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BAB III

HADITS-HADITS TENTANG TAWASSUL

A. Hadits Tawassul Dengan Asma’ Allah swt.

1. Sanad dan Matan Hadits Riwayat at-Tirdmizi.

ثَنَا َزْیُد ْبُن ُحبَاٍب َعْن َمالِِك ْبنِ  ِد ْبِن ِعْمَراَن الثَّْعلَبِىُّ اْلُكوفِىُّ َحدَّ ثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَّ َعْن ِمْغَولٍ َحدَّ
ِ ْبِن بَُرْیَدةَ األَْسلَِمىِّ َعْن أَبِیِھ قَاَل َسِمَع النَّبِىُّ صلى هللا علیھ وسلم َرُجالً یَْدُعو َوھَُو یَ  قُوُل َعْبِد هللاَّ

َمُد الَّ  ُ الَ إِلَھَ إِالَّ أَْنَت األََحُد الصَّ ِذى لَْم یَلِْد َولَْم یُولَْد َولَْم اللَّھُمَّ إِنِّى أَْسأَلَُك بِأَنِّى أَْشھَُد أَنََّك أَْنَت هللاَّ
َ بِاْسِمِھ األَْعظَِم الَِّذى إَِذا ُدِعَى بِھِ قَاَل فَقَالَ .یَُكْن لَھُ ُكفًُوا أََحدٌ  َوالَِّذى نَْفِسى بِیَِدِه لَقَْد َسأََل هللاَّ

1.أََجاَب َوإَِذا ُسئَِل بِِھ أَْعطَى

Telah menceritakan kepada kami Ja’far bin Muhammad bin Imran Ats-Tsa’labi
Al-Kufi, menceritakan kepada kami, Zaid bin Hubab menceritakan kepada kami
dari Malik bin Mighwal 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”.

1 Muhammad bin Isa bin Saurah, Ibid., Juz 5, hlm. 290.
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2. Skema Sanad at-Tirdmizi.

النبي صلى هللا علیھ و سلم

(بریدة األسلمي) أبیھ

مالك بن مغول

عبد هللا بن بریدة األسلمي

ن محمد بن عمران الثعلبي جعفر ب
الكوفي

زید بن حباب

الترمذي



32

3. Biografi Perawi Sanad at-Tidmizi

No Nama Wafat Guru Murid Jarh wa al-Ta’dil

1 Ja’afar bin
Muhammad bin
‘Imran al-
Tsa’labi al-
Kufi.2

W.
240 H

Ja’afar bin
‘Aun, Zaid
bin Hubbab,
Waki’ bin
Jarrah,
Muhammad
bin Qasim al-
Asadi, Yahya
bin Sulaim,

Tirdmizi, An-
Nasa’i,
Muhammad
bin Ishak bin
Khuzaimah,
Abu Hatim
Muhammad
Idris al-Razi

Abu Hatim bin
Hibban: Shuduq,
Tsiqah

2 Zaid bin
Hubbab bin al-
Riyyan.3

W.
203 H

Ibrahim bin
Nafi’ al-
Makki,
Usamah bin
Zaid bin
Aslam, Malik
bin Mighwal

Ibrahim bin
Sa’id al-
Jauhari,
Ja’afar bin
Muhammad
bin ‘Imran,
Abdullah bin
Wahbin

Abu Bakar al-
Marruzi: Sohibu
Hadis
‘Ustman bin Sa’id
ad-Darimi: Tsiqah
Abu Hatim:
Shudduq, Sholeh
Abu Daud: Shudduq

3 Malik bin
Mighwal al-
Bajali, Abu
Abdullah al-
Kufi.4

W.
159 H

Hakim bin
Utaibah,
Abdullah bin
Buraidah,
Qais bin
Muslim

Isma’il bin
Zakaria, Zaid
bin Hubbab,
Sufyan at-
Tsauri

Abu Thalib: Tsiqah
Tsabit fi al-Hadis
Ishak bin Mansur dan
Abu Hatim: Tsiqah
Al-‘Ijli: Rijal Soleh

4 Abdullah bin
Buraidah bin
Husaib al-
Aslami.5

W.
90 H

Anas bin
Malik,
Buraidah bin
Husaib,
Abdullah bin
‘Amru,
Abdullah bin

Basyir bin
Muhajir,
Sa’ad bin
‘Ubaidah,
Sahal bin
Abdullah bin
Buraidah,

Ishak bin Mansur:
Tsiqah
Ibnu Kharash:
Shuduq

2 Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Tahzibu al-Kamal Asma’ al-Rijal (Beirut: Dar al-Fikr,
1983), Juz 5, hlm. 98.

3 Ibid., Juz 10, hlm. 40.
4 Ibid., Juz 27, hlm. 158
5 Ibid., juz 14, hlm. 328.
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Mas’ud, Abi
Hurairah

Malik bin
Mighwal

5 Buraidah bin
Husaib bin
Abdullah bin al-
Haristh.6

W.
63 H

Nabi saw. Sulaiman bin
Buraidah,
Abdullah bin
Buraidah,
Abdullah bin
Abbas, Abu
Muhajir

Al-Shahabah

Berdasarkan skema sanad hadis di atas, Buraidah al-Aslami ra. adalah seorang

sahabat, yang berjumpa dan beriman dengan Nabi saw.  Dan rijal sanad yang

diriwayatkan oleh imam at-Tirdmizi dari gurunya adalah Ja’far bin Muhammad bin

‘Imran, Zaid bin Hubab, Malik bin Mighwal, Abdullah bin Buraidah dan ayahnya

Buraidah al-Aslami. Jika dilihat dari shighat tahammul al-ada’ dapat dilihat bahwa

at-Tirdmizi meriwayatkan dari gurunya dengan lafaz haddasana, begitu juga dengan

Ja’far bin Muhammad meriwayatkan dari gurunya dengan lafaz tersebut. Lafaz ini

merupakan sighat yang paling tinggi dalam tata cara penerimaan dan penyampaian

hadits. Dengan demikian, lafaz sighat haddasana tersebut dapat kita tahu mereka

mendengar langsung dari gurunya, dan hidup satu zaman. Sedangkan Zaid bin Hubab,

Malik bin Mirgwal, dan Abdullah bin Buraidah kepada ayahnya dengan

menggunakan lafaz ‘An. Selanjutnya, keseluruhan periwayat dalam sanad tersebut

menunjukkan bahwa mereka adalah para periwayat yang tsiqah. Para periwayat sanad

hadis ini dari jalur at-Tirdmizi tidak ditemukan adanya kejanggalan (syaaz) dan tidak

adanya kecacatan (‘illat).

6 Ibid., Juz 15, hlm. 332
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4. Syarah Hadits.

Zaid berkata, “Aku menceritakan hadits itu kepada Zhahir bin Mu’awiyah,

beberapa tahun setelah peristiwa itu terjadi. Zhahir kemudian berkata, ‘Abu Ishak

telah menceritakan kepadaku dari Malik bin Mighwal’.” Zaid berkata lagi, “Aku

kemudian menceritakan hadits itu kepada Sufyan at-Tsauri. Ia kemudian

menceritakan hadits itu kepadaku dari Malik bin Mighwal.” Abu Isa berkata

hadits ini adalah hadits hasan gharib 7.(حدیث حسن غریب) Hadits tersebut juga

diriwayatkan oleh imam Ibnu Majah di dalam sunannya dari sanad Ali bin

Muhammad dari Waki’ dari Malik bin Mighwal dan Ahmmad bin Hanbal dalam

musnadnya dari sanad Yahya bin Sa’id dari Malik bin Mighwal. Ibnu Majah

berkata hadits tersebut adalah hadits shahih.8

Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini dalam shahihnya dari Abu al-

Abbas Ahmad bin Isa bin as-Sukin al-Baladi dari sanad Zaid bin Hubbab dengan

tambahan, “Dan saat itu ternyata ada juga seorang laki-laki lain di sisi masjid

yang sedang membaca al-Qur’an. Rasullah saw. kemudian bersabda: ‘Sungguh

ia telah diberi keindahan suara dari keluarga Nabi Daud, ia adalah Abdullah bin

Qais’. Buraidah berkata: Lalu aku bertanya kepada beliau, ‘Wahai Rasulullah,

bolehkah aku beritahu ia?’ Beliau menjawab: ‘Beritahu ia’. Lalu akupun

memberi khabar kepada Abu Musa. Ia kemudian berkata: ‘Tidak henti-hentinya

kamu menjadi kawan untukku’.”. Zaid bin al-Hubab berkata: Lalu aku ceritakan

7 Muhammad bin Isa bin Saurah, Ibid
8 Abi Abdullah Muhammad bin Zaid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah (Qaherah: Dar Ibu Haisami,

2005), Juz 4, hlm. 142.
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kepada Zuhair bin Mu’awiyah perihal hadits ini, ia kemudian berkata, ‘Aku

mendengarnya Abu Ishak as-Sabi’i bercerita dengan hadits ini dari Malik bin

Mighwal’. Dan Ibnu Hibban berkata sanad hadits ini adalah shahih.9

At-Thaiyyibi berkata hadits tersebut merupakan dalil bagi menunjukkan

nama Allah swt. adalah nama yang paling mulia dan harus selalu disebut. Dan

setiap hamba dituntut agar selalu menyebut nama Allah ini pada do’anya dengan

seruan “ wahai Tuhanku, yang layak disembah dan berkata aku datang kepada–

Mu, Wahai Pencipta terimalah do’aku”, dan ini merupakan perbedaan antara

kata-kata yang lain degan lafaz yang mulia. Dan berkata at-Thayyibi cara-cara

berdo’a adalah meminta dengan menyeru nama Allah swt. yang mulia, kemudian

menyatakan hajat yang dibutuhkan.10

Yusof al-Qardhawi berkata bahwa laki-laki itu berdo’a kepada Allah swt.

dengan memuji serta menyebut sebagian daripada nama Allah. Perbuatan ini

dilakukan karena mengikut kata-kata Nabi saw. yang berdoa dengan menyebut

nama Allah. Jika diteliti hadis tersebut, kita mendapati hadis ini menjelaskan

tentang tawassul kepada Allah melalui penyaksian bahwa Tuhan Maha Esa dan

tiada sekutu bagi-Nya, serta menyucikan Allah daripada sifat melahirkan dan

dilahirkan.11

9 Amir Ala’uddin Ali bin Balban al-Farisi, Shahih Ibnu Hibban (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),
Jilid III, hlm. 247.

10 Abi al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi
Syarah Sunan at-Tirdmizi (Qahirah: Darul Hadits, 2001), Juz 9, hlm. 313.

11 Yusuf al-Qaradhawi, Ibid., hlm.  487.
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B. Hadits Tawassul Dengan Amalan Soleh.

