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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TAKHRIJ HADIS

A. Pengertian Takhrij Hadis

Takhrij Secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata kerja " خّرج,

تخریجا ."یخّرج, kemudian ditambah tasydid pada ra’ (‘ain fi’il) Dalam kamus al-

Munjid fi al-Lughah disebutkan, takhrij adalah:"menjadikan sesuatu keluar dari

sesuatu tempat, atau menjelaskan suatu masalahyang berarti menampakkan,

menerbitkan, menyebutkan, menumbuhkan, dan mengeluarkan sesuatu dari

tempat.

Maksudnya menampakkan sesuatu yang tidak atau sesuatu yang masih

tersembunyi, tidak kelihatan dan masih samar.Penampakan dan pengeluaran di

sini tidak mesti berbentuk fisik yang konkret,tetapi mencakupi nonfisik  yang

hanya memerlukan tenaga dan pikiran.

Sedangkan menurut pengertian terminologis, takhrij berarti;

.بسندهأخرجتھالتياألصلیةمصادرهفيالحدیثموضععلىالداللةھوالتخریج

الحدیثموضععلىبالداللةالمرادالحاجةعندبیانمرتبتھثم

"Menunjukkan letak Hadits dari sumber-sumber aslinya (sumber primer),

untuk kemudian diterangkan rangkaian sanadnya, dan dinilai derajat

haditsnya jika diperlukan1

1Hasbi Ash Shidiqi, SejarahdanPengantarIlmuHadis, (Semarang : PustakaRizki
Putra 2009), h. 148
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B. Sejarah TakhrijHadis

Penguasan para ulama’ terdahulu terhadap sumber–sumber as-Sunnah

begitu luas sekali, sehingga mereka tidak merasa sulit jika disebutkan suatu hadis

untuk mengetahuinya dalam kitab–kitab as-Sunnah. Ketika semangat belajar

sudah melemah, mereka kesulitan untuk mengetahui tempat–tempat hadits yang

dijadikan sebagai rujukan para penulis dalam ilmu–ilmu syar’i. Maka sebagian

dari ulama’ bangkit dan memperlihatkan hadits–hadits yang ada pada sebagian

kitab dan menjelaskan sumbernya dari kitab–kitab as-Sunnah yang asli,

menjelaskan metodenya, dan menerangkan hukumnya dari yang shahih atas yang

dhaif lalu muncullah apa yang dinamakan dengan “kutub at- Takhrij” (buku–

buku takhrij).

Bisa dikatakan Abu Bakar as-Shiddiq adalah orang pertama dari shahabat

Nabi yang selektif dalam menerima informasi hadits dari Nabi, jika beliau tidak

langsung mendengarnya. Hal itu sebagaimana komentar dari ad-Dzahabi (w. 748

H)2.

األخبارقبولفياحتاطمنأولكان

(Abu Bakar as-Shiddiq) adalah orang pertama yang berhati-hati dalam

menerima kabar dari Nabi. Sampai akhirnya takhrij hadits ini berkembang

pesat pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyyah3.

2Ibid,
3Muhammad bin Dhafir as-Syahri, Ilmu at-TakhrijwaDaurhu fi Hifdzi as-Sunnah

an-Nabawiyyah, (Kiro : DarulRasyid 1416H)  h. 6
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C. Metode TakhrijHadis

Karena banyaknya teknik dalam pengkodifikasian buku hadits, maka

sangat di perlukan beberapa metode takhrij yang sesuai dengan teknik buku

hadits yang ingin diteliti. Paling tidakada 5

metodetakhrijdalamartipenelusuranhadits darisumberbukuhadits.

1. Takhrijdengan kata (bi al-lafzhi)

Metodetakhrijpertamainipenelusuranhadismelalui

kata/lafalmatanhadisbaikdaripermulaan,pertengahan,danatauakhiran. Kamus

yang di perlukanmetodetakhrijinisalahsatunya yang paling

mudahadalahkamusal-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits an-

Nabawiyangdisusun A.J Wensinckdankawan – kawannyasebanyak 8 jilid4.

