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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadits adalah salah satu sumber utama bagi umat Islam setelah al-Qur’an dan

merupakan pedoman hidup bagi umat Islam.Hadits tidak bisa dipisahkan dengan al-Qur’an,

karena hadits merupakan penjelas dan penguat bagi ayat-ayat al-Qur’an. Hadits adalah segala

perkataan, perbuatan dan taqrir yang disandarkan kepada Nabi saw., sahabat dan

tabi’en.1Karena itu kajian hadits sangat penting dipelajari dan dikaji untuk menilai kualitas

hadis yang sampai kepada kita sekarang ini.

Dalam hadits banyak menjelaskan tentang cara-cara untuk mendekatkan diri kepada

Allah SWT, dari sisi akidah, ibadah dan akhlak-akhlak yang baik untuk mendapat

kebahagiaan dunia maupun akhirat. Umat Islam dianjurkan oleh Allah dan Nabi saw.supaya

berdoa atau memohon kepada Allah swt., dan mengharapkan keredhaan dari-Nya hidup

didunia dan akhirat. Berdo’a atau menyampaikan pemohonan merupakan ibadah seseorang

kepada yang Maha Kuasa, dan do’a juga adalah senjata bagi orang Islam.Do’a artinya

pemohonan seorang hamba kepada Allah dengan maksud untuk kebaikan kehidupan dunia

maupun akhirat.2 Akan tetapi untuk memperolehi apa yang diinginkan, umat Islam tidak

hanya cukup sekadar berdo’a saja, karena disisi lain Allah telah menganjurkan supaya

mencari jalan yang dapat mendekatkan diri pada-Nya. Sebagaimana Allah berfirman:

1Zikri Darussamin, Ilmu Hadis (Yogyakarta: Suska Press, 2010), hlm. 1.
2Muhammad Hanif Muslih, Keshahihan Dalil Tawassul Menurut Petunjuk al-Qur’an dan al-Hadis

(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2011), hlm. 1.
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ٓأَیُّھَاٱلَِّذیَنَءاَمنُوْاٱتَّقُوْاٱللَّھََوٱۡبتَُغٓوْاإِلَۡیِھٱۡلَوِسیلَةَ  3.یَٰ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan carilah wasilah

(perantara) untuk mendekatkan diri kepada-Nya”.

Dari ayat di atas jelas menganjurkan kita mengambil perantara antara kita dengan

Allah dalam mendekatkan diri kepada-Nya, dan Nabi saw adalah sebaik-baik wasilah

(perantara). Wasilah bermaksud “perantara”4, dalam bahasa Arab adalah isim dari kata kerja

“wasala ilahi bikadza, yasilu, wasilatan fahuwa wasilun” artinya, mendekatkan diri dan

mengharapkan. Dan dari kata itu terbentuk kata “ma yutaqarrabu bihi ila al-ghairi” artinya,

sesuatu yang bisa mendekatkan diri pada hal yang lain5. Maka dari kata wasilah itulah

masyarakat kita lebih mengenal dengan kata tawassul.Tawassul bermaksud التقرب artinya

mendekatkan diri dengan suatu perantaraan (wasilah) atau menjadikan sesuatu yang menurut

Allah mempunyai nilai, derajat dan kedudukan yang tinggi, untuk dijadikan sebagai

perantaraan (wasilah) agar do’a dapat dikabulkan.6

Dalam hal ini, tawassul sering dikaitkan dengan do’a, yakni pemohonan seseorang

kepada Allah swt.dengan menggunakan perantaraan (wasilah).  Masyarakat muslim sekarang

banyak yang belum mengerti bagaimana hakikat tawassul yang sesungguhnya, dan

bagaimana tawassul yang diinginkan oleh Islam. Sehingga ada kelompok yang ekstrim yang

anti tawassul mengatakan tawasssul adalah bid’ah dan syirik. Mereka mengatakan setiap

amalan bid’ah adalah sesat dan orang yang melakukan kesesatan akan masuk neraka. Dan

mereka mengangap orang yang bertawassul melalui pangkat atau diri Nabi, waliyullah dan

3QS Al-Maidah: 35
4 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 1663.
5 Jamaluddin Abi Al-Fadhli, Lisan al-Arabiy(Beirut: Dar Al-Fikri, 1990), hlm. 724-725.
6Muhammad Hanif Muslih, Ibid., hlm. 51.
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orang yang dianggap  mulia itu menjadi musyrik. Masyarakat muslim pada umumnya belum

mengerti dan paham bagaimana cara tawassul atau berdo’a dengan mengambil perantara

(wasilah) secara tepat. Sehingga belakunya perselisihan dan perdebatan antara kelompok

yang membolehkan tawassul dan kelompok yang anti tawassul.karena tawassul inilah

maqam-maqam para Nabi dan waliyullah dimusnahkan oleh golongan yang anti tawassul,

karena mereka menganggap maqam-maqam para Nabi dan waliyullah itu penyebab kepada

kesyirikan kaum muslim karena melakukan tawassul.

Sedangkan Nabi saw.tidak pernah melarang melakukan tawassul, karena beliau

sendiri pernah mengajar seorang buta berdo’a dan jadikan beliau sebagai perantara dalam

do’anya, sebagaimana hadits dari Ustman bin Hunaif menceritakan:

َ أَْن َعْن ُعْثَماَن ْبِن ُحنَْیٍف أَنَّ َرُجالً َضِریَر اْلبََصِر أَتَى النَّبِىَّ صلى هللا علیھ وسلم فَقَاَل اْدُع هللاَّ
أَ . قَاَل فَاْدُعھُ . قَاَل إِْن ِشْئَت َدَعْوُت َوإِْن ِشْئَت َصبَْرَت فَھَُو َخْیٌر لَكَ . یَُعافِیَنِى قَاَل فَأََمَرهُ أَْن یَتََوضَّ

