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ABSTRAK 

Akhmad, Aminudin. 2015. Kualitas Hadis-Hadis dalam Kitab Ta’li>m al-Muta’allim Bab 
I-V Karya Syekh Burha>n al-Di>n al-Zarnuji.                             Skripsi. 

Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Jurusan Ushuluddin dan Dakwah 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Zahrul 
Fata, Ph.D.                                       

Kata Kunci: Takhrij, Ta’li>m al-Muta’allim, Sanad dan Matan. 
Kitab Ta’li>m al-Muta’allim T{ari>q al-Ta’allum merupakan karangan Syekh Burha>n 

al-Di>n al-Zarnu>ji>, kitab ini diajarkan disebagian besar pesantren di Indonesia, baik itu 
pesantren modern maupun salafi. Kitab Ta’li>m al-Muta’allim sangat terkenal di kalangan 
santri Indonesia sebagai pedoman dalam menuntut ilmu, di dalamnya dijelaskan tentang 
tata cara bagaimana menuntut ilmu yang baik dan benar yang diambil dari ayat-ayat al-
Qur’an, hadis-hadis nabi, maupun atsar-atsar dari para sahabat dan para ’ulama masa 
lalu. Mengenai hadis-hadis yang dijadikan sandaran di dalam Kitab Ta’li>m al-Muta’allim 
khususnya di dalam bab I-V belum diketahui kualitasnya serta masih memunculkan 

pertanyaan apakah itu benar-benar berasal dari nabi ataukah bukan. Oleh karena itu, 

perlunya penelitian terhadap hadis-hadis tersebut untuk mengetahui kualitasnya. 

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang 

disandarkan pada data primer dan sekunder. 

Adapun langkah-langkah penelitian, pertama, melakukan takhrij hadis, kedua, jika 

hadis yang diteliti sudah ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau salah satunya baik 

redaksinya sama atau satu makna, penulis menyimpulkan bahwa hadis tersebut 

berkualitas sahih, ketiga, jika hadis yang diteliti ada di selain Sahih Bukhari dan Sahih 

Muslim, penulis mencari pendapat ulama tentang status hadis tersebut, keempat, Jika 
penulis tidak menemukan pendapat ulama tentang status atau kualitas hadis yang 
diteliti, maka penulis akan menelusuri sanad hadis tersebut, kelima, penulis melakukan 
proses telaah matan untuk membandingkan matan suatu hadis yang dicari dengan matan 
hadis yang lain.Setelah diadakan penelitian terhadap hadis-hadis dalam kitab Ta’li>m al-
Muta’allim bab I-V, dapat disimpulkan bahwa dari 10 hadis yang diteliti, 3 hadis 
diantaranya tertulis di dalam Kitab Sahih Bukhari> dan Sahih{ Muslim, sehingga tidak 
dilakukan penelitian lebih lanjut. 3 hadis termaktub di kitab selain Sahih{ Bukhari> dan 
Sahih Muslim, hadis pertama, kualitas sanad dha’if dan kualitas hadis dha’if meskipun 
maknanya sahih, hadis kedua, meskipun ada ulama yang mengatakan marfu’ tapi 
kualitas hadis dhaif, hadis ketiga, kualitas sanad dan hadis dhaif. Sedangkan hadis yang 
tidak terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang mu’tabarah berjumlah 4 hadis.Terlepas 

dari permasalahan kualitas hadis di atas, syekh Burha>n al-Di>n al-Zarnu>ji> dan kitab 

Ta’li>m al-Muta’allim-nya telah  memberikan andil dan manfaat yang besar bagi 
pendidikan dan pembinaan akhlak bagi generasi Islam, serta menjadi rujukan para 
ilmuwan di seluruh dunia. Akhirnya, semoga Allah SWT. meridhoi segala amal beliau. 
A>mi>n. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sangat menekankan pentingnya ilmu dan menyeru kepada umatnya 

untuk mencarinya dimanapun dan kapanpun. Dalam pandangan Al-Qur’an, 

ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap 

makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi sebagai khalifah dimuka 

bumi.1 

 Bertebaran ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis nabi yang menyeru kepada 

umat muslim untuk menuntut ilmu, bahkan ayat yang pertama kali turun 

adalah perintah untuk membaca, sebagaimana firman Allah : 

         

‚Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan‛(Q.S:Al-

Alaq‟ : 1). 

Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan betapa tinggi kedudukan orang-orang 

yang berpengetahuan dengan yang tidak berpengetahuan, sebagaimana 

tertulis didalam surat al-Muja>dilah ayat 11: 

                          

                                                           
1
 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur`an : Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan 

Umat (Bandung:Mizan, 1996), hlm. 428. 
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‚Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.‛(Q.S: Al-Muja>dilah : 
11). 

Bahkan Allah mengajarkan umat muslim untuk selalu berdoa agar 

ditambahkan kepadanya ilmu. 

                       

‚Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu 
tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya 
kepadamu, dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu 
pengetahuan.‛(Q.S: T{a>ha> : 114). 

Selain di dalam Al-Qur’an, terdapat hadis-hadis yang menjelaskan bahwa 

ilmu merupakan sumber kebaikan bagi manusia, sebagaimana hadis yang 

diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih nya: 

َْيُد ْبُن َعْبِد  ُُ ٍْْ قَاَل َحَدثَ َنا اْبُن َوْهٍب َعْن يُوُنَس َعْن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل قَاَل  َحَدثَ َنا َسِعيُد ْبُن ُعَف
َُِْن  َِْعُ  ُ َعاِويََ  َ ِ يًبا يَ ُ ولُ  َ َصَلى ااَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم يَ ُ وُل  ااَل لًا “ َِْعُ  اانَِِ َ ْن يُلِْد ااَلُه بِِه َ ي ْ

  2”يُ َفِ ْهُه ِ  ااِدينِ 

‚Berkata kepada kami Sa‘id ibn ‘Ufair berkata, berkata kepada kami ibn 
Wahb dari Yu>nus dari ibn Shiha>b berkata, berkata H{umaid ibn ‘Abd al-
Rah{ma>n, saya mendengar Mu‘awiyah berkhutbah, bahwasanya saya 

                                                           
2
 Abu > ‘Abdilla>h Muh{ammad bin Isma>’i>l bin Ibra>hi>m bin al-Mughi>rah al-Bukha>ri al-Ju’fy, 

S{ah{i>h{ al-Bukha>ri, Kita>b ’Ilmu, bab man yuridilla>hu bihi khairan yufaqqihhu fi al-di>n (Beirut: Da>r 
al-Fikr, 1994), juz I, hlm. 30.  

 



4 

 

 

mendengar Rasulullah saw. bersabda: ‚Siapa yang dikehendaki Allah 
baginya kebaikan, maka akan difahamkannya (ilmu) tentang agama.‛ 

Bahkan melalui sabdanya, Rasulullah mengisyaratkan bahwa ilmu tidak 

hanya bermanfaat ketika manusia hidup di dunia saja, tetapi juga masih 

bermanfaat dan merupakan salah satu amal yang dijamin tidak akan terputus  

ketika manusia meninggal, sebagaimana hadis riwayat Muslim dalam Sahih 

nya: 

ََ ْبُن أَيّوَب َوقُ تَ ْيَبُ  يَ ْعِِ اْبَن َسِعيٍد َواْبُن ُحْجٍل قَاُاوا َحَدثَ َنا ِإْ َِعيُل ُهَو اْبُن َجْعَفٍل  ََْ َحَدثَ َنا 
ْنَساُن :"َعْن اْاَعَ ِ  َعْن أَبِيِه َعْن َأِ  ُهَليْ لََة أََن َرُسوَل ااَلِه َصَلى ااَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم قَالَ   ِإَذا َ اَت اِْْ

3."انْ َ َ َ  َعْنُه َعَ ُلُه ِإَ  ِ ْن َثَ ثٍَ  ِإَ  ِ ْن َصَدَقٍ  َجارِيٍَ  أَْو ِعْلٍم يُ ْنتَ َفُ  بِِه أَْو َوَاٍد َصاِاٍ  يَْدُعو َاهُ   

"Berkata kepada kami Yah{ya> ibn Ayyu>b dan Qutaibah yaitu Ibn Sa’id dan 
Ibn H{ujr, mereka berkata, berkata kepada kami Isma’i>l, dia adalah Ibn Ja’far 
dari al-’Ala>I dari ayahnya dari Abi> Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda :‛ Apabila seorang hamba meninggal dunia, maka terputuslah 
darinya amalnya kecuali dari tiga hal, yakni sadaqah jariyah, atau ilmu yang 
diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya‛ 

Islam tidak hanya menyuruh umatnya untuk mencari ilmu, tetapi juga 

menjelaskan tata cara atau etika mencari ilmu, khususnya etika seorang murid 

terhadap guru. Tidak banyak ulama yang menulis kitab tentang etika para 

murid dalam menuntut ilmu, adapun salah satu kitab yang membahasnya 

yaitu kitab Ta’li>m al-Muta’allim karya Syekh Burha>nuddin al-Zarnuji4 

(selanjutnya disebut Zarnuji). 