Maksud hadis dengan kata adalah takhrij dengan kata benda (kalimah

isim ) atau kata kerja (kalimah fiil) bukan kata sambung (kalimah huruf)

dalam bahasa arab yang mempunyai asal akar 3 huruf.Kata itu di ambil dari

salah satu bagian dari teks hadis yang mana saja selain kata sambung atau

kalimah huruf, kemudian di cari akar kata asal dalam bahasa arab yang hanya

3 huruf yang di sebut dengan fi’il Tsulatsi.

Takhrij al-Hadits  dengan cara memastikan terlebih dahulubrawi suatu

hadits yang dari kalangan Shahabat. Metode ini bisa kita gunakan untuk

Takhrij al-Hadits  jika terdapat nama shahabat di dalam hadits yang akan

menjadi objek takhrij kita. Kemudian berdasarkan nama shahabat tadi kita

bisa lebih mudah melakukan takhrij dengan tiga kitab yaitu al-Masanid

4A.J WensickMu’jam al-Mufahras li al-Faz an-Nawawi, (Laiden: MaktabahBerbil),
h. 34



20

(kitab-kitab sanad hadist), al-Ma’ajim (kamus-kamus hadits), dan Kutub al-

Athraf (kitab-kitab hadits penggalan).

2. Takhrijdengantema (bi al-mawdhu’)

Arti takhrij kedua ini adalah penelusuran hadis yang di dasarkan pada

topik (Muwdhu’), misalnya bab al-Khatam, al-khadim, al-Khusl, adh-

khahiyah, dan lain-lain. Seorangpeneliti

hendaknyasudahmengetahuitopiksuatuhadiskemudian di

telusurimelaluikamushadits tematik. Salah satu kamus hadits tematik adalah

Miftah Min Kunuz As-Sunnah oleh Fuad Abdul Baqi, terjemahan dari aslinya

berbahasa inggris A Handbook of  Early Muhammadan karya A.J. Wensink

pula. Dalamkamushadisini di

kemukakanberbagaitopikbaikberkenaandenanpetunjuk-

petunjukRasulullahmaupunberkaitandengannama. Untuksetiaptopikbiasanya

di sertakan subtopikdanuntuksetiap subtopik di kemukakan data hadits

dankitab yang menjelaskanya.

Di antara kelebihan metode ini, peneliti mengetahui makna hadis saja

tidak di perlukan harus mengingat permulaan matan teks hadis, tidak perlu

harus menguasai  asal usul akar kata dan tidak perlu juga mengetahui sahabat

yang meriwayatkannya. di samping itu peneliti terlatih berkemampuan

menyingkap makna kandungan hadits. Sedang di

antarakesulitannyaadalahterkadangpenelititidakmemahamikandunganhadits

ataukemungkinanmemilikitopikberganda.



21

Takhrij al-Hadits dengan cara mengetahui kata yang pertama dalam

matan suatu hadits. Kita bisa memakai metode ini untuk takhrij al-hadits jika

kita telah menemukan kata yang pertama disebut di dalam suatu hadits.

Penggunaan metode ini akan lebih mudah dengan bantuan kitab-kitab hadits

yang memuat hadits-hadits terkenal, kitab-kitab hadits yang tertulis urut

berdasarkan abjad, dan kitab-kitab pengantar hadits5.

3.Takhrij dengan permulaan Matan (bi awwal al-matan )

Takhrij menggunakan permulaan matan dari segi hurufnya, misalnya

awal suatumatan di mulai dengan huruf mim maka di cari pada bab mim, jika

di awali dengan huruf ba maka di cari pada bab ba dan seterusnya. takhrij

seperti ini diantaranya dengan menggunakan kitab al-Jami’ ash-Shaghir atau

al-Jami’ al-Kabir karangan as-Suyuti dan Mu’jam jami’ Al-Ushul fi Ahadits

ar-Rasul, karya Ibnu al-Atsir6.