َعاِء اللَّھُمَّ إِنِّى أَْسأَلَُك َوأَتَوَ  ْحَمِة إِنِّى فَیُْحِسَن ُوُضوَءهُ َویَْدُعَو بِھََذا الدُّ ٍد نَبِىِّ الرَّ ھُ إِلَْیَك بِنَبِیَِّك ُمَحمَّ جَّ
ْھُت بَِك إِلَى َربِّى فِى َحاَجتِى ھَِذِه لِتُْقَضى لِى اللَّھُمَّ فََشفِّْعھُ فِىَّ  7.تََوجَّ

Daripada Ustman bin Hunaif: “Seorang laki-laki buta datang kepada Nabi SAW ia
berkata: Berdoalah kepada Allah agar Dia menyembuhkanku. Beliau bersabda: Jika
kamu mahu aku doakan, atau kamu mahu bersabar, dan sabar itu lebih baik. Ia
menjawab: Doakan, kemudian Rasul memerintahkan kepadanya untuk berwuduk,
maka ia berwuduk dengan sempurna kemudian berdoa dengan doa ini, Ya Allah aku
memohon kepada-Mu dan aku mengadap kepada-Mu dengan Nabi-Mu Muhammad,
Nabi penuh rahmat, aku mengadap denganmu kepada Tuhanku dalam kebutuhanku
ini kepadaku, Ya Allah berilah pertolongan kepadanya untukku”.

Hadits di atas jelas bahwa orang buta tersebut berdo’a memohon kepada Allah

swt.dengan menyebut nama Nabi saw.sebagai perantara dalam mendo’akan kesembuhannya.

Ia menggunakan kemuliaan Nabi saw.sebagai hamba yang mulia dan paling dekat dengan

7Abi Abdullah Muhammad bin Zaid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah (Qaherah: Dar Ibu Haisami, 2005) Juz
1, hlm. 84.
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Allah dalam berdo’a. Maka berdo’a dengan mengguna perantaraan (wasilah) seseorang yang

dianggap mulia itu dibolehkan.

Dan Nabi saw. juga mengajar kita  bertawassul dengan amalan-amalan yang soleh,

bukan saja bertawassul pada orang soleh, bertawassul kepada amalan-amalan soleh juga

dituntut, sebagaimana peristiwa tiga orang sahabat yang terperangkap di dalam gua yang

terjadi pada zaman Bani Israil, jauh sebelum diutusnya Rasulullah saw. Beliau

mengisahkannya kepada kita berdasarkan wahyu dari Allah swt. Rasulullah saw. bersabda:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم : َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكْم أَْن یَُكوَن ِمْثَل َصاِحبِ : قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ
َخَرَج ثَالَثَةٌ فََغیََّمْت : یَا َرُسوَل هللاِ ، َوَما َصاِحُب فََرِق األَُرزِّ ؟ قَاَل : األَُرزِّ ، فَْلیَُكْن ِمْثلَھُ قَالُوا فََرِق 

َماُء ، فََدَخلُوا َغاًرا ، فََجاَءْت َصْخَرةٌ ِمْن أَْعلَى اْلَجبَِل َحتَّى طَبَّقَِت اْلبَاَب َعلَْیِھْم ، َعلَْیِھُم السَّ
لَقَْد َوقَْعتُْم فِي أَْمٍر َعِظیٍم ، فَْلیَْدُع ُكلُّ َرُجٍل : فََعالَُجوھَا ، فَلَْم یَْستَِطیُعوھَا ، فَقَاَل بَْعُضھُْم لِبَْعٍض 

َ تََعالَى أَْن یُْنِجیَنَا ِمْن ھََذا ، فَقَاَل أََحُدھُْم  لَُم أَنَّھُ َكاَن لِي أَبََواِن اللَّھُمَّ إِنََّك تَعْ : بِأَْحَسِن َما َعِمَل لََعلَّ هللاَّ
ھَُما َعلَى َشْیَخاِن َكبِیَراِن ، َوُكْنُت أَْحلُُب ِحالَبَھَُما ، فَأَِجیئُھَُما ، َوقَْد نَاَما ، فَُكْنُت أَبِیُت قَائًِما ، َوِحالَبُ 

ِھَما ، َوِصْبیَتِي یَتََضاَغْوَن َحْولِي ، فَإِْن ُكْنَت یَِدي أَْكَرهُ أَْن أَْبَدأَ بِأََحٍد قَْبلَھَُما ، أَْو أَْن أُوقِظَھَُما ِمْن نَْومِ 
ْخَرةُ : تَْعلَُم أَنِّي إِنََّما فََعْلتُھُ ِمْن َخْشیَتَِك فَاْفُرْج َعنَّا ، قَاَل  َكِت الصَّ اللَّھُمَّ : َوقَاَل الثَّانِي : قَاَل . فَتََحرَّ

ا َخلَْقَت أََحبَّ إِلَيَّ ِمْنھَا ، فَُسْمتُھَا نَْفَسھَا ، فَقَالَْت إِنََّك تَْعلَُم أَنَّھُ َكانَْت لِي اْبنَةُ َعمٍّ  الَ : لَْم یَُكْن َشْيٌء ِممَّ
جُ  ِ ُدوَن ِمئَِة ِدینَاٍر ، فََجَمْعتُھَا ، َوَدفَْعتُھَا إِلَْیھَا َحتَّى إَِذا أَنَا َجلَْسُت ِمْنھَا َمْجلَِس الرَّ : ِل ، فَقَالَْت َوهللاَّ

 َ فَاْفُرْج َعنَّا ، َوالَ تَفُضَّ اْلَخاتََم إِالَّ بَِحقِِّھ ، فَقُْمُت َعْنھَا ، فَإِْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنََّما فََعْلتُھُ ِمْن َخْشیَتَِك اتَِّق هللاَّ
َماُء : قَاَل  ْخَرةُ َحتَّى بََدِت السَّ ُكْنُت اْستَأَْجْرُت أَِجیًرا اللَّھُمَّ إِنََّك تَْعلَُم أَنِّي: َوقَاَل الثَّالُِث . فََزالَِت الصَّ