Kitab Ta’li>m al-Muta’allim sendiri sangat terkenal dan mendapat tempat  

di kalangan santri-santri di seluruh pondok di Indonesia. Bahkan menjadi 

                                                           
3
 Ima>m al-H{a>fidh Abi> al-H{usain Muslim ibn al-H{ajjaj al-Qushairi>y al-Naisaburi>y, S{ah{i>h{ 

Muslim, Kita>b al-Was{iyah, bab ma> yalh{iqu al-insa>nu min al-thawa>bi ba’da wafatihi (Riya>d{: Da>r 
al-Taibah, 2006), juz II, hlm. 770. 

4 
Biografi tentang al-Zarnuji akan penulis paparkan di bab II. 
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literatur pokok yang membimbing persepsi dan etika hampir semua 

masyarakat pesantren. Kitab Ta’li>m al-Muta’allim dikaji dan dipelajari 

hampir disetiap lembaga pendidikan Islam, terutama lembaga pendidikan 

klasik tradisional.  

 Secara umum, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Zarnuji sendiri, bahwa 

kitab Ta’li>m al-Muta’allim berisi tentang cara-cara belajar yang beliau ambil 

dari beberapa kitab dan yang beliau dengar dari beberapa gurunya, dengan 

harapan para penuntut ilmu mendapat kebahagiaan dan keselamatan di hari 

kiamat nanti.5
 

 Selain mengambil dari beberapa kitab dan pendapat guru-gurunya dalam 

penulisan kitab Ta’li>m al-Muta’allim, al-Zarnuji juga mencantumkan ayat-

ayat al-Quran dan hadis-hadis nabi sebagai dasar dari setiap tema yang 

disajikan. Adapun didalam penulisan hadis-hadis didalam kitab Ta’li>m al-

Muta’allim, penulis kitab tidak mencantumkan mukharrij hadis, atau boleh 

disebut hadis-hadis didalam kitab tersebut kualitasnya masih belum jelas, 

sehingga kesahihan atau keabsahan hadis yang terdapat didalam kitab Ta’li>m 

al-Muta’allim perlu dipertanyakan. 

 Disebutkan jika umat Islam sudah meninggalkan hadis atau hadis palsu 

sudah banyak diamalkan oleh umat, dan yang sahih telah banyak yang 

                                                           
5 

Ma‟ruf  Asrori, Etika Belajar Bagi Penuntut Ilmu, Terj. Ta’li>m al-Muta’allim 
(Surabaya: Al-Miftah:2012), hlm. 9. 



6 

 

 

dibuang, jaminan Rasulullah SAW bahwa umat Islam akan jatuh pada 

kesesatan.6 

 Meskipun sebagian ulama membolehkan berhujjah dengan hadis dhaif, 

akan tetapi mereka memberikan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. 

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani yang dikutip oleh 

Khusniati Rofiah, menerangkan bahwa hadis dhaif boleh diamalkan dengan 

persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 

1. Hadis tersebut khusus untuk fad}ail  ’amal 

2. Hadis tersebut tidak sangat dhaif dan maudhu’ 

3. Hadis tersebut tidak boleh sangat diyakini sebagai sabda Nabi dan tidak 

boleh dimasyhurkan 

4. Hadis tersebut mempunyai dasar yang umum dari hadis sahih 

5. Wajib memberikan penjelasan bahwa hadis tersebut termasuk hadis dhaif 

saat menyampaikannya 

6. Dalam menyampaikannya tidak boleh menggunakan lafaz yang 

 menetapkan.7 

  Berhubung karena keterbatasan waktu, penulis tidak meneliti  keseluruhan 

hadis didalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim, penulis meneliti hadis-hadis dari 

bab I-V, adapun bab-bab tersebut yaitu: 

1. Fi> ma> hiyati al-’ilmi wa al-fiqh wa fadlihi 

                                                           
6 
Badri Khaeruman, Ulum al-Hadis (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 41. 

7
 Khusniati Rofiah, Studi Ilmu Hadis (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), hlm. 138-139. 
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2. Fi> al-niyyati fi> h}a>li al-ta’allumi 

