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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian tentang ketimuran oleh Eropa yang biasa dikenal dengan istilah

Orientalisme telah berlangsung sejak 1636 M1. Orientalisme adalah tradisi kajian

keIslaman yang berkembang di Barat yang bekerja untuk mempelajari masalah

ketimuran, baik di bidang bahasa, etika, peradaban, dan agamanya.

Adapun Orientalis adalah ilmuwan Barat yang mendalami masalah-masalah

ketimuran, yang tercakup di dalamnya tentang sejarah, kesusasteraan, peradaban, dan

agama.2

Bagi para Orientalis, hampir semua kajian tentang keIslaman menjadi hal yang

menarik. Walaupun pada mulanya kajian Orientalis ditujukan kepada masalah bidang

sastra dan sejarah. Selanjutnya mereka mengarahkan kajian secara khusus kepada bidang

hadīts Nabawi. Hal ini bisa dipahami, karena hadīts Nabi merupakan salah satu sumber

dari ajaran Islam. Sehingga jika mau mengkaji masalah keIslaman tidak terlepas dari

kajian mengenai hadīts Nabi.

Kajian-kajian yang dilakukan pihak Orientalis terhadap Islam tidak diragukan lagi

menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan internal Muslim, ada yang memandang

positif dan ada pula yang menilainya negatif. Memang dalam kajian itu terdapat beberapa

kelemahan disebabkan sikap

1 Hal ini dinyatakan oleh Al Berry salah satu anggota gereja Yunani. Seperti ditulis oleh Nurul
Hikmah, "Orientalis", (17 April 2009).

2 Achmad Zuhdi, Pandangan Orientalis Barat tentang Islam: antara yang Menghujat dan yang
Memuji (Surabaya: PT. Karya Pembina Swajaya, 2004), cet.ke-1, hal. 10-11.
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subjektivitas mereka terhadap Islam tapi ada pula yang dinilai masih bisa menjaga

sikap objektifitas.

Kapan dan siapa Orientalis pertama kalinya mengkaji Islam tidak banyak

informasi mengenainya. Ada beberapa pendapat hal itu terjadi tatkala berkecamuk perang

Mut’ah (8 H) kemudian perang Tabuk (9 H). Pada perang-perang ini terjadi kontak antara

kaum Muslim dengan orang-orang Romawi. Sementara pendapat lain mengatakan, hal ini

terjadi tatkala terjadi perang antara kaum Muslim dengan Nasrani di Andalus (Spanyol),

terutama setelah raja Alphonse VI menguasai Toledo pada 488 H/1085 M. Dan masih

banyak pendapat lain di luar itu. Tapi yang pasti kajian keIslaman Orientalis ini berbeda

sama sekali dengan kajian para ulama’ dalam tradisi intelektual Islam. Para Orientalis

secara umum dapat dibedakan berdasarkan kecenderungan atau motif kajian mereka

terhadap Islam. Ada Orientalis yang sungguh-sungguh mencari kebenaran dan ada pula

yang mencari-cari kelemahan Islam. Yang pertama sering disebut Islamisis atau

Islamolog dan sejauh ini dianggap bersikap ilmiah dan obyektif, sementara yang kedua

lebih bersikap penuh curiga dan subyektif.

Para Orientalis pada umumnya minat di bidang masing-masing, yang satu tidak

mengetahui yang lain, sehingga pendekatan mereka hanya terbatas pada bidang yag

mereka teliti saja. Dan yang pasti para Orientalis itu tidak mengkaji Islam dengan

keimanan di dada. Tapi tidak banyak cendekiawan Muslim yang mempunyai perhatian

yang besar terhadap kajian keIslaman para Orientalis dengan sikap yang kritis. Disini

salah satu tokoh cendekiawan Muslim yang mempunyai perhatian dan sikap yang kritis

terhadap kajian
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keIslaman Orientalis adalah Muhammad Musṭafā Azamī. Karena sikapnya yang

kritis terhadap pemikiran Orientalis itu ada yang memberinya gelar Pendekar dari India