1. Sanad dan Matan Hadits Riwayat Muslim.

ثَنِى أَنٌَس  ُد ْبُن إِْسَحاَق اْلُمَسیَّبِىُّ َحدَّ ثَنِى ُمَحمَّ َعْن ُموَسى ْبِن -یَْعنِى اْبَن ِعیَاٍض أَبَا َضْمَرةَ -َحدَّ
 ِ ِ ْبِن ُعَمَر َعْن َرُسوِل هللاَّ بَْینََما « أَنَّھُ قَاَل -صلى هللا علیھ وسلم-ُعْقبَةَ َعْن نَافٍِع َعْن َعْبِد هللاَّ

ةُ نَفٍَر یَتََمشَّْوَن أََخَذھُُم اْلَمطَُر فَأََوْوا إِلَى َغاٍر فِى َجبٍَل فَاْنَحطَّْت َعلَى فَِم َغاِرِھْم َصْخَرةٌ ِمنَ ثَالَثَ 
 َ ا هللاَّ

َ یَْفُرُجھَا َعْنُكمْ  فَقَاَل أََحُدھُُم اللَّھُمَّ إِنَّھُ َكاَن لِى َوالَِداِن َشْیَخاِن َكبِیَراِن َواْمَرأَتِى . تََعالَى بِھَا لََعلَّ هللاَّ
فََسقَْیتُھَُما قَْبَل بَنِىَّ َوأَنَّھُ َولَِى ِصْبیَةٌ ِصَغاٌر أَْرَعى َعلَْیِھْم فَإَِذا أََرْحُت َعلَْیِھْم َحلَْبُت فَبََدْأُت بَِوالَِدىَّ 

ِجْئُت نَأَى بِى َذاَت یَْوٍم الشََّجُر فَلَْم آِت َحتَّى أَْمَسْیُت فََوَجْدتُھَُما قَْد نَاَما فََحلَْبُت َكَما ُكْنُت أَْحلُُب فَ 
ْبیَةَ قَْبلَھَُما بِاْلِحالَِب فَقُْمُت ِعْنَد ُرُءوِسِھَما أَْكَرهُ أَْن أُوقِظَھَُما ِمْن نَْوِمِھمَ  ا َوأَْكَرهُ أَْن أَْسقَِى الصِّ

ْبیَةُ یَتََضاَغْوَن ِعْنَد قََدَمىَّ فَلَْم یََزْل َذلَِك َدْأبِى َوَدْأبَھُْم َحتَّى طَلََع اْلفَْجُر فَإِْن ُكْنَت  تَْعلَُم أَنِّى َوالصِّ
ُ ِمْنھَا فُْرَجةً فََرأَْوا . َجةً نََرى ِمْنھَا السََّماءَ فََعْلُت َذلَِك اْبتَِغاَء َوْجِھَك فَاْفُرْج لَنَا ِمْنھَا فُرْ  فَفََرَج هللاَّ

َجاُل النَِّساَء . ِمْنھَا السََّماءَ  َوقَاَل اآلَخُر اللَّھُمَّ إِنَّھُ َكانَْت لَِى اْبنَةُ َعمٍّ أَْحبَْبتُھَا َكأََشدِّ َما یُِحبُّ الرِّ
ا َوطَلَْبُت إِلَْیھَا نَْفَسھَا فَأَبَْت  َحتَّى آتِیَھَا بِِمائَِة ِدینَاٍر فَتَِعْبُت َحتَّى َجَمْعُت ِمائَةَ ِدینَاٍر فَِجْئتُھَا بِھَا فَلَمَّ

َ َوالَ تَْفتَِح اْلَخاتََم إِالَّ بَِحقِّھِ  ِ اتَِّق هللاَّ ُم فَقُْمُت َعْنھَا فَإِْن ُكْنَت تَْعلَ . َوقَْعُت بَْیَن ِرْجلَْیھَا قَالَْت یَا َعْبَد هللاَّ
َوقَاَل اآلَخُر اللَّھُمَّ إِنِّى ُكْنُت . فَفََرَج لَھُمْ . أَنِّى فََعْلُت َذلَِك اْبتَِغاَء َوْجِھَك فَاْفُرْج لَنَا ِمْنھَا فُْرَجةً 

ا قََضى َعَملَھُ قَاَل أَْعِطنِى َحقِّى فََرِغَب فََعَرْضُت َعلَْیِھ فََرقَھُ . اْستَأَْجْرُت أَِجیًرا بِفََرِق أَُرزٍّ فَلَمَّ
َ َوالَ تَْظلِْمنِ  . ى َحقِّىَعْنھُ فَلَْم أََزْل أَْزَرُعھُ َحتَّى َجَمْعُت ِمْنھُ بَقًَرا َوِرَعاَءھَا فََجاَءنِى فَقَاَل اتَِّق هللاَّ

َ َوالَ تَْستَْھِزْئ بِى . قُْلُت اْذھَْب إِلَى تِْلَك اْلبَقَِر َوِرَعائِھَا فَُخْذھَا قُْلُت إِنِّى الَ فَ . فَقَاَل اتَِّق هللاَّ
فَأََخَذهُ فََذھََب بِِھ فَإِْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنِّى فََعْلُت َذلَِك اْبتَِغاَء . أَْستَْھِزُئ بَِك ُخْذ َذلَِك اْلبَقََر َوِرَعاَءھَا

ُ َما بَقِىَ . َوْجِھَك فَاْفُرْج لَنَا َما بَقِىَ  12.فَفََرَج هللاَّ

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ishak Al-Musayyabi, telah
menceritakan kepadaku Anas bin ‘Iyadl Abu Dhamrah dari Musa bin ‘Uqbah dari
Nafi’ dari Abdullah bin Umar, daripada Rasulullah saw. beliau bersabda: “Ketika
ada tiga orang sedang berjalan, mereka ditimpa oleh hujan. Lalu mereka pun
berlindung ke dalam sebuah gua di sebuah gunung. Tiba-tiba jatuhlah sebuah
batu besar dari gunung itu lalu menutupi mulut gua mereka. Lalu sebagian
mereka berkata kepada yang lain: “Perhatikan amalan shalih yang pernah kamu
kerjakan karena Allah, lalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala
dengan amalan itu. Mudah-mudahan Allah menyingkirkan batu itu dari kalian.”
Lalu berkatalah salah seorang dari mereka: “Ya Allah, sesungguhnya aku
mempunyai dua ibu bapak yang sudah tua renta, seorang istri, dan anak-anak
yang masih kecil, di mana aku menggembalakan ternak untuk mereka. Kalau aku

12 Abi Husien Muslim bin al-Hajaj Al-Qushairi al-Naisaburi, Shahih Muslim (Qaherah: Maktabah
Tawfikiya, 2010), Juz 2, hlm. 526.
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membawa ternak itu pulang ke kandangnya, aku perahkan susu dan aku mulai
dengan kedua ibu bapakku, lantas aku beri minum mereka sebelum anak-anakku.
Suatu hari, ternak itu membawaku jauh mencari tempat gembalaan. Akhirnya aku
tidak pulang kecuali setelah sore, dan aku dapati ibu bapakku telah tertidur. Aku
pun memerah susu sebagaimana biasa, lalu aku datang membawa susu tersebut
dan berdiri di dekat kepala mereka, dalam keadaan tidak suka membangunkan
mereka dari tidur. Aku pun tidak suka memberi minum anak-anakku sebelum
mereka (kedua orangtuanya, red.) meminumnya. Anak-anakku sendiri menangis
di bawah kakiku meminta minum karena lapar. Seperti itulah keadaanku dan
mereka, hingga terbit fajar. Maka kalau Engkau tahu, aku melakukan hal itu
karena mengharapkan wajah-Mu, bukakanlah satu celah untuk kami dari batu ini
agar kami melihat langit.” Lalu Allah bukakan satu celah hingga mereka pun
melihat langit. Yang kedua berkata: “Sesungguhnya aku punya sepupu wanita
yang aku cintai, sebagaimana layaknya cinta seorang laki-laki kepada seorang
wanita. Aku minta dirinya (melayaniku), tapi dia menolak sampai aku datang
kepadanya (menawarkan) seratus dinar. Aku pun semakin payah, akhirnya aku
kumpulkan seratus dinar, lalu menyerahkannya kepada gadis itu. Setelah aku
berada di antara kedua kakinya, dia berkata: ‘Wahai hamba Allah. Bertakwalah
kepada Allah. Jangan engkau buka tutup (kiasan untuk keperawanannya) kecuali
dengan haknya.’ Maka aku pun berdiri meninggalkannya. Kalau Engkau tahu,
aku melakukannya adalah karena mengharap wajah-Mu, maka bukakanlah untuk
kami satu celah dari batu ini.” Maka Allah Subhanahu wa Ta’ala pun membuka
satu celah untuk mereka. Laki-laki ketiga berkata: “Ya Allah, sungguh, aku
pernah mengambil sewa seorang buruh, dengan upah satu faraq1 beras. Setelah
dia menyelesaikan pekerjaannya, dia berkata: ‘Berikan hakku.’ Lalu aku
serahkan kepadanya beras tersebut, tapi dia tidak menyukainya. Akhirnya aku
pun tetap menanamnya hingga aku kumpulkan dari hasil beras itu seekor sapi
dan penggembalanya. Kemudian dia datang kepadaku dan berkata: ‘Bertakwalah
kepada Allah, dan jangan zalimi aku dalam urusan hakku.’ Aku pun berkata:
‘Pergilah, ambil sapi dan penggembalanya.’ Dia berkata: ‘Bertakwalah kepada
Allah dan jangan mempermainkan saya.’ Aku pun berkata: ‘Ambillah sapi dan
penggembalanya itu.’ Akhirnya dia pun membawa sapi dan penggembalanya lalu
pergi. Kalau Engkau tahu bahwa aku melakukannya karena mengharap wajah-
Mu, maka bukakanlah untuk kami apa yang tersisa.” Akhirnya Allah pun
membukakan sisanya  hingga mereka dapat keluar dari dalam gua yang tertutup
oleh baru besar tersebut”.
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2. Skema sanad Muslim.

النبي صلى هللا علیھ و سلم

عبد هللا بن عمر

موسى بن عقبة

نافع

محمد بن إسحاق المسیبي

أبو ضمرة

مسلم
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3. Biografi Perawi Sanad Muslim.

No Nama Wafat Guru Murid Jarh wa al-Ta’dil

1 Muhammad bin
Ishak bin
Muhammad bin
Abdurrahman
bin Abdullah
bin al-
Musayyabi.13

W.
236 H

Ishak bin
Muhammad
al-Musayyabi,
Abi Dhamrah
Anas bi
Iyadh, Sufyan
bin Uyainah,
Yazid bin
Harun.

Muslim, Abu
Daud, Ibrahim
bin Ishak al-
Harbi,
Abdullah bin
Ahmad bin
Hanbal.

Soleh bin
Muhammad al-
Asadi: Tsiqah.
Abdullah bin Sofra’
al-Sukari: Syaikhun
al-Soleh.