Di antarakelebihanmetodeiniadalahdapatmenemukanhadis yang di

caridengancepatdanmendapatkanhadisnyasecarautuhataukeseuruhantidakpeng

galansajasebagaimanametode-metodesebelumnya.akantetapi,

kesulitannyabagiseseorang yang tidakingatpermulaanhadits. Khawatirhadits

yang diingatitusebenarnyapenggalandaripertengahanatauakhiranhadits

bukanpermulaannya .takhrij al-Hadits dengan cara mengetahui kalimat yang

jarang terucap di dalam bagian matan suatu hadits. Kitab al-Mu’jam al-

Mufahras li Alfadli al-Hadits al-Nabawi adalah kitab yang bisa kita gunakan

untuk takhrij al-hadits dengan metode ini.

5Muhammad az-Zahrani, EnsiklopediaKItab-KitabRujukanHadis, (Jakarta:DarulHaq
2011), Cet. 1 h. 237

6Ibid, h. 238
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4. Takhrij melalui sanad pertama (bi ar – rawi al – a’la)

Takhrij ini menelusuri hadis melalui sanad yang pertama atau yang

paling atas yakni para sahabat (muttashil isnad) atau thabi’in (dalam hadits

mursal). Berarti peneliti harus mengetahui terlebih dahulu siapa sanadnya di

kalangan sahabat atau thabi’in, kemudian di cari dalam buku hadis musnad atau

al–Athraf. Diantarakitab yang di

gunakandalammetodeiniadalahkitabmusnadatau al-

Athraf.SepertiMusnadAhmad bin Hanbal, Tuhfat As-Asyraf bi Ma’rifat al-

Athrafkarya al-Mizzidan lain-lain. Kitabmusnadadalahpengkodifikasianhadis

yang sistematikanyadidasarkanpadanama–namasahabatataunama–

namathabi’insesuaidenganurutansifattertentu. Sedangkanal–

Athrafadalahkitabhadits yang

menghimpunbeberapahaditsnyaparasahabatatauthabi’insesuaidenganurutan

alphabet arabdenganmenyebutkansebagiandarilafalhadits.

Diantarakelebihanmetodetakhrijiniadalahmemberikaninformasikedekata

npembacadengan pen-takhrijhadits dankitabnya. Berbedadenganmetode-

metode lain

hanyamemberikaninformasikedekatandenganpentakhrijnyasajatanpakitabnya.S

edangkesulitan yang dihadapiadalahjikaseorangpenelititidakingatatautidak tau

namasahabatatautabi’in yang meriwayatkannya,

disampingcampurnyaberbagaimasalahdalamsatubabdantidakterfokuspadasatum

asalah.
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Takhrij al-Hadits  dengan cara mengetahui terlebih dahulu tema suatu

hadits. Metode ini merupakan metode yang cukup rumit dalam takhrij al-hadits.

Untuk menerapkanya kita dituntut untuk memiliki olah rasa batin (dzauq) yang

kuat, karena tanpaya kita akan kesulitan menentukan tema suatu hadits.

meskipun demikian, ada beberapa model kitab kontemporer yang cukup bisa

membantu kita dalam takhrij al-hadits  dengan metode ini, yaitu antara lain,

Kitab-kitab yang bab dan temanya memuat seluruh urusan agama. Beberapa

diantaranya ialah kitab al-Jawami, al-Mustakhraj wa al-Mustadrakat ‘ala al-

Jawami, al-Zawaid, dan kitab Miftahu kunuzi al-Sunah.

Kitab-kitab yang bab dan temanya memuat sejumlah besar masalah

agama. Kitab-kitab tersebut antara lain al-Sunan, al-Mushthalahat, al-

Muwatha’at, dan al-Mustakhrajat al al-Sunan.Kitab-kitab yang khusus memuat

satu permasalahan agama, seperti kitab al-Ajza’, al-Targhib wa al-Tarhib, dan

lain-lain7.

5. Takhrijdengansifat (bi As-Shifah)

Telah banyak disebutkan sebagaimana pembahasan di atas tentang

metode takhrij.Seseorang dapat memilh metode mana yang tepat untuk

ditentukannya sesuai dengan kondisi orang tersebut.Jika suatu hadis sudah

dapat diketahui sifatnya, misalnya maudhu’, shahih, qudsi, mursal, masyhur,

Mutawatir, dan lain – lain sebaiknya di takhrij melalui kitab – kitab yang telah

menghimpun sifat – sifat tersebut.