(The Knight of India). Kependekaran ‘Azamī disebabkan oleh karena keterampilan beliau

dalam “peperangan” melawan para Orientalis di bidang al-Qur’ān dan hadīts. Peperangan

yang dilakukannya, bukan membabi buta seperti pedekar kesurupan, tapi sangat

argumentatif. Ini ditopang oleh latar belakang pendidikan tradisonalnya di Mesir dan

diperkaya oleh pendidikannya di Cambridge, Inggris. Ia tahu dimana kesalahan Orientalis

yang tidak dapat ditolerir dan bagaimana menjawabnya berdasarkan ilmu tradisional dan

rasionalnya. Ia juga bukan tidak tahu mana Orientalis yang benar dan yang salah, dan

mana yang perlu diserang dan mana yang perlu dibiarkan. Tidak banyak yang memiliki

keterampilan seperti ini, bahkan jebolan Islamic Studies di Barat sekalipun belum tentu

mampu melakukan hal itu.

Studi hadīts di Barat dimulai oleh sarjana Jerman Alois Sprenger (w. 1893) yang

mengekspresikan skeptisismenya terhadap otentisitas hadīts. Kemudian diamini oleh

William Muir yang juga memiliki sikap skeptis yang sama. Serangan terhadap literatur

hadīts mencapai puncaknya ketika Ignaz Goldziher menulis bukunya Muhammedanische

Studien, yang merupakan buku kritik hadīts terpenting pada abad kesembilan belas. Ia

menolak hadīts sebagai sumber informasi pada masa Nabi Muhammad Saw, melainkan

hanya sumber berharga untuk mengetahui peta konflik dan informasi generasi yang

datang kemudian. Goldziher diikuti oleh L. Caetani, Henri Lammens, John Wonsbrough,

Patricia Crone dan Michael Cook. Dalam kesarjanaan Islam di
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Barat buku dan tesis Goldziher, yang terbit pada tahun 1890, tidak mengalami

revisi signifikan sampai Joseph Schacht menerbitkan bukunya The Origins of

Muhammadan Jurisprudence pada tahun 1950. Ia membahas secara khusus tentang

hadīts, hukum dan perkembangannya.3

Sedangkan Muhammad Musṭafā ‘Azamī memperkirakan bahwa sarjana Barat

yang pertama kali mengkaji hadīts Nabi secara intens ialah Ignaz Goldziher, Orientalis

Yahudi kelahiran Hungaria yang hidup antara 1850 M–1920 M4. Pada tahun 1890, ia

menerbitkan hasil penelitiannya tentang hadīts Nabi dengan judul Muhammedanische

Studien. Enam puluh tahun kemudian (1950), hadirlah Joseph Schacht yang juga

keturunan Yahudi yang mengikuti jejak Goldziher.5

Mereka, secara eksplisit menyamakan sunnaḧ dengan tradisi apokrypha dalam

sejarah Kristen atau tradisi Aggada dalam agama Yahudi. Dalam khayalan mereka, teori

evolusi juga berlaku untuk sejarah hadīts. Mereka berspekulasi bahwa apa yang dikenal

sebagai hadīts muncul beberapa ratus tahun sesudah Nabi Muhammad Saw. wafat, bahwa

hadīts mengalami beberapa tahap evolusi. Nama-nama dalam rantai periwayatan (sanad)

mereka anggap tokoh fiktif. Penyandaran suatu hadīts secara sistematik (isnad), menurut

mereka, baru muncul pada zaman Daulah ‘Abbasiyyah. Karena itu, mereka beranggapan

bahwa dari sekian banyak hadīts hanya sedikit saja yang

3 Kamaruddin Amin, "Diskursus Hadis di Jerman", artikel diakses pada 13 Mei 2015 dari
http://islamlib.com/id/index.php?id=777&page=article

4 H.L. Beck dan N.J.G. Kaptein (Ed.), Pandangan Barat terhadap Literatur, Hukum, Filosofi, Teologi
dan Mistik Tradisi Islam, (Jakarta: INIS, 1988) prakata.

5 Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995) hal. 19.
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ṣahīh, manakala sisanya kebanyakan palsu. Demikian pendapat Goldziher,

Margoliouth, Schacht, Cook, dan para pengikutnya6.