2 Abu Dhomrah
Anas bin ‘Iyad
bin Dhomrah.14

W.
200 H

Ibrahim bin
Abi Asid Al-
Barrad,
Rabi’ah bin
Abi
Abdurrahman,
Sholeh bin
Hasan, Musa
bin ‘Uqbah,
Nafi’ ibnu
Abdullah

Ibrahim bin
al-Munzir Al-
Hizami,
Ahmad bin al-
Hajjaj al-
Marwazi,
Ahmad bin
Muhammad
bin Hanbal

Yahya bin Mu’ain
dan Muhammad bin
Sa’ad: Tsiqah
Ishak bin Mansur:
Sholeh
Abu Zar’ah: La
ba’sa bih

3 Musa bin
‘Uqbah bin Abi
‘Iyyash al-
Quraishi.15

W.
141 H

Hamzah bin
Abdullah bin
Umar ibn al-
Khattab, Nafi’
Maula Ibnu
Umar

Isma’il bin
Ja’afar, Abu
Dhomrah
Anas bin
‘Iyad, Sufyan
At-Sauri

Muhammad bin
Sa’ad dan Ahmad
bin Hanbal: Tsiqah
Al-Maghazi: Rijal
al-Sholeh
Abu Hatim: Sholeh

13 Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Ibid., Juz 24, hlm. 400.
14 Ibid., Juz 3, hlm. 349
15 Ibid., Juz 26, hlm. 115
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4 Nafi’ Maula
Abdullah bin
Umar bin Al-
Khattab.16

W.
116/117
H

Zaid bin
Abdullah bin
Umar, Salim
bin Abdullah
bin Umar,
Abdullah bin
Umar, Abi
Sa’id al-
Khudri,

Ibrahim bin
Sa’id al-
Madani,
Ibrahim bin
Abdurrahman,
Sa’id bin
Maimun,
Musa ibn
‘Uqbah,
Walid bin Abi
Hisyam

Muhammad bin
Sa’id: Tsiqah
Bukhari: Dari Nafi’
dari Ibnu Umar
Ashihhu al-Asanid
Al-‘Ijli: Tabi’in,
Tsiqah
An-Nasa’i: Tsiqah
Ibnu Khiash: Tsiqah,
Nabil

5 Abdullah bin
Umar bin al-
Khattab al-
Quraish.17

W.
73 H

Nabi saw.,
Zaid bin al-
Khattab,
Sa’ad bin Abi
Waqash,
Umar bin al-
Khattab, Abi
Bakar As-
Siddiq

Aslam maula
Umar bin al-
Khattab, Anas
bin Sirrin,
Bilal bin
Abdullah bin
Umar, Nafi’
maulahu,

Al-Shahabah
Nabi saw. Rijal al-
Sholeh

Berdasarkan skema sanad hadis di atas, dapat dilihat rijal sanadnya Muslim

adalah Muhammad  bin Ishak, Abu Dhomrah, Musa bin ‘Uqbah, Nafi’, dan Abdullah

bin Umar. Kemudian jika dilihat dari shighat tahammul al-ada’ dapat dilihat bahwa

Muslim dan Muhammad bin Ishak menerima hadis dari gurunya dengan

menggunakan lafaz haddasani, lafaz ini merupakan sighat yang paling tinggi dalam

tata cara penerimaan dan penyampaian hadis. Dengan demikian, hal ini dapat

memberikan adanya indikasi kepada kita bahwa mereka langsung bertemu dengan

gurunya. Sedangkan Abu Dhamrah Musa bin ‘Uqbah kepada Nafi’ menggunakan

16 Ibid., Juz 29, hlm. 298
17 Ibid., Juz 15, hlm. 332
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lafaz ‘An, begitu juga Nafi’ kepada Abdullah bin Umar dari Nabi saw., dengan

menggunakan lafaz ‘An. Keseluruhan periwayat dalam sanad tersebut menunjukkan

bahwa mereka adalah para periwayat yang tsiqah. Para periwayat sanad hadis ini dari

jalur imam Muslim tidak ditemukan adanya kejanggalan (syaaz) dan tidak adanya

kecacatan (‘illat).

4. Syarah Hadits.

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Bukhari dari jalur Abu Dhamrah

Anas bin Iyadh dari Musa bin Uqbah, dan Imam Ahmad meriwayat hadits ini

secara sendirian dari Marwan bin Mu’awiyah, dari Umar bin Hamzah bin

Abdullah bin Umar dari Salim dari ayahnya (Abdullah bin Umar) dari Nabi saw.

Dengan tambahan pada awal matan hadis, yaitu “Siapakah diantara kalian bisa

seperti himpunan petani padi hendaklah ia melakukannya. Para sahabat

bertanya: ‘Apakah maksud himpunan petani padi?’ Nabi saw. menjawab:

‘Dahulu ada tiga petani berangkat kerja, tiba-tiba langit mendung dan hujan’.”18

Dalam Hadis ini, tidak dinyatakan nama tiga orang sahabat yang terperangkap di

dalam gua. Pada hadits ‘Uqbah bin ‘Amir dari at-Thabrani pada kitab do’a

dijelaskan sesungguhnya tiga orang ini dari golongan Bani Isra’il.19

An-Nawawi ketika mensyarah hadits ini berkata bahwa hadits ini menjadi

dalil dalam mazhab kami bahwa disunnahkan bagi seseorang untuk berdoa ketika

18 Ahmad Muhammad Syakir, Syarah Musnad Ahmad bin Hanbal (Jakarta: Pustaka Azzam,
2008), Juz 5, hlm. 541.

19 Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadhl al-Asqalani, Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari
(Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379),  Juz 5, hlm 506.
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dalam kesulitan, dan berdoa dalam solat istisqa’ dengan menyebutkan amal

solehnya dan bertawassul dengan amal itu. Karena ketiga pemuda itu

melakukannya dan Allah swt. mengabulkan do’a mereka, Nabi saw. juga memuji

mereka dan menyebut keutamaan mereka. Hadits ini juga menerangkan tentang

keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, keutamaan mengabdi kepada

keduanya, lebih mengutamakan keduanya daripada yang lainnya baik dari anak-

anak, istri dan lainnya. Hadits ini juga menyebutkan keutamaan menjaga diri dari

hal-hal yang diharamkan, apalagi jika ada kemampuan untuk melakukan dan

memang ingin melakukannya lalu ditinggalkan ikhlas karena Allah swt. Dalam

hadits ini juga ada disebutkan bahwa boleh hukumnya memberi upah, keutamaan

membuat perjanjian yang baik, menunaikan amanah dan memberi kemudahan

dalam bermu’amalah. Hadits ini juga menetapkan adanya karomah para wali

menurut pendapat mazhab yang benar.20

Hadits ini dijadikan dalil oleh pengikut mazhab Abu Hanifah dan selain

mereka yang membolehkan seseorang memperjual belikan dan mengusahakan

harta orang lain tanpa seizinnya apabila setelah itu diizinkan. Lafaz hadis yang

dijadikan dalil itu adalah, َجَمْعُت ِمْنھُ بَقًَرا َوِرَعاَءھَافَلَْم أََزْل أَْزَرُعھُ َحتَّى  , “Lalu bagiannya

itu selalu aku tanam sehingga hasil panennya bisa aku himpun untuk membeli

beberapa ekor sapi dan beberapa orang penggembalanya”. Dalam hadits riwayat

al-Bukhari disebutkan, ْرُت أَْجَرهُ َحتَّى  َكثَُرْت ِمْنھُ األَْمَوالُ فَثَمَّ “Lalu upahnya itu aku

usahakan sehingga hartanya menjadi banyak”. Maka aku (majikan) katakan

20 An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim (Jakarta: Darus Sunnah, 2011),  Jilid 12, hlm. 33.
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kepada buruh upahan itu, semua yang kamu lihat, mulai dari unta, sapi, kambing

dan budak itu adalah milikmu yang berasal dari upahmu yang aku usahakan.21

Para ulama Mazhab Syafi’i dan lainnya yang tidak membolehkan

menggunakan harta tersebut menjawab, “ Hadits ini menginformasikan tentang

syariat kaum sebelum kita, kalau kita katakan itu merupakan syariat kita juga,

maka ada perbedaan masyhur di kalangan ulama ahli ushul.22

C. Hadits Tawassul Dengan Orang Soleh Yang Masih Hidup.

1. Hadits Sahabat Tawassul Kepada Nabi saw. Supaya Memohon Hujan (Solat

Istisqa’).

a) Sanad dan Matan Hadits Riwayat Ahmad bin Hanbal.

ثَنَا َعلِيُّ ْبُن إِْسَحاَق ، أَْخبََرنَا َعْبُد هللاِ ، أَْخبََرنَا األَْوَزاِعيُّ ، قَالَ  ثَنِي إِْسَحاُق ْبُن َعْبِد : َحدَّ َحدَّ
ثَنِي أَنَُس ْبُن َمالٍِك ، قَاَل : هللاِ ْبِن أَبِي طَْلَحةَ األَْنَصاِريُّ ، قَاَل  أََصاَب النَّاَس َسنَةٌ َعلَى : َحدَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم ، قَاَل عَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَْخطُُب : ْھِد َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ فَبَْینَا َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ
َ أَنْ : یَْوَم اْلُجُمَعِة قَاَم أَْعَرابِيٌّ ، فَقَاَل  یَا َرُسوَل هللاِ ھَلََك اْلَماُل ، َوَجاَع اْلِعیَاُل ، فَاْدُع هللاَّ

َماِء قََزَعةٌ ، فَثَاَر َسحَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یََدْیِھ ، َوَما فِي السَّ اٌب یَْسقِیَنَا ، فََرفََع َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ
23.أَْمثَاُل اْلِجبَاِل ، ثُمَّ لَْم یَْنِزْل َعْن ِمْنبَِرِه َحتَّى َرأَْینَا اْلَمطََر یَتََحاَدُر َعلَى لِْحیَتِھِ 

Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin Ishak, telah mengabarkan kepada
kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami al-Auza’i berkata, telah
menceritakan kepadaku Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah al-Anshari
berkata telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik berkata: “Orang-orang
tertimpa kekurangan hujan pada masa Rasulullah saw. Anas bin Malik
Berkata: Tatkala Rasulullah saw. berkhutbah pada hari Jum’at, ada seorang
Badui yang berdiri dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, harta telah rusak, hewan
ternak kelaparan, berdoalah pada Allah agar menurunkan hujan pada kami’.
Lalu Rasulullah saw. mengangkat kedua tangannya dan tidak terlihat
sedikitpun awan di langit, lalu muncullah awan laksana gunung. Kemudian

21 Ibid., hlm. 35.
22 Ibid., hlm. 36.
23 Ahmad bin Hanbal, Ibid., hlm. 256.
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Rasulullah saw. belum turun dari mimbarnya sehingga kami melihat hujan
turun sampai mengenai jenggotnya”.

b) Skema Sanad Ahmad bin Hanbal.

النبي صلى هللا علیھ و سلم

أنس بن مالك

األوزاعيأبو عمرو

إسحق بن عبد هللا بن أبي طلحة

لي بن إسحاقع

عبد هللا

احمد بن حنبل
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c) Biografi Perawi Sanad Ahmad bin Hanbal.

No Nama Wafat Guru Murid Jarh wa al-Ta’dil

1 Ali bin Ishak al-
Sulami Maula
Abu al-Hasan
al-Marwazi.24

W.
213 H

Dhomrah bin
Rasyid,
Abdullah bin
Mubarak, Al-
Fadhl bin
Musa, Abi
Hamzah al-
Sukari.

Ibrahim bin
Musa al-Razi,
Ahmad bin
Hanbal, Ishak
bin Abi
Isra’il, Abbas
bin
Muhammad
ad-Duri.

Ali bin al-Husain:
Tsiqah, Suduq.
Muhammad bin
Sa’d: Tsiqah.
An-Nasa’i: Tsiqah.

2 Abdullah bin al-
Mubarak bin
Wadhih al-
Hanzhili at-
Tamimi.25

W.
129 H

Ibrahim bin
‘Uqbah,
Usamah bin
Za’id bin
Aslam,
Isma’il bin
Muslim al-
Makki,
Abdurrahman
bin ‘Amru al-
Auza’i.

Ibrahim bin
Syammas al-
Samarqandi,
Abu Daud
Sulaiman bin
Daud at-
Thayalisi, Ali
bin Ishak al-
Marwazi.

Abu Hatim al-Razi:
Faqihan.
Yahya bin Ma’in:
Tsiqah, Shahih al-
Hadits.
Muhammad bin
Sa’d: Tsiqah,
Ma’munan, Imamam,
Hujjatan, Kashiran
al-Hadits.

3 Abdurrahman
bin ‘Amru bin
Abi ‘Amru Al-
Auza’i26

W.
157 H

Ibrahim bin
Tharif, Ishak
bin Abdullah
bin Abi
Thalhah,
Hakim bin
‘Utbah,
Yahya bin
Sa’id al-

Abu Dhomrah
Anas bin
‘Iyyadh,
Sufyan at-
Tsauri,
Abdullah bin
al-Mubarak,
Al-Walid bin
Muslim

Ustman bin Sa’id
Ad-Darimi: Tsiqah
Ibrahim bin Abi
Wazir: Ahli Zaman
Muhammad bin
Sa’ad: Tsiqah
Ma’amunan,
Shodduq

24 Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Ibid., Juz 20, hlm. 318.
25 Ibid., Juz 16, hlm. 5.
26 Ibid., Juz 17, hlm. 307.