ا أَْمَسى َعَرْضُت َعلَْیِھ َحقَّھُ ، فَأَبَى أَْن یَأُْخَذهُ ، َوَذھََب َوتََرَكنِي ، فَتََحرَّ  ْجُت ِمْنھُ بِفََرٍق ِمْن أَُرزٍّ ، فَلَمَّ
ْرتُھُ لَھُ ، َوأَْصلَْحتُھُ َحتَّى اْشتََرْیُت ِمْنھُ بَقًَرا َوَراِعیَھَا ، فَ  َ : لَقِیَنِي بَْعَد ِحیٍن ، فَقَاَل َوثَمَّ اتَِّق هللاَّ

َ َوالَ : اْنطَلِْق إِلَى َذلَِك اْلبَقَِر َوَراِعیھَا ، فَُخْذھَا ، فَقَاَل : َوأَْعِطنِي أَْجِري َوالَ تَْظلِْمنِي ، فَقُْلُت  اتَِّق هللاَّ
َق فَاْستَاَق َذلَِك ، فَإِْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنِّي إِنََّما فََعْلتُھُ إِنِّي لَْسُت أَْسَخُر بَِك ، فَاْنطَلَ : تَْسَخْر بِي ، فَقُْلُت 

ْخَرةُ ، فََخَرُجوا یَْمُشونَ  ثَنَا یَْعقُوُب ، .اْبتَِغاَء َمْرَضاتَِك َخْشیَةً ِمْنَك ، فَاْفُرْج َعنَّا فَتََدْحَرَجِت الصَّ َحدَّ
ثَنَا نَافِعٌ  ثَنَا أَبِي ، َعْن َصالٍِح ، َحدَّ ُ َعلَْیھِ : ، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر قَاَل َحدَّ قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

ْت بَْینََما ثَالَثَةُ َرْھٍط یَتََماَشْوَن أََخَذھُُم اْلَمطَُر ، فَأََوْوا إِلَى َغاٍر فِي َجبٍَل ، فَبَْینََما ھُْم فِیِھ َحطَّ : َوَسلََّم 
8.ْطبَقَْت َعلَْیِھْم فََذَكَر اْلَحِدیَث ِمْثَل َمْعنَاهُ َصْخَرةٌ ِمَن اْلَجبَِل فَأَ 

Dari Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah saw. bersabda: “Siapa diantara kalian bisa
seperti himpunan petani padi hendaklah ia melakukannya. Para sahabat bertanya:
‘Apakah maksud himpunan petani padi?’ Beliau menjawab: ‘Dahulu ada tiga petani
berangkat kerja, tiba-tiba langit mendung dan hujan. Mereka pun berteduh di sebuah

8Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal (Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993), Juz 3,
hlm. 116.
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gua, tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dari atas gunung dan mengarah ke pintu gua,
akhirnya menutupi pintu gua dengan rapat-rapat.Mereka berusaha sekuat tenaga
untuk mendorong batu besar tersebut tapi mereka tidak berkuasa. Salah seorang
daripada mereka mengajukan usul: ‘ Sesungguhnya kalian sekarang berada dalam
satu masalah yang sangat besar, sebab itu hendaklah tiap-tiap orang berdoa dengan
amalannya yang paling bagus, semoga Allah berkenan menyelamatkan kita dari
dalam gua ini’. Orang pertama berdoa: ‘Ya Allah, Engkau pasti mengatahui bahwa
aku dulu pernah mempunyai dua orang tua yang sudah tua renta, akulah yang selalu
memerahkan susu buat mereka berdua. Suatu ketika aku menjenguk mereka sedang
mereka telah tertidur pulas hingga akupun menunggui mereka dengan berdiri, aku
pegangi susu untuk mereka berdua sepanjang malam, karena kau tidak mahu
memberikannya kepada orang lain sebelum kuberikan kepada mereka. Aku juga tidak
mahu membangunkannya, padahal saat itu anak-anakku merengek-rengek kepadaku
karena kelaparan.Jika Engkau anggap aku melakukannya ini hanya dilandasi rasa
takutku kepada-Mu, maka bukalah pintu gua ini’.ia berkata: Lalu batu besar itu
bergeser sedikit. Petani kedua berkata: ‘Ya Allah, Engkau pasti mengatahui bahwa
anak perempuan pamanku adalah orang yang paling aku cintai melebihi yang lain,
aku menawarkan diri kepadanya dan dia menjawab: ‘Tidak, demi Allah, kecuali
dengan membayar seratus dinar’. Maka aku pun mengumpulkannya dan
membayarnya, hingga ketika aku telah duduk di atasnya seperti duduknya seorang
suami di atas istrinya, wanita itu berkata: ‘Bertakwalah kamu kepada Allah, dan
janganlah kau pecahkan keperawanan ini kecuali dengan jalan yang benar’, maka
aku pun segera berdiri dari tubuhnya. Jika Engkau menganggap perbuatanku ini aku
lakukan karena rasa takutku kepada-Mu maka bukalah pintu gua ini’.Ia berkata:
Lalu batu besar itu agak miring hingga Nampak terlihat langit di luar sana. Lalu
petani ketiga berdoa: ‘Ya Allah, Engkau pasti tahu bahwa dulu aku pernah menyewa
seseorang dengan imbalan sejumlah beras, dan ketika telah sore, aku berikan
kepadanya beras itu, tapi dia tidak mau mengambilnya dan malah meninggalkanku
hingga aku kesulitan mencarinya. Setelah itu aku mengembangkan harta miliknya
hingga bertambah banyak dan bisa dibelikan seekor sapi berikut pengembalanya.
Setelah beberapa lama, ia menemuiku dan berkata: ‘Bertakwalah kamu kepada Allah
dan berikanlah upahku yang dulu itu, serta janganlah berlaku zalim terhadapku’.
Lalu aku pun berkata: ‘Hampirilah sapi itu berikut pengembalanya dan ambil saja
semua’. Ia berkata: ‘Bertakwalah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu
mengejekku’. AKu pun menjawab: ‘Aku tidak mengejekmu’. Maka ia pun pergi
menghampirinya dan mengambilnya. Jika Engkau menganggap perbuatanku ini aku
lakukan karena mengharap redho-Mu dank arena rasa takutku kepada-Mu, maka
bukakanlah pintu gua ini untuk kami’.Lalu batu besar itu tergelincir dan mereka pun
dapat keluar dengan selamat”.