Sementara faktor lain, yang juga mendorong perhatian terhadap penelitian hadīts

adalah banyaknya kontradiksi dalam materi corpus hadīts itu sendiri. Kontradiksi ini

menimbulkan kebutuhan akan adanya sebuah metode yang secara sistematis dapat

memecahakan kesimpangsiuran mengenai hadīts, terutama kesimpangsiuran tersebut

adalah sebagai akibat dari pengaruh pemikiran orientalis mengenai hadīts itu. Hal ini

misalnya terlihat dalam periodisasi pandangan Orientalis terhadap hadīts yang terdiri dari;

masa pra-Goldziher, masa Goldziher c.s., dan masa setelah Goldziher, yaitu setelah tahun

18907.

Adalah Prof. Dr. Joseph Schacht, seorang pakar sarjana hukum Islam, namun

karya tulisnya tidak terbatas pada bidang tersebut. Secara umum ada beberapa disiplin

ilmu yang ia tulis. Antara lain; kajian tentang manuskrip Arab, edit-kritikal atas

manuskrip-manuskrip fiqih Islam, kajian tentang ilmu kalam, kajian tentang fiqih Islam,

kajian tentang sejarah sains dan filsafat, dan lain-lain. Sementara perpustakaan-

perpustakaan menyimpan manuskrip-manuskrip kuno di kota-kota seperti Kairo, Istanbul,

dan Tunis menjadi ladang-ladang garapannya.

Dia dilahirkan di Silsie Jerman pada 15 Maret 1902. dia tumbuh dan

menghabiskan 18 tahun hidupnya di tempat kelahirannya. Berasal dari

6 Orientalisme dan Al-Quran: Kritik Wacana Keislaman Mutakhir ", artikel diakses pada 13 Mei 2015
dari http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6350&Itemid=64

7 Badri Khaeruman, Otentisitas Hadis: Studi Kritis atas Kajian Hadis Kontemporer (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2004), cet.ke-1, hal. 246.
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keluarga yang religius dan berpendidikan, ayahnya adalah Eduard Schacht adalah

seorang Katolik Roma dan mengajar tuna netra dan tuna wicara, ibunya bernama Maria

Mohr. Lingkungan rumahnya yang religius dan terpelajar memberinya dan

menjadikannya seorang yang faham akan ajaran Yahudi dan memahami bahasa Hebrew

pada usia muda. Dan hal ini menjadi pondasi yang penting baginya dalam memahami

agama Islam nantinya.

Karirnya sebagai Orientalis diawali dengan belajar pilologi klasik, teologi, dan

bahasa-bahasa Timur di Universitas Berslauw dan Universitas Leipzig. Ia meraih gelar

doktor dari Universitas Berslauw pada tahun 1923, ketika berumur 21 tahun8.

Karya tulis yang paling monumental dan melambungkan namanya adalah The

Origins of Muhammadan Jurisprudence yang terbit pada tahun 1950, kemudian bukunya

An Introdution Islamic Law yang terbit pada tahun 1960. Dalam dua karya inilah ia

berkesimpulan bahwa hadīts nabawī terutama yang berkaitan dengan hukum Islam,

adalah buatan para ulama’ abad kedua dan ketiga.

Sebagaimana diketahui, bagi Schacht, Goldziher adalah founding father dalam

pemahaman dan penelitiannya tentang Islam, maka sebaiknya penulis paparkan terlebih

dahulu keterkaitan diantara keduanya.

Ignaz Goldziher dalam melakukan kajian hadīts Nabawi menuduh bahwa

penelitian hadīts yang dilakukan oleh ulama’ klasik tidak dapat dipertanggung jawabkan

secara ilmiyah, karena kelemahan metodenya. Kelemahan metode

8 Akh. Minhaji, Joseph Schacht Contributon to the Study Of Islamic Law (Jakarta: Departeman Agama
RI, tth.), hal. 4.
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yang dimaksud Ignaz Goldziher adalah ulama’ klasik lebih banyak menggunakan

metode kritik sanad, dan kurang menggunakan metode kritik matan. Padahal dalam

sebuah hadīts, sanad dan matannya mempunyai kedudukan yang sama. Oleh karena itu,

beliau menawarkan metode kritik baru yaitu kritik matan saja.9

Barulah pada tahun 1950, kurang lebih enam puluh tahun setelah terbitnya buku

Goldziher, muncul karya baru yang melanjutkan kerangka dasar penelitian Goldziher ke