46

Anshori

4 Ishak bin
Abdullah bin
Abi Thalhah.27

W.
134 H

Anas bin
Malik, Ja’far
bin ‘Iyyadh,
Zakwan Abi
Sholeh,
Abdullah bin
Abi Thalhah,

Sufyan bin
‘Uyainah,
Abdurrahman
ibnu ‘Amru
Al-Auza’i,
Yahya ibnu
Sa’id

Ahmad bin Sa’ad bin
Abi Maryam: Tsiqah,
Hujjah
Ishak bin Mansur dan
An-Nasa’i: Tsiqah
Abu Hatim:Tsiqah

5 Anas bin
Malik.28

W.
91/92
H

Nabi saw.,
Abdullah bin
Abbas,
Abdullah bin
Mas’ud.

Ishak bin
Abdullah bin
Abi Thalhah,
Sumamah bin
Abdullah.

Al-Shahabah

Berdasarkan skema sanad hadis di atas, Ahmad bin Hanbal meriwayatkan

hadis dari gurunya Ali bin Ishak, Abdullah bin al-Mubarak, Abu ‘Amru al-Auza’i,

Ishak bin Abdullah bin Abi Thalhah dan Anas bin Malik. Kemudian jika dilihat

dari shighat tahammul al-ada’ sanad ini dapat dilihat bahwa Ahmad bin Hanbal

menerima hadis dari gurunya Ali bin Ishak dengan lafaz haddasana, manakala Ali

bin Ishak menerima hadis ini dari gurunya Abdullah bin al-Mubarak dan

Abdullah bin al-Mubarak menerima dari gurunya Abu ‘Amru al-Auza’i dengan

lafaz akhbarana, lafaz ini merupakan sighat yang paling tinggi dalam tata cara

penerimaan dan penyampaian hadis. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan

27 Ibid., Juz 2, hlm. 444.
28Ibid., Juz 3, hlm. 353.
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adanya indikasi kepada kita bahwa antara guru dan murid mereka liqa dan

mu’asarah. Sedangkan Abu ‘Amru al-Auza’i kepada Ishak bin Abdullah dan

kepada Anas bin Malik menggunakan lafaz haddasani. Keseluruhan periwayat

dalam sanad tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah para periwayat yang

‘adil, dhabit, dan tsiqah. Para periwayat sanad hadis ini dari jalur Ahmad bin

Hanbal ini tidak ditemukan adanya kejanggalan (syaaz) dan tidak adanya

kecacatan (‘illat).

d) Syarah Hadits

Penulis juga menemukan redaksi hadits yang berbeda tetapi maksud hadits

tersebut sama tentang seorang laki-laki berdiri saat Nabi saw. berkhutbah agar

memohon hujan. Hadits ini banyak diriwayatkan oleh mukharij dalam kitab-kitab

hadits Mu’tabar, diantaranya terdapat pada riwayat Bukhari pada kitab Jum’at dan

kitab solat al-Istisqa’, riwayat Muslim pada kitab al-Istisqa’, dan pada riwayat an-

Nasa’i dalam kitab solat al-Istisqa’. Dan pada riwayat Bukhari, Muslim, dan an-

Nasa’i ada tambahan redaksi hadis dengan lafaz “Pada hari ini hujan turun,

begitu juga hari lusa dan berikutnya sampai hari jumaat berikutnya, kemudian

kembali Badui tadi atau orang lain berdiri dan berkata: Ya Rasul, bangunan

pada rusak dan harta pada lenyap, maka berdoalah kepada Allah untuk kami,

Rasul kemudian mengangkat tangan dan berdoa: Ya Allah, lindungilah apa yang

ada di sekitar kami dan jangan timpakan kerusakan kepada kami, dan Rasulullah

tidak menunjuk tangannya kearah langit, kecuali terbuka sehingga kota madinah
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menjadi seperti tanah lapang, sehingga air mengalir ke jurang qanah sampai

sebulan. Setelah itu tidak seorang pun dari penjuru kota madinah, kecuali ia

bercerita tentang kebaikan berita ini”.

Tentang seorang laki-laki yang meminta Nabi saw. berdoa agar diturunkan

hujan tidak ada penyebutan namanya dalam hadits Anas. Imam Ahmad

meriwayatkan dari hadits Ka’ab bin Murrah yang dapat menjelaskan laki-laki

yang mubham (tidak jelas identitasnya) ini, adalah Ka’ab bin Murrah sendiri. Al-

Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Dalaa’ilun Nubuwwah dari jalur berstatus

mursal yang juga dapat menjelaskan identitas laki-laki itu adalah Kharijah bin

Hishn bin Hudzaifah bin Badr al-Fazari. Akan tetapi, Ibnu Majah

meriwayatkannya dari jalur Syurahnil bin as-Samth bahwa ia berkata kepada

Ka’ab bin Murrah: “Hai Ka’ab, sampaikanlah kepada kami sebuah hadits dari

Rasulullah saw. dan berhati-hatilah”. Ia berkata: “Seorang laki-laki datang

menemui Rasulullah saw. dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, mohonlah turunnya

hujan kepada Allah swt.’. Maka beliau pun mengangkat kedua tangannya dan

berdo’a: ‘Ya Allah, curahilah kami hujan’.” Dalam hadits ini jelas sekali bahwa

laki-laki itu bukanlah Ka’ab bin Murrah. Dan  setelah beberapa bab berikutnya

tentang kisah ini disebutkan, “Maka Abu Sufyan mendatangi beliau”. Dari situ

sebagian ulama menegaskan bahwa laki-laki ini adalah Abu Sufyan bin Harb.

Para ulama telah sepakat bahwa istisqa’ (berdoa meminta hujan)

hukumnya sunnah, dan mereka berselisih pendapat apakah disunnahkan
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melakukan shalat atau tidak?. Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak disunnahkan

melakukan shalat, tetapi cukup berdoa meminta hujan saja. Seluruh ulama dari

kalangan salaf, khalaf, para sahabat, tabi’in, dan orang-orang setelah mereka

berpendapat disunnahkan shalat. Selain itu, tidak ada yang berbeda dalam

masalah ini, kecuali Abu Hanifah yang berpatokan dengan hadits tentang berdoa

meminta hujan yang tidak menyebutkan solat. Sedangkan jumhur ulama berhujjah

dengan beberapa hadits yang tertera di dalam kitab Ash-Shahihain dan lainnya

bahwasanya Rasulullah saw. solat istisqa’ dua rakaat.29

Sahabat-sahabat kami berpendapat bahwa berdoa dalam meminta hujan

ada tiga cara: Pertama, berdoa tanpa melakukan shalat. Kedua, Berdoa pada saat

khutbah jum’at atau setelah selesai melakukan shalat fardhu, ini lebih afdhal dari

cara sebelumnya. Ketiga, adalah yang paling sempurna, yaitu dengan melakukan

solat dua rakaat, dua khutbah, dan manusia yang melaksanakannya dianjurkan

bersedekah, puasa, bertaubat, menerima kebaikan, menghindari keburukan, dan

bentuk ketaatan lainnya kepada Allah Ta’ala.30

Perkataan,  “Berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan untuk

kami”. Sabda Rasulullah saw., اللھم أغثنا “Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami”.

Demikianlah yang terdapat pada seluruh naskah, yaitu أغثنا dengan huruf alif, dan

یغثنا dengan men-dhammah-kan huruf ya’. Berasal dari kata یغیث - أغاث kata kerja

ruba’i (yang memiliki empat huruf asal). Al-Qadhi Iyadh berkata, “ Sebagian

29 An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), Juz 4, hlm. 751.
30 Ibid
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ulama berpendapat bahwa yang dimaksud di dalam hadits ini berupa kalimat

berati pertolongan, bukan meminta hujan. Jika meminta hujan disebutkan ,أغاث

31.اللھم غثنا

2. Hadits Seorang Buta Bertawassul Kepada Nabi saw. Agar Berdo’a Memohon

Kesembuhan Matanya.

a) Sanad dan Matan Hadits Riwayat Ibnu Majah.

ثَنَا ُشْعبَةُ َعْن أَبِى َجْعفٍَر الْ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصوِر ْبِن َسیَّاٍر َحدَّثَنَا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر َحدَّ َمَدنِىِّ َحدَّ
یَر اْلبََصِر أَتَى النَّبِىَّ ْبِن ُحنَْیٍف أَنَّ َرُجالً َضرِ َعْن ُعَماَرةَ ْبِن ُخَزْیَمةَ ْبِن ثَابٍِت َعْن ُعْثَمانَ 

َ لِى أَْن یَُعافِیَنِى-صلى هللا علیھ وسلم ْرُت لََك َوھَُو َخْیٌر َوإِْن . فَقَاَل اْدُع هللاَّ فَقَاَل إِْن ِشْئَت أَخَّ
أَ فَیُْحِسنَ . فَقَاَل اْدُعھْ . ِشْئَت َدَعْوتُ  ُوُضوَءهُ َویَُصلَِّى َرْكَعتَْیِن َویَْدُعَو بِھََذا فَأََمَرهُ أَْن یَتََوضَّ

ُد إِنِّى قَْد تَوَ  ْحَمِة یَا ُمَحمَّ ٍد نَبِىِّ الرَّ ھُ إِلَْیَك بُِمَحمَّ َعاِء اللَّھُمَّ إِنِّى أَْسأَلَُك َوأَتََوجَّ ْھُت بَِك إِلَى الدُّ جَّ
32.ھُ فِىَّ َربِّى فِى َحاَجتِى ھَِذِه لِتُْقَضى اللَّھُمَّ فََشفِّعْ 

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mansur bin Sayyar, telah
menceritakan kepada kami Ustman bin Umar, telah menceritakan kepada
kami Syu’bah dari Abu Ja’far al-Madani dari ‘Umarah bin Khuzaimah bin
Tsabit dari 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”.

31 Ibid., hlm. 764.
32 Abi Abdullah Muhammad bin Zaid al-Qazwaini, Ibid., Juz 2, hlm. 84.
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b) Skema Sanad  Ibnu Majah.

النبي صلى هللا علیھ و سلم

حنیفبنعثمان

أبي جعفر

عمارة بن خزیمة بن ثابت

عثمان بن عمر

شعبة

أحمد بن منصور بن یسار

ابن ماجھ
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c) Biografi Perawi Sanad Ibnu Majah.

No Nama Wafat Guru Murid Jarh wa al-Ta’dil

1 Ahmad bin
Mansur bin
Siyar bin al-
Mubarak al-
Baghdadi.33

W.
265 H

Ahmad bin
Muhammad
bin Hanbal,
Zaid bin
Hubab,
Ustman bin
Umar bin
Faris.

Ibnu majah,
Isma’il bin
Ishak, Husain
bin Isma’il
al-Mahamliy,
Abu Bakar
Abdullah bin
Muhammad
An-
Naisaburi.

Abdurrahman bin
Abi Hatim: Tsiqah
Ad-Daruquthni:
Tsiqah

2 Ustman bin
Umar bin Faris
bin Laqith al-
‘Abdiy.34

W.
209 H

Ibrahim bin
Nafi’ al-
Makki,
Usamah bin
Zaid, Syu’bah
bin al-Hajjaj,
Abdul Malik
bin Juraij.

Ibrahim bin
Ya’aqub,
Ahmad bin
Ishak al-
Bukhari,
Ahmad bin
Hanbal,
Ahmad bin
Mansur.