Hadits ini jelas Nabi saw. menceritakan kepada  para sahabat tentang tiga orang

sahabat yang terperangkap di dalam guabertawassul dengan amalan soleh, maka dari cerita

itu bisa dijadikan dalil bahwa tawassul dengan amalan soleh itu dibolehkan.
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Berdo’a dengan asma Allah juga adalah salah satu bentuk tawassul yang dibolehkan

oleh Nabi saw. ketika memohon kepada Allah swt. sebagaimana hadits Nabi saw:

ِ ْبِن بَُرْیَدةَ األَْسلَِمىِّ َعْن أَبِیھِ  قَاَل َسِمَع النَّبِىُّ صلى هللا علیھ وسلم َرُجالً یَْدُعو َوھَُو یَقُوُل َعْن َعْبِد هللاَّ
َمُد الَِّذى لَمْ  ُ الَ إِلَھَ إِالَّ أَْنَت األََحُد الصَّ یَلِْد َولَْم یُولَْد َولَْم یَُكْن اللَّھُمَّ إِنِّى أَْسأَلَُك بِأَنِّى أَْشھَُد أَنََّك أَْنَت هللاَّ

َ بِاْسِمِھ األَْعظَِم الَِّذى إَِذا ُدِعَى بِِھ أََجاَب َوإَِذا.لَھُ ُكفًُوا أََحدٌ  قَاَل فَقَاَل َوالَِّذى نَْفِسى بِیَِدِه لَقَْد َسأََل هللاَّ
9.ُسئَِل بِِھ أَْعطَى

Dari Abdullah bin Buraidah al-Aslami, dari ayah Abdullah yaitu Buraidah al-Aslami,
ia berkata: Nabi saw. mendengar seorang lelaki berdoa, dan ia mengatakan: “Ya
Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan kesaksianku bahwa Engkau
adalah Tuhan, tiada Tuhan selain Engkau, Yang Maha Esa, tempat meminta, yang
tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, dan tidak seorang pun yang menyamai-
Nya.” Nabi kemudian bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya,
sesungguhnya ia telah meminta kepada Allah dengan nama-nama-Nya yang agung,
yang apabila Dia dipohon melalui nama-nama itu, niscaya akan dikabulkan, dan
apabila diminta melalui nama-nama itu, niscaya Dia akan memberi”.

Dan tawassul yang sering diperdebatkan oleh kelompok yang membolehkan tawassul

dan yang anti tawassul adalah tentang tawassul dengan orang yang telah meninggal.Tetapi

ada beberapa hadits yang menjadi dalil bagi kelompok yang membolehkan tawassul dengan

orang yang telah meninggal. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik

ketika kewafatan ibu Saidina Ali yaitu Fatimah binti Asad, Nabi saw. bertawassul dengan

menggunakan wasilah perantaraan nabi-nabi sebelum beliau.:

ا َماتَْت فَاِطَمةُ بنُت أََسِد بن ھَاِشٍم أُمُّ َعلِيِّ بن أَبِي طَالٍِب، َدَخَل َعلَْیھَا : َعْن أَنَِس بن َمالٍِك، قَالَ  لَمَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فََجلََس عِ  ِ َصلَّى هللاَّ ي، :ْنَد َرْأِسھَا، فَقَالَ َرُسوُل هللاَّ ي بَْعَد أُمِّ ي، ُكْنِت أُمِّ ُ یَا أُمِّ َرِحَمِك هللاَّ

ِ َوال دَّاَر وتُْشبِِعینِي وتَْعَرْیَن، وتُْكِسینِي، وتَْمنَِعیَن نَْفَسِك طَیِّبًا، وتُْطِعِمینِي تُِریِدیَن بَِذلَِك َوْجھَ هللاَّ
ُ َعلَْیھِ اآلِخَرةَ، ثُمَّ أََمَر أَْن تَُغسََّل ثَال ِ َصلَّى هللاَّ ا بَلََغ اْلَماُء الَِّذي فِیِھ اْلَكافُوُر َسَكبَھُ َرُسوُل هللاَّ ثًا، فَلَمَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَِمیَصھُ، فَأَْلبََسھَا إِیَّاهُ َوَكفَّنَ  ِ َصلَّى هللاَّ مَّ َدَعا ھَا بِبُْرٍد فَْوقَھُ، ثُ َوَسلََّم بِیَِدِه، ثُمَّ َخلََع َرُسوُل هللاَّ
، َوُعَمَر بن اْلَخطَّا ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم أَُساَمةَ بن َزْیٍد، َوأَبَا أَیُّوَب األَْنَصاِريَّ ِ َصلَّى هللاَّ ِب، َوُغالًما َرُسوُل هللاَّ

 ُ ِ َصلَّى هللاَّ ا بَلَُغوا اللَّْحَد َحفََرهُ َرُسوُل هللاَّ َعلَْیِھ َوَسلََّم بِیَِدِه، َوأَْخَرَج أَْسَوَد یَْحفُُروَن فََحفَُروا قَْبَرھَا، فَلَمَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى هللاَّ ا فََرَغ َدَخَل َرُسوُل هللاَّ ُ الَِّذي یُْحیِي :فَاْضطََجَع فِیِھ، ثُمَّ قَالَ : تَُرابَھُ بِیَِدِه، فَلَمَّ هللاَّ

ي فَاِطَمةَ ب ْع َعلَْیھَا ُمْدَخلَھَا، بَِحقِّ َویُِمیُت َوھَُو َحيٌّ ال یَُموُت، اْغفِْر ألُمِّ تَھا، َوَوسِّ نِت أََسٍد، ولَقِّْنھَا ُحجَّ