3. Fi> ikhtiya>ri al-’ilmi wa al-usta>d}i wa al-shari>ki wa al-tsaba>ti ’alaihi 

4. Fi> ta’d}i>mi al-’ilmi wa ahlihi 

5. Fi> al-jiddi wa al-muwa>d}abati 

  Untuk mengetahui sejauh mana keabsahan hadis-hadis didalam kitab 

Ta’li>m al-Muta’allim, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: 

“KUALITAS HADIS-HADIS DALAM KITAB TA’LI>>>M AL-MUTA’ALLIM  

BAB I-V KARYA IM M BURH N AL-D N AL-ZARN J ”. 

B. Rumusan Masalah 

  Masalah utama yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah kualitas 

hadis-hadis di dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim bab I-V yang dirumuskan 

dalam pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana metodologi al-Zarnuji dalam menyusun kitab Ta’li>m al-

Muta’allim? 

2. Bagaimana kualitas hadis-hadis dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim, 

dalam hal ini hadis-hadis yang berada dalam bab I-V? 

C. Tujuan Penelitian 

  Dari rumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui metodologi al-Zarnuji dalam penulisan kitab 

Ta’li>m al-  Muta’allim. 
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2. Untuk mengetahui kualitas hadis-hadis yang berada di dalam kitab 

Ta’li>m al-Muta’allim karya al-Zarnuji, dalam hal ini hadis-hadis yang 

berada dalam bab I-V. 

 

 

D.   Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian tentang kualitas hadis-hadis di dalam kitab Ta’li>m al-

Muta’allim ini diharapkan berguna sebagai: 

1. Acuan dasar untuk studi lanjutan masalah hadis-hadis yang terdapat 

dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim karya al-Zarn j . 

2. Pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang kajian hadis terutama  

tentang studi sanad dan matan.  

3. Kontribusi akademik berupa kehati-hatian umat Islam dalam 

memposisikan dan memilih hadis sebagai pedoman dalam kehidupan 

juga dapat membantu sosialisasi hadis di tengah-tengah umat. 

E. Telaah Pustaka 

  Sejauh penelusuran penulis, terdapat beberapa karya tulis yang mengkaji 

kitab Ta’li>m al-Muta’allim. 

  Pertama, skripsi hasil karya saudara Muhammad Hadziq Yusuf, 

mahasiswa STAIN Ponorogo Jurusan Tarbiyah angkatan tahun 2012, skripsi 

beliau berjudul “Pendidikan Akhlak Belajar Melalui Kegiatan Kajian Kitab 

Ta’li>m al-Muta’allim Pada Siswa MAN Temboro Magetan”, dari hasil 

penelitian skripsi ini dijelaskan mengenai latar belakang, format, kajian dan 
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dampak dari kegiatan kajian kitab Ta’li>m al-Muta’allim dalam pembentukan 

dan peningkatan akhlak siswa MAN Temboro Magetan. 

  Kedua, skripsi hasil karya Mar`atus Sholikhah mahasiswi STAIN 

Ponorogo Jurusan Tarbiyah angkatan tahun 2012, skripsi  beliau berjudul 

“Etika Belajar Dalam Kitab Ta’li>m al-Muta’allim karya Im m Burh n al-D n 

al-Zarn j  Perspektif Pendidikan Islam”, dari hasil penelitian skripsi dapat 

disimpulkan bahwa etika siswa akan meningkat dari dua segi, pertama dari 

segi etika siswa terhadap ilmu, kedua etika siswa terhadap guru, setelah 

belajar Ta’li>m al-Muta’allim. 

  Ketiga, skripsi hasil karya Purwanto mahasiswa STAIN Ponorogo Jurusan 

Tarbiyah, skripsi beliau berjudul “Manfaat Pembelajaran Ta’li>m al-

Muta’allim karya al-Zarnuji Terhadap Peningkatan Etika Belajar Siswa-Siswi 

MTs. Ma’arif al-Bajuri Gegeran Sukorejo Ponorogo. Dari hasil penelitian 

skripsi ini dapat disimpulkan bahwa manfaat pembelajaran kitab Ta’li>m al-

Muta’allim karya al-Zarnuji terhadap peningkatan etika belajar siswa-siswi 

antara lain: 

1. Siswa mampu memahami dan menerapkan etika yang harus dipenui 

dan dipatuhi dalam menuntut ilmu. 