Abdullah bin
Ahmad bin
Hanbal: Rijal
Soleh, Tsiqah
Abbad Ad-Durri:
Tsiqah
Muhammad bin
Sa’ad: Tsabit fi al-
Hadis
Abu Hatim:
Shuduq

3 Syu’bah bin al-
Hajjaj bin
Saurad.35

W.
165 H

Muhammad
bin
Muntasyir,
Ayyub bin
Musa al-
Quraishi, Abi
Ja’afar
‘Umair bin
Yazid al-
Khatami.

Ibrahim bin
Sa’d al-
Zuhri, Asad
bin Musa,
Ruh bin
‘Ubadah,
Sufyan at-
Tsauri,
Ustman bin
Umar bin

Abu Bakar bin Abi
al-Aswad: Amir al-
Mukminin fi al-
Hadis
Muhammad bin al-
Yahya bin Mu’ain:
Imam al-Muttaqin.
Muhammad bi
Sa’d: Tsiqah,
Ma’amunan,

33 Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Ibid., Juz 1, hlm. 492.
34 Ibid., Juz 19, hlm. 461.
35 Ibid., Juz 12, hlm. 479.
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Faris. Hujjatan, Sohibu
al-Hadis

4 Abi Ja’afar
‘Umair bin
Yazid bin
‘Umair bin
Habib bin
Khumasyah.36

Sa’id bin al-
Musayyab,
‘Umarah bin
Khuzaimah
bin Tsabit,
‘Umarah bin
Ustman bin
Hunaif.

Hammad bin
Salamah,
Ruh bin
Qassim,
Syu’bah bin
al-Hajjaj,
Yahya bin
Sa’id, Yusuf
bin Khalid
As-Samti.

Ishak bin Mansur:
Tsiqah
An-Nasa’i: Tsiqah

5 ‘Umarah bin
Khuzaimah bin
Tsabit al-
Anshori.37

W.
105 H

Khuzaimah
bin Tsabit,
Abdurrahman
bin Abi
Qurad,
Ustman bin
Hunaif al-
Anshori,
‘Amru bin
al’Ash.

Abu
Khuzaimah
‘Amru bin
Khuzaimah
al-Muzani,
Muhammad
bin Muslim
bin Syihab
az-Zuhri,
Abu Ja’afar
al-Khitami.

An-Nasa’i: Tsiqah

6 Ustman bin
Hunaif bin
Wahab bin
‘Ukaim al-
Anshori.38

Wafat pada
zaman
khalifah
Mu’awiyah.

Nabi saw. Abu
Umamah
As’ad bin
Sahl bin
Hunaif,
‘Umarah bin
Khuzaimah
bin Tsabit.

Al-Shahabah

36 Ibid., Juz 22,  hlm. 391.
37 Ibid., Juz 21, hlm. 241.
38 Ibid.,  Juz 19, hlm. 358.
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Berdasarkan skema sanad hadis di atas rijal sanadnya Ibnu Majah

meriwayatkan hadis dari gurunya Ahmad bin Mansur, Ustman bin Umar,

Syu’bah, Abi Ja’afar (‘Umair bin Yazid), ‘Umarah bin Khuzaimah, dan Ustman

bin Hunaif. Jika dilihat dari shighat tahammul al-ada’ dapat dilihat bahwa Ibnu

Majah, Ahmad bin Mansur dan Ustman bin Umar meriwayatkan hadis dari

gurunya dengan lafaz haddasana. Lafaz ini merupakan sighat yang paling tinggi

dalam tata cara penerimaan dan penyampaian hadis. Dengan demikian, hal ini

dapat memberikan adanya indikasi kepada kita bahwa mereka liqa dan

mu’asarah. Sedangkan Syu’bah, Abi Ja’afar dan ‘Umarah bin Khuzaimah

meriwayatkan hadis ini dengan menggunakan lafaz ‘An. Manakala Ustman bin

Hunaif meriwayatkan hadis secara makna bukan dari perkataan Nabi saw., tetapi

dari perbuatan Nabi saw. bahwa seorang laki-laki datang kepada beliau untuk

meminta didoakan. Selanjutnya, keseluruhan periwayat dalam sanad tersebut

menunjukkan bahwa mereka adalah para periwayat yang tsiqah. Para periwayat

sanad hadis ini dari jalur imam Ibnu Majah tidak ditemukan adanya kejanggalan

(syaaz) dan tidak adanya kecacatan (‘illat).

d) Syarah Hadits

Ibnu Majah berkata hadits ini adalah hadits shahih Hadits ini juga .(صحیح)

diriwayatkan oleh at-Tirdmizi dari gurunya Mahmud bin Ghailan dari jalur

Ustman bin Umar dengan sanad yang shahih, dan diriwayatkan oleh Ahmad bin

Hanbal dari jalur Ustman bin Umar. At-Tirdmizi berkata hadits ini adalah hadits
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hasan shahih gharib .(حسن صحیح غریب) Dalam riwayat at-Tirdmizi ada tambahan

bahwa Ustman bi Hunaif berkata: “Demi Allah, belum sempat kami berpisah, dan

belum lama kami berbicara sehingga laki-laki tersebut menemui kami dalam

keadaan bisa melihat dan seolah-olah tidak pernah buta sebelumnya”.39

Al-Hakim mengatakan bahwa hadits ini sanadnya adalah shahih. Ad-

Dzhabi memberikan komentar tentang hadits ini dengan mengatakan bahwa

hadits ini adalah shahih. At-Tirdmizi mengatakan kami tidak mengatahuinya

kecuali dari riwayat ini dari hadits Abu Ja’afar, yang benar adalah bahwa Abu

Ja’afar adalah al-Khuthami al-Madani. Sebagaimana penjelasan yang ada dalam

riwayat-riwayat at-Thabrani, al-Hakim, dan al-Baihaqi. Dalam al-Mu’jam as-

Saghir, at-Thabrani menambahkan bahwa namanya (Abu Ja’afar) adalah Umair

bin Yazid dan ia adalah terpercaya. Al-Ghamari mengatakan dalam risalahnya

Ithaf al-Adzkiya, “Rasanya tidak masuk akal, apabila para Huffazh bersepakat

untuk menganggap shahih sebuah hadits yang sanadnya majhul (tidak diketahui),

khususnya adz-Dzhabi, al-Mundziri dan al-Hafizh”.40

Asy-Syaukani berkata hadis ini adalah dalil menunjukkan diharuskan

menjadikan Nabi saw. perantaraan (wasilah) kepada Allah,. Dan berpegang

bahwa apa yang dimakbulkan itu adalah perbuatan Allah swt. bukan wasilah yang

dijadikan perantaraan itu. Dan kekuasaan Allah swt. yang mana tidak ada yang

boleh menghentikan dan yang menghalang apa yang Allah kehendaki. Banyak

39 Muhammad bin Isa bin Saurah, Ibid., Juz 5, hlm. 336.
40 Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Husaini, Mafahim Yajibu’an Tushahah, Pen. Tim

IKAMARU (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm 169.
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sahabat yang berpegang dengan tawassul kepada Nabi saw. akan tetapi mereka

berpegang apa yang terhasil itu adalah perbuatan Allah swt. Berkata Izzuddin bin

Abdussalam sesungguhnya tidak boleh bertawassul kepada Allah kecuali dengan

Nabi saw., ini adalah hadis yang Shahih.41

Hadits tersebut jelas Nabi saw. mengajar laki-laki buta tersebut dengan

do’a tawassul, yaitu “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”. Perkataan دٍ  بُِمَحمَّ “Dengan Nabi-Mu

Muhammad” laki-laki buta tersebut berdoa kepada Allah swt. dengan perantaraan

Nabi saw. Tawassul ini tidak hanya terjadi di masa hidup Nabi saw., namun

sebagian sahabat juga menggunakan tawassul ini pada masa setelah kewafatan

beliau. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh at-Thabrani tentang Ustman

bin Hunaif mengajarkan do’a tersebut pada seorang laki-laki yang ada suatu

keperluan ingin menemui Khalifah Ustman bin Affan, tetapi khalifah Ustman

bersikap acuh dan tidak memenuhi keperluan lelaki tersebut. Kemudian laki-laki

tersebut bertemu dengan Ustman bin Hunaif dan mengadukan apa yang terjadi

kepadanya. Lalu Ustman bin Hunaif mengatakan padanya, “Ambillah wudhu’

kemudian pergilah ke masjid dan lakukan solat dua rakaat, dan Ustman bin

Hunaif mengajarkan laki-laki tersebut dengan do’a tawassul itu.

41 Abi al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, Ibid., Juz 10, hlm. 23.
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3. Hadits Umar Al-Khattab Bertawassul Kepada Saidina Abbas ra.

a) Riwayat Bukhari Pada Kitab al-Istisqa’, Hadits  1010.

ُد ْبنُ  ثَنَا ُمَحمَّ ٍد قَاَل َحدَّ ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ ِ ْبُن َحدَّ ثَنِى أَبِى َعْبُد هللاَّ ِ األَْنَصاِرىُّ قَاَل َحدَّ َعْبِد هللاَّ
ِ ْبِن أَنٍَس َعْن أَنٍَس أَنَّ ُعَمَر بْ  َكاَن رضى هللا عنھ-َن اْلَخطَّاِب اْلُمثَنَّى َعْن ثَُماَمةَ ْبِن َعْبِد هللاَّ

لِِب فَقَاَل اللَّھُمَّ إِنَّا ُكنَّا نَتََوسَُّل إِلَْیَك بِنَبِیِّنَا فَتَْسقِینَا إَِذا قََحطُوا اْستَْسقَى بِاْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَّ 
42.قَاَل فَیُْسقَْونَ . َوإِنَّا نَتََوسَُّل إِلَْیَك بَِعمِّ نَبِیِّنَا فَاْسقِنَا 

Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Muhammad berkata, telah
menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah al-Anshari berkata, telah
menceritakan kepadaku bapaku Abdullah bin al-Mutsanna dari Tsumamah bin
Abdullah bin Anas dari Anas bin Malik bahwa Umar al-Khattab ra. ketika
kaum muslimin tertimpa musibah, ia meminta hujan dengan berwasilah
kepada Abbas bin Abdul Muthalib seraya berdoa: ‘Ya Allah, kami meminta
hujan kepada-Mu dengan perantaraan Nabi kami, kemudian Engkau
menurunkan hujan kepada kami. Maka sekarang kami memohon kepada-Mu
dengan perantaraan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan untuk kami’.
Anas berkata: ‘Mereka pun kemudian mendapatkan hujan’.”

42 Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah, Ibid., Juz 1, hlm. 237.
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b) Skema Sanad Bukhari

عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ

بن مالكأنس

نىأبي عبد هللا بن المث

ثمامة بن عبد هللا بن أنس

الحسن بن محمد

محمد بن عبد هللا األنصاري

البخارى
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c) Biografi Perawi Sanad Bukhari.