9 Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirdmizi, Sunan at-Tirdmizi (Beirut, Lubnan: Dar El-Fikr, 2003), Juz 5,
hlm. 290.
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اِحِمیَن َوَكبََّر َعلَْیھَا أَْربًَعا، وأَْدَخلُوھ ا اللَّْحَد ھَُو نَبِیَِّك َواألَْنبِیَاِء الَِّذیَن ِمْن قَْبلِي، فَإِنََّك أَْرَحُم الرَّ
دِّ  ُ تََعالَى َعْنھُمْ َواْلَعبَّاُس، َوأَبُو بَْكٍر الصِّ 10.یُق َرِضَي هللاَّ

Daripada Anas bin Malik ra. berkata: “Ketika Fatimah binti Asad in Hasyim, ibu
Saidina Ali ibn Abi Thalib meninggal, Rasulullah saw. masuk ke dalam, kemudian
duduk pada arah kepalanya sambil berdoa: ‘Semoga Allah merahmatimu ya ibuku,
engkau adalah ibuku setelah ibu kandungku, engkau yang memberi aku kenyang,
engkau tidak mahu memakai pakaian, tetapi engkau yang memberiku pakaian,
engkau melarang dirimu sendiri untuk makan, tapi engkau yang memberiku makan,
semua itu engkau lakukan semata mengharapa redha Allah dan kehidupan akhirat
semata’. Kemudian beliau perintah untuk dimandikan tiga kali, dan ketika air sampai
pada kapur barus, Rasulullah menuangkan air sendiri dengan tangannya
kemudianbeliau melepas gamisnya, dan memakaikan gamisnya tersebut, kemudian
mengafaninya dengan sutera di atas kafan, kemudian beliau memanggil Usamah ibn
Zaid, Abu Ayyub Al-Anshari, Umar Ibn Khattab dan anak laki-laki hitam, agar
mereka menggali kuburnya. Setelah selesai membuat liang kubur, Rasulullah ikut
menggali, mengeluarkan pasir dengan tangannya, ketika galian selesai, beliau
membaringkan badannya di liang kubur, kemudian membaca doa: ‘Allah Tuhan yang
menghidupkan, Tuhan yang mematikan, Ia Zat yang hidup dan tidak mati, ampunilah
Fatimah binti Asad, ajarilah hujjahnya ketika ditanya Malaikat Munkar dan Nakir,
lapangkanlah untuknya tempat masuknya, dengan haq Nabi-Mu dan haq para nabi-
nabi sebelumku, karena Engkau adalah Zat yang lebih memberikan kasih saying.
Setelah itu beliau takbir empat kali, dan kemudian memasukkan ke dalam liang lahat
bersama dengan Abbas dan Abu Bakar Ash-Shiddiq ra.”.

Hadits di atas jelas perbuatan Nabi saw. sendiri bertawassul kepada nabi-nabi

sebelum beliau. Dan sebagaimana hadits seorang laki-laki bertemu dengan khalifah Ustman

untuk suatu kebutuhan yang diriwayatkan oleh Ustman bin Hunaif.

"َعْن ُعْثَماَن بن ُحنَْیٍف أَنَّ َرُجال،
ْیِھ َوال یَْنظُُر فِي َحاَجتِِھ، فَلَقَِي اْبَن ُحنَْیٍف فََشَكى َذلَِك إِلَْیِھ، فَقَاَل لَھُ ُعْثَماُن فََكاَن ُعْثَماُن ال یَْلتَفُِت إِلَ 

أْ، ثُمَّ اْئِت اْلَمْسِجَد فََصلِّ فِیِھ َرْكَعتَْیِن، ثُمَّ قُلْ : بن ُحنَْیفٍ  اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك : اْئِت اْلِمیَضأَةَ فَتََوضَّ
ھُ بِكَ َوأَتََوجَّ  ُد إِنِّي أَتََوجَّ ْحَمِة، یَا ُمَحمَّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم نَبِيِّ الرَّ ٍد َصلَّى هللاَّ إِلَى َربِّي ھُ إِلَْیَك بنبِیِّنَا ُمَحمَّ

ُجُل فََصنََع َما، قَالَ  لَھُ، ثُمَّ فَتَْقِضي لِي َحاَجتِي َوتَُذُكُر َحاَجتََك، َوُرْح َحتَّى أَْرَوَح َمَعَك، فَاْنطَلََق الرَّ
اُب َحتَّى أََخَذ بِیَِدِه فَأَْدَخلَھُ َعلَ  ُ تََعالَى َعْنھُ، فََجاَء اْلبَوَّ ى ُعْثَماَن بن أَتَى بَاَب ُعْثَماَن بن َعفَّاَن َرِضَي هللاَّ

ُ تََعالَى َعْنھُ، فَأَْجلََسھُ َمَعھُ َعلَى الطِّْنفَِسِة ُحنَْیفًا، فَقَالَ  اَجتَُك؟ فََذَكَر َحاَجتَھُ حَ : َعفَّاَن َرِضَي هللاَّ
، قَاَل لَھُ  َما َكانَْت لََك ِمْن َحاَجةٍ : َما َذَكْرُت َحاَجتََك َحتَّى َكاَن السَّاَعةُ، َوقَالَ : َوقََضاھَا لَھُ، ثُمَّ

ُجَل َخَرَج ِمْن ِعْنِدِه فَلَقَِي ُعْثَماَن بن َحنِیٍف، فَقَاَل لَھُ  ُ َخْیًرا َما َكاَن جَ : فَأَْذُكُرھَا، ثُمَّ إِنَّ الرَّ َزاَك هللاَّ
، فَقَاَل ُعْثَماُن بن ُحنَْیفٍ  ِ َما َكلَّْمتُھُ، َولَِكنِّي : یَْنظُُر فِي َحاَجتِي َوال یَْلتَفُِت إِلَيَّ َحتَّى َكلَّْمتَھُ فِيَّ َوهللاَّ