2. Siswa-siswi lebih mampu menata niatnya dalam menuntut ilmu. 

3. Siswa-siswi lebih bisa menghormati guru, karyawan maupun teman-

temannya baik didalam maupun diluar madrasah. 

Keempat, skripsi karya Mutholi‟ah, fakultas Ushuluddin, Institut Agama 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 1997, berjudul “Takhri>j Hadis 
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Dalam Kitab Ta’li>m al-Muta’allim”. Adapun takhri>j hadis dalam skripsi 

tersebut, instrumen yang digunakan dalam penelusuran masih terbatas pada 

kitab kamus hadis saja dan belum menggunakan instrumen aplikasi Maktabah 

Sha>mila, metode yang digunakan untuk penelitian dalam skripsi yang ada 

tersebut masih sederhana, dimana biografi masing-masing perawi tidak 

dicantumkan dengan lengkap, tidak dicantumkan urutan periwayat dan skema 

sanad, serta tidak dilakukan penelitian terhadap matan nya. Sedangkan dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode yang lazimnya digunakan dalam 

dirasah tahqiq. 

Dalam penelitian ilmiah karya Mutholi‟ah tersebut di atas diperoleh 

kesimpulan bahwa hadis-hadis dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim tersebut ada 

yang bersanad serta terdapat dalam dalam kitab induk hadis dan ada juga 

yang tidak bersanad serta tidak terdapat dalam kitab induk hadis dan kuat 

dugaan hadis tersebut palsu.8 

      Mengacu dari hasil empat penelitian tersebut, belum ada penelitian yang 

memfokuskan pada kualitas-kualitas hadis dalam kitab  Ta’li>m al-Muta’allim 

dengan metode yang lazimnya digunakan dalam dirasah tahqiq. Karena 

pentingnya memahami kualitas-kualitas hadis sebagai patokan dalam setiap 

pembelajaran, untuk itu penulis fokuskan untuk membahasnya di dalam 

skripsi ini. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

                                                           
8Lihat skripsi, Mutholi‟ah, Takhrij Hadis Dalam Kitab Ta’li >m al-Muta’allim (Surabaya: 

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Ushuluddin, tahun 1997).  
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   Penelitian dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan 

kriteria-kriteria tertentu. Salah satunya adalah berdasarkan tempat 

penelitian. Berdasarkan kriteria ini maka suatu penelitian digolongkan 

menjadi tiga jenis, yaitu penelitian lapangan (field research), penelitian 

kepustakaan (library research), dan penelitian laboratorium (laboratory 

research).9 

   Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian pustaka 

(library research), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang 

bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat 

kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk penelaahan kritis dan 

mendalam terhadapa bahan-bahan pustaka yang relevan.10 

   Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian pustaka 

(library research), karena sumber datanya terdiri dari buku-buku yang ada 

langsung atau tidak langsung dengan materi pembahasan. 

2. Sumber Data 

  Adapun buku-buku yang menjadi rujukan penulis antara lain : 

a. Sumber primer, terdiri atas : 

1) Burh n al-D n al-Zarn j , Ta’li>m al-Muta’allim. Terj. Drs. A. Ma`ruf 

Asrori, Surabaya: PT. Al-Miftah, 2012.   

2) Burh n al-D n al-Zarn j , Tafhim al Muta’allim : Ta’li>m al-

Muta’allim, terj. Hamam Nashiruddin, Kudus: Menara Kudus. t.th.    

                                                           

 9 
M. Iqbal Hasan. Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya  (Jakarta 

: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11. 
 10 

Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: 

STAIN Po, 2011), hlm. 53. 
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3) Burh n al-D n al-Zarn j , Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu 

Pengetahuan Terjemah Ta’li>m al-Muta’allim, terj. Aliy As’ad. 

Kudus : Menara Kudus. 2007. 