7Ibid, h. 239
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Misalnya hadits maudhu’ akan lebih mudah di-takhrij melalui buku-buku

himpunan hadits maudhu’ seperti al-Maudhu’at karya ibnu al-Jauzi, mencari

hadits mutawatir takhrijlah melalui kitab al-Azhar al-Mutanatsirah ‘an al-

Akhbar al-Mutawatirah, karya as-Suyuthi, dan lain-lain, disana seseorang akan

mendapatkan informasi tentang kedudukan suatu hadits, kualitasnya, sifat-

sifatnya dan lain-lain terutama dapat dilengkapi dengan kitab-kitab syarahnya.

Adapun takhrij secara umum, ada tiga yaitu takhrij naql, takhrij tashhih,

dan takhrij i’tibar. Mahmud Thahhan mengemukakan 5 tehnik dalam

menggunakan metode takhrij naql, yang dapat kami simpulkan adalah sebagai

berikut, yaitu8;

1.) Takhrij Naql,

mencakup 5 metode yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu;

Takhrij dengan mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadits

Takhrij dengan mngetahui lafadz asal matan hadits

Takhrij dengan mengetahuilafadz matan hadits yang kurang dikenal

Takhrij dengan mengetahui tema atau pokok bahasan hadits

Takhrij dengan mengetahui matan dan sanad hadits

2. )Takhrij tashhih,

lanjutan dari cara yang pertama. Yaitu menganalisis keshahihan hadits

dengan mengkaji rawi, sanad, dan matan berdasarkan kaidah Kegiatan

tashhih ini menggunakan kitab ulumul hadits yang berkaitan dengan Rijal,

Jarh Wat Ta’dil, Ma’an al-Hadits gharibil Hadits. Kegiatan ini dilakukan

8Mahmud al-Tahhan, TaysirMushtalah al- Hadis, (Surabaya: al- Hidayah)h. 96



25

oleh mudawwin (kolektor) sejak Rosulullah SAW sampai abad ke 3H.

Kemudian dilakukan oleh para syarih (komentator) sejak abad 4H sampai

sekarang9.

3. )Takhrij I’tibar,

lanjutan dari cara yang kedua. Yaitu dengan mendapatkaninformasi atau

petunjukdari literature, baik kitab yang asli, kitab syarah, dan kitab fan yang

memuat dalildalil hadits.

D. Faedah Dan Manfaat TakhrijHadis

1.

Mengetahuireferensibeberapabukuhadis.Dengantakhrijseseorangdapatmenget

ahuisiapaperawisuatuhadis yang di telitidan di dalamkitabhadits

apasajahadistersebut di dapatkan10.

2. Menghimpun sejumlah sanad hadits. Dengan takhrij seseorang dapat

menemukan sebuah hadis yang akan di teliti di sebuah atau beberapa buku

induk hadits. Misalnyaterkadang di beberapatempat di dalamkitab Al-

Bukhorisaja,ataudidalamkitab – kitab lain.

Dengandemikianiaakanmenghimpunsejumlahsanad.

3. Mengetahuikeadaansanad yang bersambung (muttashil) dan yang terputus

(munqathi’)

danmengetahuikadarkemampuanperawidalammengingathadissertakejujurand

alamperiwayatan.

9Ibid, h. 97
10Manna’al-Qaththan, PengantarStudiIlmuHadis, (Jakarta: Pustaka al-Kaustar

2008), h. 191
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4. Mengetahui status suatuhadits. terkadangditemukansanadsuatuhadits

dha’if,tetapimelaluisanad lain hukumnyashahih.

5. Meningkatkan suatu hadits yang dha’if menjadi hasan li-ghairihi karena

adanya dukungan sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi

kualitasnya.Atau meningkatnya suatu hadits hasan menjadi sahih li ghairihi

dengan di temukannya sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi

kualitasnya.

