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ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul: “Studi Kualitas Sanad dan Matan Hadis: Melewati
Jalan berbeda setelah shalat ‘Ȋd”. Menurut penulis, tema ini dapat dijadikan
sebagai pendukung bagi setiap manusia dalam menjalankan sunnah Rasul saw.
Dalam hadis disebutkan, bahwa Rasul saw. melewati jalan berbeda setelah shalat
‘Ȋd dan Terdapat beberapa hikmah di dalamnya berdasarkan perbedaan pendapat
dari para ulama’, karena penulis menemukan adanya permasalahan dari sanad dan
matan hadis melewati jalan berbeda setelah shalat ‘Ȋd, maka Untuk memahami hal
tersebut dilakukan penelitian seputar kualitas sanad dan matan hadis: melewati
jalan berbeda setelah shalat ‘Ȋd.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis
yang akan diteliti, baik dari segi sanad maupun matan serta pemahamannya secara
tepat dan benar. Kalau dilihat dari segi matannya, hadis tersebut tidak
bertentangan dengan ayat al-Qur’an dan tidak pula terdapat syadz dan ‘illah.
Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut: pertama,mengklasifikasikan (mengelompokkan)
data, yaitu data primer dan sekunder. Kedua, merumuskan teknik pengumpulan
dan Ketiga, data tersebut di analisa dengan pendekatan takhrij al-Hadis melalui
analisa sanad dan matan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa matan hadis yang berbicara
tentang melewati jalan berbeda setelah shalat ‘Ȋd , terdapat dalam lima jalur yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal dan
Al-Darimi. Dan yang diteliti hanya tiga jalur, untuk membatasi permasalahan
yang akan dibahas. Setelah diteliti hadis pada jalur Bukhari dan Ibnu Majah
tersebut berstatus shahih, sedangkan hadis pada jalur Tirmidzi, dia mengatakan
berstatus Hasan Gharib, karena dari segi kualitas dia hasan, sedangkan dari
kuantitas adalah gharib. Adapun dalam hadis tersebut diriwayatkan masing-
masing oleh seorang rawi yang A’la dan hadis tersebut juga tercantum pada
shahih Bukhari sehingga dapat juga mendukung hadis yang lain. Selanjutnya yang
berkenaan dengan Fulaih bin Sulaiman, yang mana dia merupakan salah seorang
yang mempunyai beberapa jarah dari kritikus hadis, Maka berdasarkan penjelasan
dari para ulama, bahwa apabila hadis tersebut tidak dijelaskan sebab
penjarahannya, maka didahulukan penta’dilan. Sedangkan menurut Ibnu ‘Adi,
bahwa imam Bukhari banyak meriwayatkan hadis dengan memasukkan Fulaih bin
Sulaiman dalam riwayatnya dan dia mengatakan tidak mengapa dengan
periwayatan tersebut.  Maka dapat disimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis
maqbȗl.

Adapun pemahaman hadis tersebut, terlihat jelaslah bahwa Rasulullah
saw. melakukan hal tersebut tentu mengharapkan ridha dari Allah SWT. karena
dengan melakukannya dapat menguatkan silaturrahȋm sesama manusia.
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الملخص

د صالة بعالبحث هو "دراسة سند احلديث ومتنه: مرور طريق خمتلف اموضوع هذ
العيد." هذا املوضوع عند الباحثة، سيكون إن شاء اهللا وسيلة لإلنسان يف تطبيق سنة رسول اهللا 

يف احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مير بطريق خمتلف بعد رَ كِ صلى اهللا عليه وسلم. ذُ 
من مرور طريق خمتلف  متن الحدیثوسندمشاكلوجدتالكتابوعلماء بني حكمة فيه.ألنّ .صالة العيد

.حتليل املشكلة املوجودة من هذا احلديث. لفهمه مث كما فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم
اهلدف من هذا البحث هو ملعرفة درجة احلديث من حيث السند و متنه ومفهومه 

احلديث، فهذا احلديث ال يتعارض مع القرآن الكرمي وليس فيه علة وال الصحيح. ولو نظرنا إىل منت
) مجع البيانات 1الباحثة هذه اخلطوات: تشاذ. لتحليل املشكلة املوجودة من هذا احلديث، فسار 

) ختريج األحاديث وحتليل سنده 3) منهج مجع البيانات 2ضايف واملصدر اإلمن مصدر الرإيسي 
ومتنه.

ى خبمسة طرق. هم البخاري روَ فوجدت الباحثة هذا احلديث يُ من هذا البحث، 
والرتمذي وابن ماجه وأمحد ابن حنبل والدارمي.لتحديد البحث فالباحثة يبحث ثالثة طرق فقط. 
بعد أن حيلل هذا احلديث، فاحلديث يف صحيح البخاري وابن ماجه صحيحان، ويف سنن الرتميذي 

. وروى يف كل  غريبأنهمن حيث كميةو حسنأنهحيث اجلودةمنألن حسن غريب 
مث حىت يكون توابع حلديث آخر. وأيضا يوجد يف صحيح البخارياألحاديث الراوي األعلى

الجرح. فقال لعلماء ألن الحدیث لیس فبھ أسباب الجرح فأبدأ منمن فليح بن سليمان و هوكثرب املقصود

فاخلالصة، أن ذلك عنھ الكثیر وھو عندي ل بأس بھ.تعدیل. وقال إبن عدي ألن البخاري في صحیحھ وروي 
األحكام ومعمول به.استنباط احلديث مقبول وحجة يف 

واملفهوم من احلديث، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل ذلك إبتغاء لوجه اهللا ألنه 
.حصل يف ذلك العمل تقوية يف صلة الرحم بني الناس
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