dalam sebuah bidang yang sama sekali baru, yaitu karya Orientalis Yahudi Joseph

Schacht yang berjudul The Origins of MuhammedanJurisprudence, Schacht berhasil

mencapai hasil yang baru dalam penilitian hadīts.10 Konon, lebih dari sepuluh tahun ia

melakukan penelitian hadīts. Dan sejak itu (tahun 1950 M), buku Schacht ini menjadi

kitab suci kedua di kalangan Orientalis. Dibanding dengan Goldziher, Schacht memiliki

“keunggulan” karena Schacht sampai pada kesimpulan “meyakinkan” bahwa tidak ada

satupun hadīts yang otentik dari Rasulullah, khususnya hadīts-hadīts yang berkaitan

dengan hukum Islam, sementara Goldziher hanya sampai pada kesimpulan “meragukan”

otentisitas hadīts.

Pemikiran pengkaji Islam asal Hungaria itu jadi pijakan banyak Orientalis lain,

termasuk Snouck Hurgronje (1857-1936), penasihat kolonial Belanda. Tahun 1960, tesis

Goldziher diperkuat Joseph Schacht dengan teori “proyeksi ke belakang” atau “projecting

back”. Hadīts, kata Schacht, dibentuk

9 Drs. H. Rusli, "Kajian Hadis Di Kalangan Orientalis", artikel diakses pada 13 Mei 2015 dari
http://daarulum.com/jurnal2.htm

10 Badri Khaeruman, Otentisitas Hadīts: Studi Kritis atas Kajian Hadīts Kontemporer, hal. 248.
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para hakim abad kedua Hijriah untuk mencari dasar legitimasi produk hukum

mereka. Lalu disusunlah rantai periwayatnya ke belakang hingga masa Nabi.

Teori mereka yang menyebutkan bahwa al-Qur’ān dan hadīts merupakan produksi

masyarakat yang selama dua abad secara fiktif dinisbahkan pada seorang Nabi Arab

berdasarkan prototype yang dilakukan oleh Yahudi sangat bertentangan dengan sejarah

penulisan hadīts.

Kegiatan penulisan hadīts pada awal Islam membuktikan bahwa sejak masa Nabi

Muhammad masih hidup, aktifitas beliau termasuk keputusan hukumnya telah direkam

dan dicatat oleh para sahabat. Penulisan biografi Nabi telah dimulai oleh sahabat seperti

‘Abdullah bin al-‘Aṣh yang mencatat kejadian sejarah yang mencatat sumber-sumber

penulisannya. ‘Azamī kemudian menyatakan bahwa para penulis tersebut lahir pada masa

hidup Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa literatur Arab telah ada pada awal Islam11.

Terhadap pendapat Schact itu, Prof. ‘Azamī menyatakan: “Penggunaan sanad

sudah dimulai pada masa Nabi saw, hanya saja metode ahli-ahli hadīts dalam

menggunakan sanad itu tidak sama, khususnya pada masa sahabat. Dan dapat kita

katakan bahwa perhatian terhadap pentingnya sanad itu mencapai puncaknya pada akhir

abad pertama. Kita juga sudah mengetahui jumlah perawī hadīts dan tempat tinggal

mereka yang saling berjauhan. Apalagi apabila hal itu ditambah dengan perbedaan umur

serta tradisi mereka12.

11 "Mereka Ketakutan Pada Al-Quran", artikel diakses pada 13 Mei 2015 dari
http://www.dudung.net/index.php?naon=depan&action=detail&id=728&cat=

12 M.M Azami, Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, terj.Ali Mustafa Ya'qub (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 2006), cet.ke-3, hal. 546.
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Sebenarnya dalam Islam terdapat banyak pakar-pakar hadīts yang cukup

berkaliber, diantaranya seperti Mustafā al-Syiba’ī (w.1949 M) dengan karyanya al-

Sunnaḧ wa Makānatuha fī al-Tasyrī’ al-Islam atau Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib (w. 1936

