan analisis sanad dan matan di atas dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Segi Kualitas: dari segi kualitas, sebelum penulis memaparkan hasil 

penelitian penulis, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan penilaian-

penilaian ulama hadis terlebih dahulu, diantaranya:  

a) al-bani  : Hadis Shahih 

b) al-Hakim  : Hadis Shahih 

Penulis menyimpulkan  hadis yang penulis teliti tersebut status 

kualitasnya (Shahih). 

2. Segi Sandaran: dari segi sandaran berita, kedua hadis tersebut marfu’ karena 

disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW. 

3. Segi Kuantitas: dari segi kuantitas sanad, setelah diteliti dari jalur sanad di 

atas, hadis tersebut terdapat kesendirian gharaba periwayatan yang mana 

terdapat pada asal sanad sahabat yaitu (Abi Darda’) jadi hadis diatas 

merupakan hadis (ghorib).  