 

b.  Sumber data sekunder 

1) Kitab-kitab induk hadis dan syarah-syarahnya, diantaranya: 

a) S{ah{i>h{ Bukhari dengan syarahnya Fath{ul Ba>ri karya Ibn H{ajar 

al-’Asqalani> 

b) S{ah{i>h Muslim dengan syarahnya al-Minha>j fi> Sharh{ S{ah{i>h 

Muslim karya Imam Nawawi 

c) Muwat}t}a Ima>m Ma>lik dengan syarahnya al-Istidhka>r fi> Sharh{ 

Madhahibi ’ulama al-Amshar karya Imam ibn ’Abd al-Ba>r 

d) Musnad Ah}mad ibn H{anbal dengan syarahnya Jami’ al-

Masanid wa al-Sunan karya al-Hafid} Abu al-Fida ‘Imaduddin 

Isma’il 

e) Sunan al-Darimi dengan syarahnya Tuh}fat al-Ah}wadhi> karya 

Al-H{a>fidh Muh{ammad ‘Abdurroh {ma>n ibn ‘Abdurroh{i>m Al-

Mubarokfuri> 

f) Sunan Abu Daud dengan syarahnya Ma’alim al-Sunan karya 

Imam abu> Sulaima>n 

g) Sunan al-Nasai dengan syarahnya Zahru al-Rabi> ‘ala> al-

Mujtaba karya Imam Suyut}i 
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h) Sunan ibn Ma>jah dengan syarahnya Misba>h} al-Zujaj ‘ala> 

Sunan Ibnu Ma>jah karya Imam Suyut}iy 

i) Sunan Tirmidhi dengan syarahnya ‘Aridhatul Ahwadzi > fi> 

Sharh}i Sunan al-Tirmidhi karya Imam Abu> Bakr al-Ashbili. 

 

2) Kitab-kitab takhrij hadis, diantaranya : 

a) Majma’ al-Zawa>’id wa Manba’ al-Fawa>’id karya al-Haithami> 

b) Mu’jam al-Mufharas li alfa>d al-h{adi>th karya A.J. Wensick 

c) Mifta>h} Kunu>z al-Sunnah al-Nabawiyah karya A.J. Wensick 

d) Al-Jami> al-Shaghi>r karya karya Imam Suyut}i 

e) Silsilah al-Ah{a>dith al-Dha’ifah wa al-Maudhu >’ah wa Atha>ruha> 

Al-Sayyi' fi> al-Ummah karya Syekh al-Albani 

f) Silsilah al-Ah{a>dith al-S{ah{ih{ah wa Shaiun min Fiqiha wa 

Fawa>idiha karya Syekh al-Albani 

3) Kitab-kitab Biografi perawi, diantaranya: 

a) Tahdhi>b al-Kama>l fi> Asma> al-rija>l karya al-Mizzi 

b) Tahdhi>b al-Tahdhi>b karya Ibn H{a>jar al-’Asqalani>y 

c) Ushu>l al-Gha>bah bi Ma’rifati al-Shah}abah karya Ibnu Athi>r 

d) Taqri>b al-Tahdhi>b karya Ibn H{a>jar al-’Asqalani>y 

4) Kitab-kitab Jarh} wa Ta’di>l, diantaranya: 

a) Al-Tari>kh al-Kabi>r  karya Imam Bukhari 

b) Jarh} wa Ta’di>l karya ’Abdurrah{ma>n ibn Abi> H{a>tim Al-Razi 



14 

 

 

c) Silsilah al-Ah{a>dith al-S{ah{ih{ah wa Shaiun min Fiqiha wa 

Fawa>idiha karya Syekh al-Albani 

3. Langkah-langkah Penelitian 

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitas suatu hadis, maka 

penulis merumuskan langkah-langkah penelitian sebagai berikut : 

a. Melakukan takhrij hadis, yaitu menunjukkan letak asal hadis pada 

sumber aslinya  yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara 

lengkap dengan sanadnya serta menjelaskan derajatnya ketika 

diperlukan.11 

b. Jika hadis yang diteliti sudah ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim 

atau salah satunya baik redaksinya sama atau satu makna, penulis 

menyimpulkan bahwa hadis tersebut berkualitas sahih. Hal ini 

sebagaimana pendapat para Imam ahli hadis, bahwa semua hadis 

dalam kitab Sahihain (Sahih Bukha>ri dan Sahih Muslim) adalah 

bernilai sahih, tidak perlu diteliti atau dibahas kembali.  

Imam al-Nawawi> dalam Muqaddimah Syarah Sahih Muslim berkata 

‚Suatu perbedaan antara kedua kitab hadis Sahih (Sahihain) dengan 

kitab-kitab selainnya adalah bahwa hadisnya bernilai sahih, tidak 

perlu diteliti kembali dan bahkan wajib diamalkan secara mutlak. 