No Nama Wafat Guru Murid Jarh wa al-Ta’dil

1 Hasan bin
Muhammad bin
Sobbah az-
Za’farani. Abu
‘Ali al-
Baqdadi43

W.
259/260
H

Ibrahim bin
Mahdi, Daud
bin Mihran,
Sufyan bin
‘Uyainah,
Muhammad
bin Abdullah
al-Anshori

Muslim, Ibnu
Khuzaimah,
Abu
‘Awanah,
Ibnu So’id

An-Nasa’i: Tsiqah
Abu Hatim bin
Hibban: Tsiqah,
Shuduq

2 Muhammad bin
Abdullah bin al-
Musanna bin
Abdullah bin
Anas bin Malik
al-Anshori.44

W.
215 H

Isma’il bin
Muslim al-
Makki,
Sulaiman at-
Tamimi,
Abdullah bin
al-Musanna
al-Anshori

Al-Bukhari,
Ahmad bin
Hanbal,
Hasan bin
Muhammad
Az-Za’farani,
Yahya bin
Mu’ain

Yahya bin Mu’ain:
Tsiqah
Abu Hatim: Shuduq
An-Nasa’i: Laisa
bihi Ba’sa
Ibnu Hibban: Tsiqah

3 Abdullah bin
Musanna bin
Abdullah bin
Anas bin Malik
al-Anshori.45

Sumamah bin
Abdullah bin
Anas, Hassan
al-Basri,
Abdullah bin
Dinar

Ibrahim bin
al-Hajjaj,
Muhammad
bin Abdullah
al- Anshori,
Muslim bin
Ibrahim,

Ishak bin Mansur:
Soleh
Abu Hatim:
Syaikhun
An-Nasa’i: Laisa
bilqawi
Al-Ajli: Tsiqah

4 Sumamah bin
Abdullah bin
Anas bin Malik
al-Anshori al
Basri.46

Anas bin
Malik, Bara’
bin ‘azab, Abi
Hurairah

Hammad bin
Salamah,
Abdullah bin
Musanna bin
Abdullah bin
Anas bin
Malik

Abdullah bin Ahmad
bin Hanbal: Tsiqah
Ahmad bin ‘Adi: La
ba’sa bihi, Sholeh
Ahmad dan An-
Nasa’i: Tsiqah

43 Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Ibid., Juz 6, hlm. 310.
44 Ibid., Juz 25, hlm. 539.
45 Ibid., Juz 16, hlm. 25.
46 Ibid., juz 4, hlm. 405.
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5 Anas bin
Malik.47

W.
91/92 H

Nabi saw.,
Abdullah bin
Abbas,
Abdullah bin
Mas’ud

Ishak bin
Abdullah bin
Abi Thalhah,
Sumamah bin
Abdullah bin
Anas bin
Malik

Al-Shahabah

Berdasarkan skema sanad hadis di atas rijal sanadnya Bukhri daripada

gurunya Hasan bin Muhammad, Muhammad bin Abdullah al-Anshori, Abi

Abdullah bin al-Musanna, Sumamah bin Abdullah bin Anas, Anas bin Malik,

dan Umar al-Khattab. Jika dilihat dari shighat tahammul al-ada’ dapat dilihat

bahwa Bukhari, Hasan bin Muhammad, dan Muhammad bin Abdullah al-

Anshori meriwayatkan hadis dari gurunya dengan lafaz haddasana. Lafaz ini

merupakan sighat yang paling tinggi dalam tata cara penerimaan dan

penyampaian hadis. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan adanya

indikasi kepada kita bahwa mereka liqa dan mu’asarah. Sedangkan Abi

Abdullah bin Musanna dan Sumamah meriwayatkan hadis ini dengan

menggunakan lafaz ‘An. Selanjutnya, keseluruhan periwayat dalam sanad

tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah para periwayat yang tsiqah. Para

periwayat sanad hadis ini dari jalur imam Bukhari tidak ditemukan adanya

kejanggalan (syaaz) dan tidak adanya kecacatan (‘illat).

47 Ibid., Juz 3, hlm. 353.
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d) Syarah Hadis

Az-Zubair bin Bakkar menerangkan dalam kitab al-Ansaab lafaz do’a

yang dipanjatkan oleh al-Abbas dalam kisah ini beserta waktu terjadinya. Ia

meriwayatkan dengan sanadnya, bahwa ketika al-Abbas diminta oleh Umar

untuk berdo’a istisqa’, ia mengucapkan:

ھَ اْلقَْوم بِي إِلَ  ْیك لَِمَكانِي اللَّھُمَّ إِنَّھُ لَْم یَْنِزل بََالء إِالَّ بَِذْنٍب ، َولَْم یُْكَشف إِالَّ بِتَْوبٍَة ، َوقَْد تََوجَّ

نُوِب َونََواِصینَا إِلَْیك بِالتَّْوبَِة فَاْسقِنَا اْلَغْیث .ِمْن نَبِیّك ، َوھَِذِه أَْیِدینَا إِلَْیك بِالذُّ

“Ya Allah, sesungguhnya tidaklah turun bencana kecuali disebabkan dosa,

dan tidaklah ia terangkat kecuali dengan taubat. Sungguh, mereka telah

menghadap kepada-Mu melalui diriku karena kedudukanku di sisi Nabi-Mu.

Inilah tangan-tangan kami yang penuh dosa terangkat kepada-Mu dan ubun-

ubun kami yang telah bertaubat tertuju kepada-Mu. Maka turunkanlah hujan

untuk kami”.

Lantas langit pun mendung karena ditutupi awan hujan yang laksana gunung.

Lalu turunlah hujan hingga membasahi bumi, sehingga kehidupan manusia

bersemi kembali.48

Az-Zubair bin Bakkar juga meriwayatkan melalui jalur Dawud dari

Atha’ dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar, bahwasanya ia berkata:

48 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari (Jakarta: Pustaka Imam Asy-
Syafi’i, 2011), Juz 10, hlm. 104.
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َماَدة بِاْلَعبَّاِس ْبن َعْبد اْلُمطَّلِب اِْستَْسقَى ُعَمر ْبن اْلَخطَّاب َعام الرَّ

“Umar bin al-Khattab beristisqa’ melalui perantara do’a al-Abbas bin Abdul

Muthalib pada tahun kekeringan (masa paceklik)”.49

Riwayat ini dikeluarkan pula oleh al-Baladzuri dari jalur Hisyam bin

Sa’ad dari Zaid bin Aslam, ia berkata: “Dari ayahnya” yang menggantikan

redaksi “Dari Ibnu Umar”. Kemungkinan Zaid memiliki dua guru. Ibnu Sa’ad

dan yang lainnya menyebutkan bahwa tahun kekeringan itu terjadi pada tahun

18 H, yaitu dimulai dari permulaan bulan haji dan terus berlangsung sampai

Sembilan bulan berikutnya.50

Adapun lafaz َماَدة الرَّ dalam hadits Ibnu Umar tersebut dibaca dengan

men-fathah-kan huruf ra, dan tanpa men-tasydid-kan huruf mim. Tahun

tersebut dinamakan َماَدة َعام الرَّ (tahun kekeringan) karena ketika itu kondisi

alam begitu gersang sehingga tanah menjadi berdebu akibat hujan tidak turun.

Sebelumnya disebutkan dari riwayat al-Isma’ili, bahwa hadits Anas dalam

kisah Umar dan Abbas berstatus marfu’. Demikianlah pula yang dikeluarkan

oleh Ibnu Hibban dalam shahih-nya dari jalur Muhammad bin al-Mutsanna

dengan sanad tersebut.51

49 Ibid
50 Ibid., hlm. 105.
51 Ibid
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D. Hadist Tawassul Kepada Orang Yang Telah Meninggal

1. Nabi saw. Bertawassul Kepada Nabi-Nabi Sebelum Beliau.

a) Sanad dan Matan Hadits Riwayat at-Thabrani.

، َعْن َعاِصٍم  اِد بن ُزْغبَةَ، ثنا َرْوُح بن َصالحٍ، ثنا ُسْفیَاُن الثَّْوِريُّ ثَنَا أَْحَمُد بن َحمَّ َحدَّ
ا َماتَْت فَاِطَمةُ بنُت أََسِد بن ھَاِشٍم أُمُّ َعلِيِّ بن أَبِي : األَْحَوِل، َعْن أَنَِس بن َمالٍِك، قَالَ  لَمَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فََجلََس ِعْنَد َرْأِسھَا، فَقَالَ طَالٍِب، َدَخَل َعلَْیھَا َرُسوُل  ِ َصلَّى هللاَّ ُ یَا :هللاَّ َرِحَمِك هللاَّ
ي، وتُْشبِِعینِي وتَْعَرْیَن، وتُْكِسینِي، وتَْمنَِعیَن نَْفَسِك طَیِّبًا، وتُْطِعِمینِي  ي بَْعَد أُمِّ ي، ُكْنِت أُمِّ أُمِّ

 ِ ا بَلََغ اْلَماُء الَِّذي فِیھِ تُِریِدیَن بَِذلَِك َوْجھَ هللاَّ َل ثَالثًا، فَلَمَّ َوالدَّاَر اآلِخَرةَ، ثُمَّ أََمَر أَْن تَُغسَّ
 ُ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم بِیَِدِه، ثُمَّ َخلََع َرُسوُل هللاَّ ِ َصلَّى هللاَّ َعلَْیِھ اْلَكافُوُر َسَكبَھُ َرُسوُل هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َوَسلََّم قَِمیَصھُ، فَأَ  ِ َصلَّى هللاَّ ْلبََسھَا إِیَّاهُ َوَكفَّنَھَا بِبُْرٍد فَْوقَھُ، ثُمَّ َدَعا َرُسوُل هللاَّ
، َوُعَمَر بن اْلَخطَّاِب، َوُغالًما أَْسَوَد یَْحفُُروَن فََحفَُروا  أَُساَمةَ بن َزْیٍد، َوأَبَا أَیُّوَب األَْنَصاِريَّ

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

ْع َعلَْیھَا َویُِمیتُ  تَھا، َوَوسِّ ي فَاِطَمةَ بنِت أََسٍد، ولَقِّْنھَا ُحجَّ َوھَُو َحيٌّ ال یَُموُت، اْغفِْر ألُمِّ
اِحِمیَن َوَكبََّر َعلَْیھَا أَ  ْربًَعا، ُمْدَخلَھَا، بَِحقِّ نَبِیَِّك َواألَْنبِیَاِء الَِّذیَن ِمْن قَْبلِي، فَإِنََّك أَْرَحُم الرَّ

ُ تََعالَى َعْنھُمْ وأَْدَخلُوھا  یُق َرِضَي هللاَّ دِّ 52.اللَّْحَد ھَُو َواْلَعبَّاُس، َوأَبُو بَْكٍر الصِّ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hammad bin Zurbah, telah
menceritakan kepada kami Ruh bin Solah, telah menceritakan kepada kami
Sufyan at-Tsauri daripada ‘Asim al-Ahwali 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,

52 Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu Qassim al-Thabrani, Ibid., Juz 24, hlm. 351.
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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.”.

b) Skema Sanad at-Thabarani.

رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم

أنس بن مالك

سفیان الثوري

عاصم األحول

أحمد بن حماد بن زغبة

روح بن صالح

الطبرانى
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c) Biografi Perawi Sanad at-Thabrani.

No Nama Wafat Guru Murid Jarh wa al-Ta’dil

1 Ahmad bin
Hammad bin
Muslim bin
Abdullah bin
‘Amru at-
Tujibiy.53

W.
296 H

Ruh bin
Solah, Ibnu
‘Am Waki’ in
Jarrah, Sa’id
bin Hakim bin
Abi Maryam,
Musa bin
Nasih.

An-Nasa’i,
Ahmad bin
Qasim, Abu
Qassim
Sulaiman bin
Ahmad bin
Ayyub al-
Thabrani.

An-Nasa’i: Soleh
Abu Sa’id bin
Yunus: Tsiqah
ma’amunan

2 Ruh bin Solah.54 W.
233 H

Sufyan at-
Sauri.

Ahmad bin
Hammad.

Al-Hakim: Tsiqah
Ma’amunan
Ibu Hibban: Tsiqah.
Daruquthni: Dhaif fi
al-Hadis.
Ibnu ‘Adi: Dhaif

3 Sufyan bin Sa’id
bin Masruq at-
Tsauri.55

W.
161 H

Hakim bin
Utaibah,
Abdullah bin
Buraidah,
Qais bin
Muslim.