10 Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu Qassim al-Thabrani, Mu’jam al-Kabir(Makatabah al-‘Ulum wa al-
Hukum al-Mausul, 1983), Juz 24, hlm. 351.
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ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َوأَتَاهُ َضِریٌر فََشكَ  ِ َصلَّى هللاَّ ى إِلَْیِھ َذھَاَب بََصِرِه، فَقَاَل لَھُ النَّبِيُّ َصلَّى َشِھْدُت َرُسوَل هللاَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  ُ َعلَْیِھ : فَتََصبَّْر، فَقَالَ : هللاَّ ، فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ ِ، لَْیَس لِي قَائٌِد َوقَْد َشقَّ َعلَيَّ یَا َرُسوَل هللاَّ

أْ :"َوَسلَّمَ  ِ َما : ، قَاَل اْبُن ُحنَْیفٍ "،ثُمَّ َصلِّ َرْكَعتَْیِن، ثُمَّ اْدُع بِھَِذِه الدََّعَواتِ اْئِت اْلِمیَضأَةَ فَتََوضَّ فََوهللاَّ
ُجُل َكأَنَّ  ْقنَا َوطَاَل بنا اْلَحِدیُث َحتَّى َدَخَل َعلَْینَا الرَّ 11.ھُ لَْم یَُكْن بِِھ ُضرٌّ قَطّ تَفَرَّ

Dari Utsman bin Hunaif: “Bahwa seorang laki-laki berkali-kali datang kepada
Utsman bin ‘Affan ra.  untuk suatu keperluan tetapi Utsman tidak menanggapinya
dan tidak memperhatikan keperluannya. Kemudian orang tersebut menemui Utsman
bin Hunaif dan mengeluhkan hal itu. Maka Utsman bin Hunaif berkata “pergilah ke
tempat berwudhu’ dan berwudhu’lah kemudian masuklah ke dalam masjid kerjakan
shalat dua raka’at kemudian berdoalah, “Ya Allah aku memohon kepadamu dan
menghadap kepadamu dengan Nabi kami, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad
aku menghadap denganmu kepada TuhanMu Tuhanku agar memenuhi
keperluanku” kemudian sebutkanlah hajat atau keperluanmu, berangkatlah dan aku
dapat pergi bersamamu. Maka orang tersebut melakukannya kemudian datang
menghadap Utsman, ketika sampai di pintu Utsman penjaga pintu Utsman memegang
tangannya dan membawanya masuk kepada Utsman bin ‘Affan maka ia dipersilakan
duduk disamping Utsman, Utsman berkata: “Apa keperluanmu?” maka ia
menyebutkan keperluannya dan Utsman segera memenuhinya. Utsman berkata “Aku
tidak ingat engkau menyebutkan keperluanmu sampai saat ini” kemudian Utsman
berkata “kapan saja engkau memiliki keperluan maka segeralah sampaikan”.
Kemudian orang tersebut pergi meninggalkan tempat itu dan menemui Utsman bin
Hunaif, ia berkata “Semoga Allah SWT membalas kebaikanmu, ia awalnya tidak
memperhatikan keperluanku dan tidak mempedulikan kedatanganku sampai engkau
berbicara kepadanya tentangku”. Utsman bin Hunaif berkata “Demi Allah, aku tidak
berbicara kepadanya, hanya saja aku pernah menyaksikan seorang buta menemui
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengeluhkan kehilangan penglihatannya,
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata “bersabarlah”. Ia berkata “wahai
Rasulullah, aku tidak memiliki penuntun yang dapat membantuku dan itu sungguh
sangat menyulitkanku”. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata “pergilah ke
tempat wudhu’, berwudhu’lah kemudian shalatlah dua rakaat kemudian berdoalah”
yaitu doa ini. Utsman bin Hunaif berkata “demi Allah kami tidaklah berpisah dan
berbicara lama sampai ia datang kepada kami dalam keadaan seolah-olah ia tidak
pernah kehilangan penglihatan sebelumnya”.

Maka jika dipahami secara tekstual dua hadis tersebut dibolehkan melakukan

tawassul kepada orang yang telah meninggal, karena hakikat tawassul adalah kita memohon

kepada Allah swt dengan membawa wasilah yang dicintai oleh Allah swt.agar do’a kita

dikabulkan, bukan memohon kepada wasilah yang diambil itu.

11Ibid., juz 9, hlm. 30.
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Berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi saw. mengambil perantara dalam

mendekatkan diri kepada Allah dibolehkan. Tapi pada masa kini banyak orang yang

melarang, malah ada yang mengatakan bid’ah dan syirik melakukan tawassul, terlebih-lebih

lagi kepada orang yang telah meninggal.Inilah yang membuat saya tertarik untuk mengkaji

dan meneliti tentang tawassul dengan lebih mendalam. Bertitik tolak dari uraian di atas pada

gilirannya mendorong penulis untuk melakukan studi berjudul “TAWASSUL DALAM

PERSPEKTIF HADITS NABI SAW.”.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan dipilihnya judul ini adalah:

1. Terjadinya kontraversi di kalangan umat Islam dalam memahami bagaimana

hakikat tawassul yang sesungguhnya, sehingga penulis berpikir untuk

mengungkap tawassul berdasarkan hadis dan pendapat para ulama.

2. Tawassul merupakan masalah aqidah yang sangat penting dalam agama agar

komunitas muslimin dalam urusan ibadah mampu mencapai keyakinan yang

sesuai dengan syari’at Islam.