6. Mengetahuibagaimanapara imam hadits

menilaisuatukualitasdanbagaimanakritikan yang di sampaikan.

7. Seseorang yang

melakukantakhrijdapatmenghimpunbeberapasanaddanmatansuatuhadits.

8.Memberikaninformasibahwasuatuhadits termasukhadits

shahih,hasan,ataupundhaif,setelahdiadakanpenelitiandarisegimatanmaupunsa

nadnya.

9. Memberikankemudahanbagi orang yang maumengamalkansetelah tau

bahwasuatuhadits maqbul (dapatditerima). Dan

sebaliknyatidakmengamalkannyaapabiladiketahuibahwasuatuhadits

adalahmardud (tertolak).

10.Menguatkan keyakinan bahwa suatu hadits adalah benar – benar berasal dari

Rasulullah SAW. Yang harus kita ikuti karena adanya bukti – bukti yang kuat

tentang kebenaran hadits tersebut, baik dari segi sanad maupun matan.

E. Kitab -kitab yang di Perlukan Untuk melakukan Takhrijul Hadits.



27

1. Hidayatul bari ila tartibi ahaditsil bukhori :penyusun kitab ini adalah

abdurrahmananbar al -Misri at-Tahtawi. kitab ini disusun khusus untuk

mencari hadits–hadits yang termuat dalam shahih al–Bukhari. lafadz–lafadz

hadits disusun menurut aturan–aturan huruf abjad arab. namun hadits–hadits

yang di kemukakan secara berulang dalam shahih bukhari tidak dimuat secara

berulang dalam kamus di atas. dengan demikian perbedaan lafadz dalam

matan hadis riwayat al-Bukhari tidak dapat diketahui melalui kamus tersebut.

2. Mu’jam Al-Faziwalasiyyama al –

garibuminhaataufihrislitartibiahaditsishahihimuslim.

Kitabtersebutmerupakansalahsatujuz, yaknijuzke-V darikitabshahihmuslim

yang disuntingolehmuhammad Abdul Baqi. Jus V

inimerupakankamusterhadapjuzke I -IV yang berisi :

a. Daftarurutanjudulkitabsertanomerhadisdanjuz yang memuatnya.

b. Daftarnamaparasahabatnabi yang meriwayatkanhadisyang

termuatdalamshahih Muslim.

c. Daftarawalmatanhadisdalambentuksabda yang

tersusunmenurutabjadsertaditerangkannomer-nomerhadis

yangdiriwayatkanolehBukhori,

bilakebetulanhadistersebutjugadiriwayatkanolehBukhori.

3. Miftahusshahihain

Kitabinidisusunoleh Muhammad Syarif bin musthofa at-Tauki’ah

4. al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaadzi al-hadits an-Nabawi, berisi sembilan kitab

hadits yang paling terkenal.
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1. Taghliq at-Ta’liq, karya: al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani

(w. 852 H). Kitab ini menerangkan tentang hadits-hadits yang disinyalir

mu’allaq dalam kitab Shahih Bukhari yang jumlahnya sekitar 1341 buah

hadits.

2. al-‘Ujab fi Takhrij ma Yaqulu fihi at-Tirmidizi, karya al-Hafidz Ahmad

bin Ali bin Hajar al-Asqalani (w. 852 H).

3. Nushbu ar-Rayah Li Ahadits al-Hidayah, karya: Abdullah bin Yusuf az-

Zailaghi (w. 726 H). Kitab ini merupakan takhrij dari kitab al-Hidayah

karya Ali bin Abu Bakar al-Marghinani (w. 593 H).

4. al-Badru al-Munir, karya: Sirajuddin ibn al-Mulaqqan (w. 804 H). Kitab

ini mentakhrij hadits-hadits yang ada di kitab as-Syarhu al-Kabir atau

Fathu al-Aziz bi Syarhi al-Wajiz karya Abdul Karim ar-Rafi’i (w. 623 H).

Kitab as-Syarhu al-Kabir ini merupakan syarah dari kitab al-Wajiz karya

Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H).

5. at-Talkhish al-Habir, al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (w.