Sementara hadis dalam kitab selainnya tidak boleh diamalkan hingga 

                                                           
11Manna‟ Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, terj. Mifdhol Abdurrahman (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar , 2008), hlm. 189. 
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diteliti terlebih dahulu dan didapatkan di dalamnya syarat-syarat 

hadis sahih.‛12 

Al-Bukhari dan Muslim konsekuen mentakhrij hadis-hadis sahih 

berikut sanad nya dengan baik, tidak dicantumkannya tokoh-tokoh 

yang dhaif dan matruk, juga bebas dari ’illat tercela yang menodai 

keabsahan suatu hadis. Adapun hadis dalam salah satu kitab sahih itu 

sudah cukup untuk menilainya sahnya suatu hadis dan tidak perlu 

membahas isnadnya lagi. Karena tujuan membahas isnad adalah untuk 

mengetahui sahih atau tidaknya suatu hadis.13 

c. Jika hadis yang diteliti ada di selain sahih Bukhari dan sahih Muslim, 

penulis mencari pendapat ulama tentang status hadis tersebut, seperti 

al-Haithami> dalam Majma’ al-Zawa>’id wa Manba’ al-Fawa>’id, al-

Dhahabi> dalam Ta’liq Mustadrak H{akim, Imam al-Albani dalam 

Silsilah al-Ah{a>dith al-S{ah{i>hah dan Silsilah al-Ah{a>dith al-D{a’i >fah, atau 

ulama-ulama yang mensyarahkitab-kitab induk hadis. 

d. Jika penulis tidak menemukan pendapat ulama tentang status atau 

kualitas hadis yang diteliti, maka penulis akan menelusuri sanad hadis 

tersebut. 

e. Selanjutnya penulis juga melakukan proses telaah matan untuk 

membandingkan matan suatu hadis yang dicari dengan matan hadis 

                                                           

 
12Imam Nawawi, S}ah}i>h} Muslim Bi> Sharh}in Nawawi, Terj: Wawan Djunaedi Soffandi, 

S.Ag (Jakarta: Mustaqim, 2002), hlm. 20. 
13Mahmud Al-Thohhan, Us{u>l al-takhri>j wa dira>satu al-asa>ni>d, Terj: H.S. Agil Husin Al-

Munawwar & Masykur Hakim (Semarang: Dina Utama, 1995), hlm. 191. 
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yang lain, apakah ada perbedaan yang signifikan dan apakah ada 

perbedaaan dengan dalil-dalil syar’i yang lain. Namun jika tidak ada 

perbedaan redaksi antara yang tertulis di kitab Ta’li>m al-Muta’allim 

dengan yang tertulis di kitab-kitab hadis, maka penulis tidak 

melakukan telaah matan. 

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran secara 

umum yang mengarah pada kerangka atau pokok pemikiran penulis yang 

di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II adalah pemaparan mengenai metodologi al-Zarn j  dalam 

menyusun kitab Ta’li>m al-Muta’allim 

Bab III adalah hasil penelitian kualitas hadis-hadis yang berada di 

dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim bab I-V dan analisa penulis mengenai 

hasil penelitian hadis tentang sejauh mana kualitas hadis-hadis yang 

berada di dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim bab I-V.  
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Bab IV adalah kesimpulan dan penutup. Bab ini merupakan 

kesimpulan umum dari kajian penelitian secara keseluruhan, hal ini 

dimaksudkan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan.  
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BAB II 

BIOGRAFI SYEKH AL-ZARNU>JI>> DAN METODOLOGI PENULISAN 

KITAB TA’LI>M AL-MUTA’ALLIM 

 

 Sebuah karya tulis termasuk Ta’li>m al-Muta’allim pada umumnya 

merupakan respon terhadap situasi dalam ruang dan waktu yang dihadapi oleh 

penulisnya. Atas dasar asumsi itu, maka memahami sisi teologi, psikologi dan 

status sosial dan aspirasi politik pengarang Ta’li>m al-Muta’allim menjadi 

sangatlah penting. Di dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim terdapat beberapa bab 

yang sangat mendalam yang diuraikan secara rinci mulai dari konsep memulai 

belajar sampai metode belajar yang berguna dan akan membawa kesuksesan bagi 

orang yang menuntut ilmu. 

 Dalam bab II ini, penulis akan memaparkan biografi al-Zarnu>ji>, latar 

belakang pendidikan beliau, latar belakang sosial politik, karya-karya beliau dan 

metodologi penulisan karangan beliau yang terkenal yaitu Ta’li>m al-Muta’allim 

serta sejarah masuknya kitab tersebut di Indonesia. 