M) dengan karyanya al-Sunnaḧ Qabla al-Tadwīn. Namun dibanding kedua tokoh diatas

Muhammad Mustafā ‘Azamī relatif lebih unggul. Banyak alasan yang bisa meletakkan

‘Azamī sebagai tokoh pendekar hadīts. Pertama, karena karya ‘Azamī,Studies in Early

Hadith Literature telah dinyatakan lulus oleh oleh dua tim penguji yang bertaraf

internasional; Tim Penguji Universitas Cambridge, Inggris dan Tim Penguji Lembaga

Hadīts Internasional Raja Faishal Riyadh Saudi Arabia. Sehingga, pada tahun 1400

H/1980 M, Muhammad Mustafā ‘Azamī berhasil memenangkan hadiah internasional

Raja Faishal dalam studi Islam.

Kedua, tidak seperti Mustafā al-Syiba’ī dan Muhammad ‘Ajjaj al-Khatīb yang

hanya belajar di Universitas Kairo, M.M. ‘Azamī disamping belajar disana, juga belajar

di Universitas Cambridge, Inggris.Beliau justru berguru di sarang Orientalis dan

mengenali sendiri kehidupan mereka, sehingga lebih mengetahui kelemahan mereka. Dan

ternyata, setelah keluar dari sana, ‘Azamī tidak menjadi terompet dan penyambung lidah

bagi mereka, tapi malah menjadi bumerang bagi mereka sendiri, karena ‘Azamī justru

melakukan serangan-serangan balik atas pemikiran-pemikiran mereka dalam kajian

hadīts. Dengan demikian, M.M. ‘Azamī merupakan sosok pengkhianat, yang

mengkhianati guru-guru dan almamaternya. Tapi pengkhianat terhadap kejahatan patut

diteladani.
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Muhammad Mustafā ‘Azamī secara intens membahas kajian mereka dan

melakukan perlawanan terhadap asumsi-asumsi yang dipaparkan tokoh Orientalis tersebut

lewat karya-karyanya. Salah satu dari karya-karyanya yang gemilang yakni Studies in

EarlyHadith Literature. Didalam buku tersebut M.M. ‘Azamī banyak menjawab tuduhan

Joseph Schacht terhadap otentisitas hadīts.

Berangkat dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini

penulis mengambil judul: Kritik Muhammad Mustafā ‘Azamī terhadap Joseph

Schacht tentang Otentisitas Isnad.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan ini dapat diidentifikasi sebagai

berikut, Joseph Schacht merupakan tokoh yang banyak dijadikan pedoman bagi Orientalis

setelahnya. Dibanding dengan Goldziher yang merupakan founding father-nya, Schacht

memiliki “keunggulan” karena ia sampai pada kesimpulan “meyakinkan” bahwa tidak

ada satupun hadīts yang otentik dari Rasulullah, khususnya hadīts-hadīts yang berkaitan

dengan hukum Islam, sementara Goldziher hanya sampai pada kesimpulan “meragukan”

otentisitas hadīts. Dan M.M. ‘Azamī adalah tokoh yang tegas dan keras menyikapi segala

pemikiran dan perspektif Schacht tentang hadīts, dan isnād khususnya.

Perlawanannya jelas termaktub didalam salah satu karya terbesar beliau, yakni

Studies in Early Hadith Literature. Namun, bak kata pepatah “Nasi telah menjadi bubur”,

pemikiran Schacht ini telah terlanjur menistakan
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dan merendahkan Islam sehingga diperlukannya langkah pemurnian kembali.

Hadīts, sejatinya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad masih hidup, namun para

Orientalis mengadakan penelitian dan mengambil sample secara serampangan unttuk

membuat kesimpulan yang memojokkan Islam. Schacht salah satu Orientalis yang

bergelut dalam penelitian keIslaman dan penelitiannya tentang hadīts terkenal dengan

istilah “common link dan projecting back”.

C. Fokus Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok pikiran dan latar belakang diatas, rumusan masalah yang

akan peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana pemikiran Josep Schacht terhadap otentisitas isnād?

b. Bagaimana pandangan dan kritik Muhammad Mustafā ‘Azamī terhadap pemikiran

Joseph Schacht?

c. Apa implikasi dari pemikiran Josep Schacht terhadap dunia keilmuan hadīts?