852 H). Kitab ini juga mentakhrij hadits-hadits yang ada di kitab as-

Syarhu al-Kabir atau Fathu al-Aziz bi Syarhi al-Wajiz karya Abdul Karim

ar-Rafi’i (w. 623 H).

6. al-Mughni an Hamli al-Asfar di al-Asfar, karya: al-Hafidz Zainuddin Abu

al-Fadhl al-Iraqi (w. 806 H). Kitab ini mentakhrij kitab Ihya’ Ulum ad-Din

karya Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H).

7. al-Maqashid al-Hasanah fi Bayani Katsirin min al-Ahadits al-

Musytahirah ala al-Alsinah, karya: Syamsuddin as-Sakhawi (w. 902 H).

Kitab ini mentakhrij hadits-hadits yang masyhur dalam masyarakat11.

F. Metode Penelitian Kualitas Hadits

11Ibid, h. 192
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Penelitian hadis, secara sederhana, dapat dipahami sebagai sebuah usaha

yang dilakuakan secara teliti, sistematis, kritis untuk mengetahui validitas

hadis.Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah hadis memiliki nilai

kesejarahan yang bersambung pada masa nabi atau tidak12Usaha penelitian hadis

ini lebih dikenal dengan istilah ‘naqd al-hadis’ dalam ilmu hadis.

Berangkatdarikehati-hatiandanselektivitas yang tinggi,

paraahliahdismencobamenyodorkankerangkametodologispenelitian

(penyeleksian) hadisdengandidasarkankepadaunsur-unsur formal yang

adapadasebuahhadis, yaitu: pertama,

rangkaianatausilsilahrawimulaidarisumberpertamasampai yang paling akhir.

Seluruhrangkaianinibuasadisebutdengansanadhadis.Kedua, perawi

yangkepadanyasebuahhadisdisandarkan. Ketiga, matanatauredaksihadis yang

merupakansusunan kata ataubunyihadis.

Adapunlangkah-langkah yang

merekatempuhdalamupayamelakukanpenyeleksianataukririkhadisadalahsebagaibe

rikut:

1. Melacak sanad hadis

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengetahui mata rantai suatu hadis

atau persambungan sanad hadis yang sesungguhnya; apakah hadis tersebut

bersumber dari Rasulallah atau dipalsukan oleh orang-orang yang tidak

bertanggung jawab. lewat kajian sanadini,kemudian kita mengenal kriteria

hadis muttashil dan hadit munqothi’ dlihat dari persambungan sanad dalam

12Umma Farida, Naqd al- Hadis,(Kudus: Nora Media Enterprise 2009), 110
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ilmu hadis. sedangkan hadis mu’an’an, mursal, dilihat dari segi keadaan

sifat sanad dan cara periwayatannya.

2. Metode kritik perawi

Metode kritik perawi merupakan sarana ampuh untuk memebersihkan

hadis nabi SAW. dari berbagai pemalsuan orang ang berkedo sebagai

perawi.dengan metode ini para ulama kemudian membedakan criteria

hadis dalam Hadis Shahih dan Dha’if13, Para kritikus hadis dengan

sungguh-sungguh mengumpulkan biografi para perawi hadis, menelaah

kehidupan mereka secara kritis dan jujur serta member penilaian yang

objektif. tak satupun kecacatan perawi yang mereka sembunyikan.

singkatnya, dalam masalah Jarh wa ta’dil para kritikus tidak menegnal

keberatan.

3. KritikMatanHadis

Kritikatasmatansesungguhnyabukanmerupakanhalbaru.Para

sahabattelahmempraktikkankririkmataninisejakdini yang

umumnyadilakukanatashadis yang diriwayatkanolehseorangsahabat yang

menerimanyasecaratidaklangsungdariNabi

SAW.melainkandarisahabatlainnya,

13M. Syuhudi Ismail, KaedahKeshahihanSanadHadis, (Jakarta: PT. KaryaUnipress

1995), h. 139
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lalusahabattersebutmenyampaikanhadistadiseolah-

olahdiamendengarnyalangsungdariNabi SAW.