Isma’il bin
Zakaria, Zaid
bin Hubbab,
Sufyan at-
Tsauri.

Abu Thalib: Tsiqah
Tsabit fi al-Hadis
Ishak bin Mansur dan
Abu Hatim: Tsiqah
Al-‘Ijli: Rijal Soleh

4 ‘Asim bin
Sulaiman al-
Ahwali.56

W.
142 H

Anas bin
Malik, Hasan
al-Basri,
Hammad bin
Abi Sulaiman,
Musa bin
Anas bin
Malik.

Israil bin
Yunus, Ismail
bin Zakaria,
Hammad bin
Zaid, Sufyan
at-Tsauri,
Sufyan bin
‘Uyainah.

Umar bin Hafsh:
Laisa fihi Syak
Abu Daud: Syaikhun,
Tsiqah
Abu Hasan al-
Maimuni: Tsiqah
Abu Bakar al-
Marruzi: Tsiqah
Yahya bin Mu’ain:
Tsiqah

53 Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Ibid., Juz 1, hlm. 296.
54 Imam Hafiz Syihabuddin Abi Al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Kenani, Lisan al-

Mizan, (Qaherah: al-Faruq Hadisah al-Thaba’ah wa al-Nasyir, 2005), Juz 3, hlm. 311.
55 Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Ibid., Juz 27, hlm. 158
56 Ibid., juz 13, hlm. 485.
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5 Anas bin
Malik.57

W.
91/92
H

Nabi saw.,
Nabi saw.,
Abdullah bin
Abbas,
Abdullah bin
Mas’ud

Ishak bin
Abdullah bin
Abi Thalhah,
Sumamah bin
Abdullah bin
Anas bin
Malik, ‘Asim
al-Ahwali

Al-Shahabah

Berdasarkan skema sanad hadis di atas, hadis in diriwayatkan oleh At-

Thabarani dalam kitab Mu’jam al-kabir dan al-Ausathnya dengan sanad dari

Ahmad bin Hammad, Ruh bin Soleh, Sufyan at-Tsauri, ‘Asim al-Hauli dan

Anas bin Malik. Jika dilihat dari shighat tahammul al-ada’ dapat dilihat

bahwa at-Thabrani meriwayatkan dari gurunya dengan lafaz haddasana,

begitu juga dengan Ahmad bin Hammad dan Ruh bin Soleh meriwayatkan

dari gurunya dengan lafaz haddasana. Lafaz ini merupakan sighat yang paling

tinggi dalam tata cara penerimaan dan penyampaian hadis. Dengan demikian,

hal ini dapat memberikan adanya indikasi kepada kita bahwa mereka liqa dan

mu’asarah. Sedangkan Sufyan at-Tsauri dan ‘Asim al-Hauli meriwayatkannya

dengan menggunakan lafaz ‘An. Selanjutnya, keseluruhan periwayat dalam

sanad tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah para periwayat yang tsiqah

kecuali Ruh bin Soleh, ulama berbeda pendapat dalam menilainya. Al-Hakim

dan Ibnu Hibban mengatakan beliau seorang yang tsiqah, manakala

daruquthni menilainya dhaif. Ibnu Hibban menilai Ruh bin Soleh termasuk

57 Ibid., Juz 3, hlm. 353.
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perawi yang terpercaya. Al-Hakim menilai Ruh bin Solah seorang yang

terpercaya dan amanat. Ibnu Hibban dan al-Hakim menganggap hadits ini

adalah hadits shahih. Demikian pula Al-Haitsami dalam Majma’ az-Zawa’id,

yang mengatakan perawi-perawinya adalah shahih.58

d) Syarah Hadits

Diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab al-Mu'jam al Kabir dan al-

Ausath pada redaksi hadits yang sangat panjang dari Anas bin Malik, bahwa

ketika Fatimah binti Asad bin Hasyim (Ibu Sayyidina Ali) wafat, maka

Rasulullah saw. turut menggali makam untuknya dan Rasulullah saw. masuk

ke dalam liang lahadnya merebahkan diri di dalam liang tersebut dan beliau

berdoa:

تَھَا  لَقِّْنھَا ُحجَّ

ْع َعلَْیھَا َمْدَخلَھَا بَِحقِّ نَبِیَِّك َواْألَْنبِیَاِء الَِّذْیَن ِمْن قَْبلِْي فَإِنَّكَ  اِحِمْینَ َوَوسِّ .أَْرَحُم الرَّ

“Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah maha hidup, tidak akan
mati. Ampunilah ibuku, Fatimah binti Asad, tuntunlah hujjahnya dan
lapangkan kuburnya, dengan haq Nabi-Mu dan para Nabi sebelumku.
Sesungguhnya Engkau dzat yang paling mengasihi”.

Ahli hadits al-Hafidz al-Haitsami mengomentari hadits tersebut:

“Diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab al-Mu’jam al-Kabir dan al-Ausath,

salah satu perawinya adalah Ruh bin Shalah, ia dinilai terpercaya oleh Ibnu

58 Al-Haitsami, Majmu’ Az-Zawa’id  wa Manabb’iu al-Fawa’id, Juz 4, hlm. 219.
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Hibban dan al-Hakim, tetapi ia dhaif. Sedangkan yang lain adalah perawi-

perawi shahih”.59

Muhammad bin Alawi al-Maliki berkata: “Sebagian ulama berbeda

pendapat mengenai salah satu perawinya, Ruh bin Solah, namun Ibnu Hibban

menggolongkannya sebagai orang-orang terpercaya dalam kitab al-Tsiqat, dan

al-Hakim berkata: “Ia terpercaya dan amanah”. Al-Haitsami berkata dalam

Majma’ al-Zawaid: “Perawinya adalah perawi-perawi Shahih. Hadits ini juga

diriwayatkan oleh Ibnu Abdi al-Barr dari Ibnu Abbas, Ibnu Abi Syaibah dari

Jabir, dan ditakhrij oleh al-Dailami dan Abu Nuaim. Maka, jalur-jalur riwayat

hadis ini saling menguatkan antara satu dan lainnya. Al-Hafidz al-Ghummari

berkata dalam Ittihaf al-Adzkiya': “Perawi Ruh bin Solah ini tingkat

kedhaifannya rendah bagi ulama yang menilainya dhaif, hal ini diketahui dari

redaksi penilaian mereka tentang Ruh bin Solah. Oleh karena itu, al-Haitsami

menilai dengan redaksi yang ringan (فیھ ضعف) sebagaimana diketahui oleh

orang-orang yang mempelajari ilmu ini (al-Jarh wa al-Ta'dil). Dengan

demikian, hadis ini tidak kurang dari status hadits Hasan bahkan sesuai

kriteria keshahihan Ibnu Hibban”.60

Dari sini juga dapat ditarik pengertian bahwa para nabi yang

digunakan untuk bertawassul oleh Nabi saw. kepada Allah swt. dalam hadits

ini dan juga yang lainnya, mereka semua telah meninggal dunia. Maka hal ini

59 Ibid
60 Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Husaini, Ibid., hlm 188.
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menjadi dasar diperbolehkannya bertawassul kepada Allah swt. dengan hak

(bil haq) dan ahli hak (bi Ahli Haq61), baik masih hidup maupun sudah

meninggal dunia.

2. Laki-Laki Bertawassul Kepada Nabi saw. Setelah Kewafatan Beliau.

a) Sanad dan Matan Hadits riwayat at-Thabrani.

ثَنَا اْبُن  ثَنَا أَْصبَُغ بن اْلفََرِج، َحدَّ ثَنَا طَاِھُر بن ِعیَسى بن قَْیَرٍس اْلِمْصِريُّ اْلُمْقِرُئ، َحدَّ َحدَّ
، َعْن  ، َعْن َرْوِح بن اْلقَاِسِم، َعْن أَبِي َجْعفٍَر اْلَخْطِميِّ اْلَمَدنِيِّ َوْھٍب، َعْن أَبِي َسِعیٍد اْلَمكِّيِّ

ِھ ُعْثَماَن بن ُحنَْیٍف أَنَّ َرُجال،أَبِي أَُماَمةَ بن  َكاَن یَْختَلُِف إِلَى "َسْھِل بن ُحنَْیٍف، َعْن َعمِّ
ُ تََعالَى َعْنھُ فِي َحاَجٍة لَھُ، فََكاَن ُعْثَماُن ال یَْلتَفُِت إِلَْیِھ َوال یَْنظُُر ُعْثَماَن بن َعفَّاَن َرِضَي هللاَّ

اْئِت اْلِمیَضأَةَ : فََشَكى َذلَِك إِلَْیِھ، فَقَاَل لَھُ ُعْثَماُن بن ُحنَْیفٍ فِي َحاَجتِِھ، فَلَقَِي اْبَن ُحنَْیفٍ 
أْ، ثُمَّ اْئِت اْلَمْسِجَد فََصلِّ فِیِھ َرْكَعتَْیِن، ثُمَّ قُلْ  ھُ إِلَْیَك بنبِیِّنَا : فَتََوضَّ اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك َوأَتََوجَّ

ُ َعلَْیِھ وَ  ٍد َصلَّى هللاَّ ھُ بَِك إِلَى َربِّي فَتَْقِضي لِي ُمَحمَّ ُد إِنِّي أَتََوجَّ ْحَمِة، یَا ُمَحمَّ َسلََّم نَبِيِّ الرَّ
ُجُل فََصنََع َما، قَاَل لَھُ، ثُمَّ أَتَى  َحاَجتِي َوتَُذُكُر َحاَجتََك، َوُرْح َحتَّى أَْرَوَح َمَعَك، فَاْنطَلََق الرَّ

 ُ اُب َحتَّى أََخَذ بِیَِدِه فَأَْدَخلَھُ َعلَى بَاَب ُعْثَماَن بن َعفَّاَن َرِضَي هللاَّ تََعالَى َعْنھُ، فََجاَء اْلبَوَّ
ُ تََعالَى َعْنھُ، فَأَْجلََسھُ َمَعھُ َعلَى الطِّْنفَِسِة ُحنَْیفًا، فَقَالَ  َحاَجتَُك؟ : ُعْثَماَن بن َعفَّاَن َرِضَي هللاَّ

َما َكانَْت : َما َذَكْرُت َحاَجتََك َحتَّى َكاَن السَّاَعةُ، َوقَالَ : لَھُ فََذَكَر َحاَجتَھُ َوقََضاھَا لَھُ، ثُمَّ، قَالَ 
ُجَل َخَرَج ِمْن ِعْنِدِه فَلَقَِي ُعْثَماَن بن َحنِیٍف، فَقَاَل لَھُ  : لََك ِمْن َحاَجٍة فَأَْذُكُرھَا، ثُمَّ إِنَّ الرَّ

ُ َخْیًرا َما َكاَن یَْنظُُر فِي َحاَجتِي َوال ، فَقَاَل ُعْثَماُن بن َجَزاَك هللاَّ یَْلتَفُِت إِلَيَّ َحتَّى َكلَّْمتَھُ فِيَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َوأَتَاهُ َضِریٌر فََشَكى : ُحنَْیفٍ  ِ َصلَّى هللاَّ ِ َما َكلَّْمتُھُ، َولَِكنِّي َشِھْدُت َرُسوَل هللاَّ َوهللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ إِلَْیِھ َذھَاَب بََصِرِه، فَقَاَل لَھُ النَّبِيُّ َصلَّ  ِ، لَْیَس : فَتََصبَّْر، فَقَالَ : ى هللاَّ یَا َرُسوَل هللاَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  ، فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ أْ،:"لِي قَائٌِد َوقَْد َشقَّ َعلَيَّ ثُمَّ َصلِّ اْئِت اْلِمیَضأَةَ فَتََوضَّ

ْقنَا َوطَاَل بنا اْلَحِدیُث َحتَّى : ، قَاَل اْبُن ُحنَْیفٍ "اتِ َرْكَعتَْیِن، ثُمَّ اْدُع بِھَِذِه الدََّعوَ  ِ َما تَفَرَّ فََوهللاَّ
ُجُل َكأَنَّھُ لَْم یَُكْن بِِھ ُضرٌّ قَطُّ  62.َدَخَل َعلَْینَا الرَّ

Telah menceritakan kepada kami Thahir bin Isa bin Qhairasi al-Misri al-
Muqri, telah menceritakan kepada kami Asbarg bin al-Faraj, telah
menceritakan kepada kami Ibnu Wahbin daripada Abi Sa’id al-Makki
daripada Ruh bin Qasim daripada Abi Ja’far al-Khitami al-Madani daripada
Abi Umamah bin Sahal bin Hunaif daripada pamannya 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

61 Ibid
62 Ibid., Juz 9, hlm. 30.
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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”.
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b) Skema Sanad at-Thabarani.