C. Penegasan Istilah

Untuk menyamakan persepsi terhadap makna, maka perlu dijelaskan arti dari

beberapa kata yang dianggap perlu, guna memudahkan pemahaman dan menghindari

kesalahpahaman makna dari kata yang dimaksud:
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1. Tawassul

Tawassul bermaksud التقرب artinya mendekatkan diri dengan suatu perantaraan

(wasilah) atau menjadikan sesuatu yang menurut Allah mempunyai nilai, derajat dan

kedudukan yang tinggi, untuk dijadikan sebagai perantaraan (wasilah) agar do’a dapat

dikabulkan.12

2. Perspektif

Perspektif adalah pengharapan, peninjauan, tinjauan, dan padang luas.13

3. Hadits

Hadits menurut bahasa adalah yaitu sesuatu yang baru atau ,الجدید yaitu ,الخبر

sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang

lain. Manakala menurut istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad

saw., baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifat beliau. Dan dikatakan dari

Ahli Hadits, bahwa hadits itu bukan hanya untuk sesuatu yang marfu’, yaitu sesuatu yang

disandarkan kepada Nabi saw..saja, melainkan juga untuk sesuatu yang mauquf, yaitu

yang disandarkan kepada sahabat, dan yang maqtu’, yaitu yang disandarkan kepada

tabi’in.14

12Muhammad Hanif Muslih, Ibid., hlm. 51
13 Widodo, Amd, Dkk, Kamus Ilmiah Popular (Yogyakarta: Absolut, t.t), Cet 1, hlm. 3476.
14Mudasir, Ilmu Hadis (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 11.
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D. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Hadits-hadits yang berkaitan dengan tawassul dapat penulis klasifikasikan dalam

empat bentuk:

a. Tawassul dengan Asma’ Allah terdapat tiga hadits yaitu, Sunan At-Tirdmizi kitab ad-

Da’awathadits 3486, Sunan Ibnu Majah kitab ad-Do’ahadits3857, dan Musnad

Ahmad bin Hanbal juz 5 hadits 23302. Dalam hal ini, penulis akan mentakhrij hadits

riwayat at-Tirdmizi, sedangkan hadits riwayat Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal

akan di jadikan tawabi’.

b. Tawassul dengan amalan soleh terdapat tiga hadits yaitu, Shahih al-Bukhari kitab al-

Hars hadits 2333,Shahih Muslim kitab al-Riqaq hadits 2743, dan Musnad Ahmad bin

Hanbal Juz 2 hadits 5973. Dalam hal ini akan penulis takhrij riwayat Muslim,

sedangkan hadits riwayat Bukhari dan Ahmad akan dijadikan tawabi’.

c. Tawassul dengan orang soleh yang masih hidup penulis ketemukan tiga hadits yang

berbeda-beda.

1) Tawassul kepada Nabi saw. agar memohon hujan (solat al-Istisqa’) terdapat lima

hadits yaitu, Shahih Bukhari kitab Jum’at hadits 933, kitab al-Istisqa’ hadits

1014, Sunan an-Nasa’i kitab Solat al-Istisqa’ hadits 1524,Shahih Muslim kitabal-

Istisqa’ hadits 897, dan Musnad Ahmad bin Hanbal juz 3 hadits 13728. Dalam hal

ini, akan penulis takhrij hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, sedangkan riwayat

yang lain akan dijadikan tawabi’.
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2) Seorang buta bertawassul kepada Nabi saw. agar memohon kesembuhan matanya

terdapat tiga hadits yaitu, Sunan Ibnu Majah kitab ‘Iqamah hadits 1385, Sunan at-

Tirdmizi kitab ad-Da’awat hadits 3589 dan Musnad Ahmad bin Hanbal juz 4

hadits 138. Maka dalam hal ini, penulis akan mentakhrij hadits riwayat at-

Tirdmizi, sedangkan hadits riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dijadikan tawabi’.

3) Umar al-Khattab bertawassul kepada Saidina Abbas ra. terdapat satu hadits yang

diriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari kitab al-Istisqa’ hadits 1010. Maka penulis

akan mentakhrijkan hadis riwayat Bukhari.

d. Tawassul kepada orang yang telah meninggal terdapat dua hadits yang berbeda

diriwayatkan at-Thabrani dalam Mu’jam al-Kabir. Pertama pada bab Fatimah binti

Asad Ummu Ali bin Abi Thalib hadis 871,15 dan kedua pada bab Ustman bin Hunaif

hadis 8311. Maka dalam hal ini, penulis akan mentakhrij kedua-dua hadis tersebut.

2. Rumusan Masalah

Untuk menfokuskan tulisan skripsi ini, penulis akan rumuskan dua masalah, yaitu:

a. Bagaimana kualitas hadits tentang tawassul?

b. Bagaimana pemahaman hadits tentang tawassul?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Mengatahui hadits-hadits tentang tawassul dan kualitas hadits tersebut.

15Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu Qassim al-Thabrani, Mu’jam al-Kabir (Maktabah al-‘Ulum wa al-
Hukum al-Mausul, 1983), Juz 24, hlm. 351.
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b. Menjelaskan pemahaman hadits tentang tawassul.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini berguna sebagai salah satu khazanah ilmu pengatahuan keislaman,

khususnya dibidang disiplin ilmu hadits, dan sebagai respon terhadap fenomena-

fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.

b. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar keserjanaan pada Fakultas

Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau.

F. Tinjauan Kepustakaan

Sebagaimana telah disebutkan dalam pokok permasalahan, bahwa kajian penelitian

ini adalah tawassul dalam perspektif hadits Nabi saw., bagaimana hakikat tawassul yang

sesungguhnya berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi saw. Sepanjang pengatahuan

penulis, belum ada kajian yang komprehensif mengenai judul ini dan membahasnya secara

detail. Yang ada, pembahasan-pembahasan tersebut termaktub dalam kitab-kitab yang

berbeda.