2. Batasan Masalah

Agar lebih fokus dan terarah, maka kajian di dalam tesis ini akan dibatasi pada

pemikiran Schacht dan isnād yang berimplikasi pada otentisitas hadīts serta kritik atau

pembelaan Muhammad Mustafā ‘Azamī terhadap kekeliruan pemikiran Schacht

tersebut.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah maksud atau arah yang ingin dituju oleh penelitian,

sedangkan kegunaan penelitian adalah dalam arti praktis atau segi-kemanfaatan

penelitian yang dilakukan. Dari beberapa permasalahan diatas penelitian ini bertujuan

untuk :

a. Mendiskripsikan dan meneliti pemikiran Joseph Schacht tentang otentisitas  isnād

berikut implikasinya terhadap dunia keilmuan hadīts.

b. Mengetahui pandangan dan kritik Muhammad Mustafā ‘Azamī terhadap

pemikiran Joseph Schacht tentang otentisitas  isnād.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Menambah khazanah keilmuan dalam kajian hadīts terutama yang berkaitan

dengan metode kritik dalam pembuktian otentisitas hadīts.

b. Penelitian ini diharapkan menjadi contoh bagi penelitian-penelitian berikutnya

untuk kemudian dikembangkan ke beberapa tokoh hadīts Orientalis lainnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam penelitian ini, maka perlu

memberikan definisi dari istilah atau kata kunci yang terdapat pada judul diatas.

1. Kritik:

Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani κριτικός,-‘clitikos -“yang

membedakan”,kata ini sendiri diturunkan dari bahasa Yunani
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Kuno κριτής, krités, artinya “orang yang memberikan pendapat beralasan”

atau  “analisis”, “pertimbangan nilai”, “interpretasi”, atau “pengamatan”. Istilah ini

biasa dipergunakan untuk menggambarkan seorang pengikut posisi yang berselisih

dengan atau menentang objek kritikan. Sedangkan secara terminologi adalah masalah

penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan

pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan13.

2. Muhammad Mustafā ‘Azamī

Syekh Muhammad Mustafa al-A’zamī, begitulah nama lengkapnya.

Muhammad Mustafā ‘Azamī (dalam versi Arab ditulis al-A’zamī), itulah nama yang

lebih akrab. Pendekar hadīts masa kini ini lahir di kota Mano, Azamgarh Uttar

Pradesh, India Utara, pada tahun 1932. Setelah tamat dari sekolah Islam (SLTA),

M.M. ‘Azamī kemudian melanjutkan studinya di College of Science di Deoband,

sebuah perguruan terbesar di India yang juga mengajarkan studi Islam (Islamic

Studies). Berkat ketekunan dan keuletannya, akhirnya ia dapat menamatkan studinya

di tahun 1952. Beliau melanjutkan studi ke Fakultas Bahasa Arab, Jurusan Tadris

(pengajaran), di Universitas al-Azhar, Cairo, Mesir, dan lulus tahun 1955.

Dengan memperoleh ijazah al-’Alimiyyaḧ Universitas al-Azhar, tahun itu juga

ia kembali ke tanah airnya, India. Pada tahun 1956, M. M. ‘Azamī diangkat sebagai

dosen bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab

13 Curtis, B. Floyd, J.J. Winsor, Jerryl L. Komunikasi Bisnis dan Profesional. (Remaja Rosdakarya:
Bandung. 1996), hal. 284.
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di Qatar. Kemudian, pada tahun berikutnya, yakni tahun 1957 ia ditunjuk

menjadi Sekretaris Perpustakaan Nasional di Qatar (Dar al-Kutub al-Qatriyaḧ).

Tahun 1964, M.M. ‘Azamī melanjutkan studinya lagi di Universitas Cambridge,

Inggris, hingga meraih gelar doktor atau Ph.D pada tahun 1966 dengan disertasi

berjudul Studies in Early Hadith Literature with a CriticalEdition of Some Early
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tujuh tahun yakni hingga tahun 1939. Pada Perang Dunia II, Schacht meninggalkan
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14 http://www.scribd.com/doc/28128103/Hadist.
15 Biografi ini diringkas dari dari buku Ali Mustafa Yaqub, op.cit., hal. 19-20.