عثمان بن حنیف

أبي أمامة بن سھل بن حنیف

روح بن القاسم

أبي جعفر الخطمي المدني

أبي سعید المكي

الطبرانى

ابن وھب

أصبغ بن الفرج

طاھر بن عیسى بن قیرس المصري 
المقرئ
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c) Biografi Perawi Sanad at-Thabrani.

No Nama Wafat Guru Murid Jarh wa al-Ta’dil

1 Thahir bin ‘Isa
bin Qibri al-
Maqri al-
Mesri.63

W.
292 H

Asbarg bin
al-Faraj,
Yahya bin
Bakir al-
Makhzumi,
Sa’id bin Abi
Maryam.

Al-Thabarani,
Muhammad
bin Ahmad
Ibnu Khuruf
Abu Bakar.

Ibnu Ma’akulan:
Tsiqah, Soleh,
Suduq.
Adz-Zahabi: Majhul
Hal.

2 Asbarg bin al-
Faraj bin Sa’id
bin Nafi’.64

W.
225 H

Usamah bin
Zaid bin
Aslam, Hatim
bin Ismail,
Abdullah bin
Wahbin,
Abdurrahman
bin Qasim.

Al-Bukhari,
Ahmad bin
Hasan at-
Tirdmizi,
Ahmad bin
Mansur al-
Marwazi,
Thahir bin Isa
bin Qibri.

Ahmad bin
Abdullah al-‘Ijli: La
Ba’sa Bih, Tsiqah,
Sohibu Sunnah,
Shuduq
Abu Sa’id: Fiqih,
‘Alim, Wara’

3 Abdullah bin
Wahbin bin
Muslim al-
Qurasyi.65

W.
197  H

Ibrahim bin
Sa’d al-Zuhri,
Usamah bin
Zaid bin
Aslam,
Syabib bin
Sa’id.

Ibrahim bin
Munzir al-
Hizami,
Ahmad bin
Sa’id al-
Hamdani,
Asbarg bin
al-Faraj.

Abu Bakar bin Abi
Khaisamah: Tsiqah
Abdurrahman bin
Abi Hatim: Solih al-
Hadis, Suduq,
Tsiqah

4 Abi Sa’id
Syabib bin
Sa’id at-
Tamimi.66

W.
186 H

Abana bin
Taghlib, Ruh
bin Qasim,
Syu’bah bin
Hajjaj, Yunus
bin Yazid .

Ahmad bin
Syabib bin
Sa’id,
Abdullah bin
Wahbin,
Yahya bin

Abu Zur’ah: La
Ba’sa Bih
Abu Hatim: Solih
al-Hadis, La Ba’sa
Bih
An-Nasa’i: Laisa

63 Abu Thayyib Nafi’ bin Solah bin Ali al-Mansuri, Irsyad al-Qashri wa al-Daani Illa Tarjim
Syaikhul at-Thabrani (Al-Riyardh: Dar al-Kiyani), Juz 1, hlm. 337.

64 Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Ibid., Juz, 3, hlm. 304.
65 Ibid., Juz 16, hlm. 277.
66 Ibid., juz 12, hlm. 360.
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Ayyub bihi ba’sa

5 Ruh bin Qasim
At-Tamimi.67

W.
141 H

Ismail bin
Umaiyah al-
Quraish,
Ayub bin
Musa al-
Quraishi, Abi
Ja’afar
‘Umair bin
Yazid al-
Khatimi

Ismail bin
‘ulaiyah,
Sa’id bin Abi
‘Urbah,
Abdullah bin
Bazi’,
Muhammad
bin Ishak bin
Yasar.

Ishak bin Mansur,
Yahya bin Mu’ain,
Abu Zar’ah, dan
Abu Hatim: Tsiqah
An-Nasa’i: Laisa
bihi ba’sa

6 Abi Ja’afar al-
Khatimi ‘Umair
bin Yazid bin
‘Umair bin
Habib.68

Al-Harits bin
Fudhail al-
Khatimi,
Sa’id bin
Musayyab,
Abdurrahman
bin ‘Uqbah,
Abi Umamah
bin Sahal bin
Hunaif.

Hammad bin
Salamah, Ruh
bin Qasim,
Syu’bah bin
al-Hajjaj,
Yahya bin
Sa’id al-
Qatthan,
Yusuf bin
Khalid al-
Samti.

Ishak bin Mansur:
Tsiqah

7 Umamah bin
Sahal bin
Hunaif al-
Anshori al-
Madani.69

W.

100 H

Anas bin
Malik, Zaid
bin Tsabit,
Sahal bin
Hunaif,
Ustman bin
Hunaif.

Sahal bin Abi
Umamah bin
Sahal bin
Hunaif,
Sofwan bin
Sulaim, Abu
Ja’afar
‘Umair bin
Yazid al-
Khatimi

Abu Ma’syar al-
Madini: Syaikhan
kabiran

67 Ibid., Juz 9, hlm. 252.
68 Ibid., Juz 22, hlm. 391.
69 Ibid., Juz 2, hlm. 525.
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8 Ustman bin
Hunaif bin
Wahab bin
‘Ukaim al-
Anshori.70

Wafat
pada
zaman
khalifah
Ustman.

Nabi saw. Abu Umamah
As’ad bin
Sahl bin
Hunaif,
‘Umarah bin
Khuzaimah
bin Tsabit.

Al-Shahabah

Berdasarkan skema sanad hadis di atas yang diriwayatkan oleh imam at-

Thabarani didalam kitab Mu’jam al-Kabir dari jalur Thahir bin Isa, Asbagr bin al-

Faraj, Ibnu Wahbin, Abi Sa’id al-Makki, Ruh bin Qasim, Abi Ja’afar al-Khitami,

Abi Umamah bin Sahal bin Hunaif, dan Ustman bin Hunaif. Jika dilihat dari

shighat tahammul al-ada’ dapat dilihat bahwa at-Thabrani meriwayatkan dari

gurunya dengan lafaz haddasana, begitu juga dengan Thahir bin ‘Isa dan Asbagr

bin Faraj meriwayatkan dari gurunya dengan lafaz haddasana. Lafaz ini

merupakan sighat yang paling tinggi dalam tata cara penerimaan dan

penyampaian hadis. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan adanya indikasi

kepada kita bahwa mereka liqa dan mu’asarah. Sedangkan Ibnu Wahbin, Abi

Sa’id al-Makki, Ruh bin Qasim, Abi Ja’afar al-Khitami, Abi Umamah bin Sahal

bin Hunaif, dari pamanya Ustman bin Hunaif dengan menggunakan lafaz ‘An.

Selanjutnya, keseluruhan periwayat dalam sanad tersebut menunjukkan bahwa

mereka adalah para periwayat yang tsiqah. Para periwayat sanad hadis ini dari

jalur imam at-Thabrani tidak ditemukan adanya kejanggalan (syaaz) dan tidak

adanya kecacatan (‘illat).

70 Ibid.,  Juz 19, hlm. 358.
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d) Syarah Hadits.

At-Thabrani berkata di dalam Mu’jam al-Saghir bahwa hadis di atas

tidak diriwayatkan  daripada Ruh bin Qasim kecuali Syabib bin Sa’id (Abu

Sa’id al-Makki), beliau adalah seorang yang dipercayai. Hadis beliau di atas

diriwayatkan pula oleh Ahmad bin Syabib daripada bapaknya daripada Yunus

bin Yazid al-‘Aili. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Syu’bah daripada Abu

Ja’far al-Khitami, nama beliau adalah Umar bin Yazid. Beliau adalah seorang

yang Tsiqah (terpercaya) dan diriwayatkan secara berseorangan oleh Utsman

bin Umar bin Faris daripada Syu’bah. Dan at-Thabrani berkata hadis ini

adalah hadis Shahih.71

Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu’ al-Fatawanya bahwa at-

Thabrani berkata bahwa yang meriwayatkan hadis ini adalah Syu’bah dari

Abu Ja’far (Umar bin Yazid), ia seorang yang terpercaya, hanya Ustman bin

Umar yang meriwayatkan dari Syu’bah. Abu Abdillah al-Maqdisi mengatakan

hadis ini adalah hadis Shahih. Ibnu Taimiyah memberi komentar tentang

perkataan at-Thabrani tersebut. Ibnu Taimiyah berkata bahwa at-Thabrani

hanya menyebut Utsman bin Umar yang meriwayatkannya itu pengatahuan at-

Thabrani, karena riwayat Ruh bin ‘Ubadah dari Syu’bah tidak sampai kepada

at-Thabrani. Itu sanad yang shahih yang menjelaskan bahwa Utsman bin

71 Sulaiman bin Ahmad bin Ayub Abu Qasim at-Thabrani, Mu’jam al-Saghir (Beirut: Dar ‘Amar
Maktabah Islami, 1985), Juz 2, hlm. 106.
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Umar tidak meriwayatkannya sendirian.72 Dengan ini semua, maka tampaklah

bahwa kisah ini dianggap shahih oleh at-Thabrani, dan al-Hafiz Abu Abdullah

al-Maqdisi. Pentashihan ini dinukil oleh al-Hafiz al-Mundziri, al-Hafiz

Nuruddin al-Haitsami dan Syaikh Ibnu Taimiyah. Al-Hafiz al-Mundziri

mengatakan dalam at-Targhib wa at-Tarhib, setelah menyebut jalan sanadnya,

at-Thabrani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.73

Ustman bin Hunaif mengajari doa ini yang berisi tentang bertawassul

dengan Nabi saw., menyerunya, dan memohon pertolongan kepada Allah swt.

dengan memakai nama Nabi saw setelah kewafatannya. Ketika laki-laki yang

diajari ini menyangka bahwa keperluannya terlaksana karena perkataan

Utsman kepada Khalifah, maka dengan segera Ustman bin Hunaif menafikan

sangkaan tersebut dan menceritakan hadits yang didengarnya dan

disaksikannya sendiri, untuk menguatkan kepada laki-laki tersebut bahwa

keperluannya terlaksana karena ia telah bertawassul dengan Nabi saw.,

menyerunya dan memohon pertolongan kepada Allah dengan nama Nabi saw.

Ustman menguatkan hal tersebut dengan bersumpah bahwa dia tidak berbicara

kepada Khalifah mengenai urusannya.74

72 Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyyah al-Harani, Majmu’ al-Fatawa (Al-Mansurah: Dar al-Wafa,
2005), Juz 1, hlm. 274.

73 Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Husaini, Ibid., hlm. 171.
74 Ibid