Dalam kajian ini, penulis melihat dan meninjau beberapa karya para cendikiawan

muslim yang mengkaji tentang tawassul. Seperti As-Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-

Husaini dalam kitabnya Pemahaman dalam Islam yang perlu diluruskan, judul aslinya adalah

Mafahim Yajibu’an Tushahhah membicarakan tawassul itu adalah suatu perbuatan yang

dibolehkan kepada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dengan dalil-dalil dari

al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi saw. Dan Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah dengan judul
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Tawassul dan Wasilah, yang diterjemahkan oleh Ahmad Tafsir, beliau mengkaitkan tawassul

dengan syafaat dan do’a dari Nabi saw. beliau mengatakan siapa yang diberi syafaat dan

do’a, ia sudah tawassul kepada Allah melalui syafaat dan do’anya. Dan dalam kitabnya yang

lain berjudul Kemurnian Akidah, yang diterjemahkan oleh Halimuddin, beliau hanya

membahas gambaran tawassul secara umum dan permasalahan bertawassul kepada Nabi saw.

baik ketika beliau masih hidup maupun setelah beliau wafat. Kemudian karya Syaikh Abu

Bakar Jabir al-Jazari, dengan bukunya yang berjudul Aqidatul Mukmin, dalam buku ini beliau

hanya membahas secara singkat dan lebih menitik beratkan tentang perbedaan antara wasilah

duniawi dan wasilah uluhiyah. Seterusnya buku tentang Keshahihan Dalil Tawassul Menurut

Petunjuk al-Qur’an dan al-Hadis, karya Muhammad Hanif Muslih.Dalam buku ini secara

umumnya menitikberatkan bagaimana tawassul yang disepakati oleh para ulama, dan

tawassul yang mana dipertentangkan ulama.

Ringkasnya, dari seluruh karya-karya di atas telah membahas tawassul secara detail

dengan menggunakan dalil-dalil al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi. Tetapi tidak banyak buku-

buku atau kitab yang membahas bagaimana status hadits dan pemahaman hadits secara detail

tentang tawassul, sedangkan penelitian ini menitikberatkan kajiannya pada pemahaman

tawassul dalam perspektif hadits Nabi saw.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu menelaah

sumber-sumber tertulis berupa hadits.Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini
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adalah dokumen tertulis.Penelitian difokuskan pada penelusuran dan analisis melalui

literature serta bahan pustaka lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan kepada dua kategori yaitu:

a. Data primer adalah bahan pustaka yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian

ini. Sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang berkaitan

langsung dengan hadits tawassul. Data ini bersumber dari kitab-kitab hadits yang

memuat hadits-hadits tentang tawassul. Adapun kitab-kitab hadits yang menjadi

sumber primer hadits-hadits tentang tawassul adalah kutub al-sittah dan kitab

Musnad Ahmad bin Hanbal dan juga kitab Mu’jam al-Kabir at-Thabrani. Selain

itu rujukan penting dalam penelitian ini adalah kitab Mu’jam al-Mufahrash li al-

Hafz al-Hadis an-Nabawi karya A.J. Wensick, Kitab Miftah Kunuz As-Sunnah

karya A.J. Wensick, dan kitab Tahzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal karya al-Mizzi.

b. Data sekunder adalah referensi yang mendukung tema-tema poko yang dibahas,

baik berupa buku, artikel, ataupun bahan pustaka lainnya yang dapat dijadikan

bahan memperkuat argumentasi dari hasil penelitian.

H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Melakukan

pelacakan terhadap hadits-hadits tentang tawassul dengan menggunakan metode

takhrij hadis.
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2. Mengumpulkan hadits-hadits tentang tawassul, untuk selanjutnya dapat

membandingkan sanad dan matannya.

3. Meneliti kualitas dan kredebilitas para perawi hadits dengan menggunakan ‘Ilm al-

Jarh Wa al-Ta’dil dan merujuk kepada kitab-kitab Rijal al-Hadits seperti kitab

Tahzib al-Kamal Fi Asma’ al-Rijal karya al-Mizzi, kitab Tahzib al-Tahzib karya Ibn

Hajar al-Asqalani dan lain-lain.

4. Meneliti ketersambungan sanad dengan melihat keterkaitan antara perawi satu dengan

yang lain, baik hubungan guru, murid ataupun sebaliknya berdasarkan tahun lahir dan

wafat dengan data yang akan diinformasikan dalam kitab-kitab Rijal al-Hadits.

I. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan

metode takhrij dengan dua perdekatan:

1. Pendekatan Sanad.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah hadis ini shahih atau tidak.

Ukuran keshahihan hadis itu terpenuhinya paling tidak lima unsur. Adapun unsur-unsur

tersebut adalah sanadnya bersambung, periwayatnya ‘adil, dhobith, terhindar dari syadz

dan ‘illat.

Untuk mengatahui hal tersebut diperlukan langkah-langkah metodologis.

Langkah-langkah tersebut adalah melakukan i’tibar al-sanad dan meneliti perawi-perawi

yang meriwayat hadis tersebut yang meliputi ilmu Jarh wa Ta’dil, shighat tahammu wa

al-ada’, serta meneliti kemungkinan adanya syadz dan ‘illat.
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2. Pendekatan Matan.

Pendekatan ini lebih mengacu kepada kaedah-kaedah keshahihan matan.

Mengadakan penelitian terhadap matan hadis dengan mengacu kepada kaedah

keshahihan matan dengan tolak ukur bahwa matan tersebut tidak bertentangan dengan

nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an, tidak menyalahi terhadap hadis yang lebih

shahih, tidak bertentangan dengan akal sehat manusia, indra dan sejarah yang telah baku.

Kemudian terhindar dari syadz dan ‘illat.

3. Pendekatan ilmu Ma’ani al-Hadis.

Tujuan utama pendekatan ini berupaya untuk memberikan penjelasan hadis yang

masih bersifat umum dan khusus karena bisa saja sebuah hadis yang datang dimaknai

secara tersurat dan tersirat. Jadi ilmu ma’ani al-hadis mempunyai peran yang sangat

penting dalam memberikan pemahaman baru yang sifatnya kontekstual sesuai kondisi

dan zaman sekarang, sehingga diharapkan nantinya tidak ada lagi sekelompok

masyarakat yang menyalahkan masyarakat yang lain dikarenakan adanya periwayatan

secara makna tersebut.