A. Biografi al-Zarnu>ji>. 

 Nama al-Zarnu>ji> dalam dunia pesantren sangat populer melalui 

karya monumentalnya, yaitu Ta’li>m al-Muta’allim Thariqa>h al-

Ta’allum. al-Zarnu>ji> adalah orang yang diyakini sebagai satu-satunya 

pengarang kitab Ta’li>m al-Muta’allim, akan tetapi ketenaran nama 

beliau tidak sehebat kitab yang dikarangnya. Kitab Ta’li>m al-
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Muta’allim sendiri banyak dipelajari oleh para santri di berbagai 

pesantren, masyarakat santri di berbagai majelis ta`lim, sebagian para 

mahasiswa juga mempelajarinya.14  

 al-Zarnu>ji> nama lengkapnya adalah Burh n al-Di>n al-Isl m al-

Zarnu>ji>.15
 Kata syekh adalah panggilan kehormatan untuk pengarang 

kitab ini.  Sedangkan al-Zarnu>ji> adalah nama marga yang diambil dari 

nama kota tempat beliau berada, yaitu kota Zarn j. Diantara dua kata 

itu ada yang menuliskan gelar Burh n al-Di>n (bukti kebenaran agama), 

sehingga menjadi Syekh Burh n al-Di>n al-Zarnu>ji>.16 
 

 Keterangan mengenai dimana beliau dilahirkan, para ulama belum 

ada kepastian. Sebagian peneliti mengatakan bahwa beliau berasal dari 

Zaradj. Sehubungan dengan hal ini Mochtar Affandi mengatakan it is a 

city in Persia which was formally a capital and city of Sadjistan to the 

south of Herat (now Afghanistan), senada dengan pendapat Mochtar 

Affandi diatas, Abdul al-Qodir Ahmad  mengatakan bahwa al-Zarnu>ji> 

berasal dari suatu daerah yang kini dikenal  nama Afghanistan.17 Dan 

                                                           

 
14

Aliy As`ad, Terjemah Ta’li>m al-Muta’allim Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu 

Pengetahuan (Kudus: Menara Kudus, 2007), hlm. i. 

 
15

Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), hlm. 103. 

 
16

Aliy As`ad, Terjemah Ta’li>m al-Muta’allim Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu 

Pengetahuan, hlm. ii. 

 
17

Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam , hlm. 104. 
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ada pula yang menyebutkan bahwa kota Zarn j masuk wilayah negara 

Irak.18 
 

 Adapun mengenai kewafatannya, setidaknya ada dua pendapat 

yang dikemukakan disini. Pendapat pertama mengatakan, bahwa al-

Zarnu>ji> wafat pada tahun 591 H./1195 M. Sedangkan pendapat kedua, 

mengatakan bahwa ia wafat pada tahun 840 H./ 1243 M. Sementara 

ada  pendapat lain mengatakan bahwa al-Zarnu>ji> hidup semasa dengan 

Rida al-Di>n al-Naisaburi yang hidup antara tahun 500-600 H.19
 

 Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa beliau 

hidup pada akhir abad 12 M dan awal abad 13 M (591 H/1195 M) atau 

hidup pada abad 13 M itu sendiri (640 H/ 1243 M), sebagaimana 

dikatakan oleh Grunebaum dan Abel yang dikutip oleh Abuddin Nata 

dalam bukunya bahwa Burh n al-Dīn adalah  toward the end of 12th 

and beginning of 13th century A.D,20 dimana di ketahui bahwa masa itu 

adalah masa kejayaan Islam sekaligus masa awal kehancuran Islam 

(zaman kemunduran) khususnya di wilayah timur. Kalau ditelusuri, 

pendidikan yang paling cemerlang terjadi pada masa tersebut yaitu 

pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah di Baghdad.21 Hal ini di 

buktikan dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan 

Islam dan madrasah-madrasah (sekolah-sekolah) yang masyhur pada 

                                                           

 
18Aliy Asàd, Terjemah Ta’li>m al-Muta’allim Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu 

Pengetahuan, hlm. ii. 
 19 Ibid., hlm. 104. 
 

20
 Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, hlm. 103. 

 
21

 Suwito, Sejarah Sosial Pendidikan Islam (Jakarta:Kencana, 2008), hlm. 231. 
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waktu itu dan pada periode ini banyak ’ulama-’ulama Islam yang 

menulis tentang buku pendidikan dan pengajaran secara meluas dan 

mendalam yang menunjukkan perhatian khusus dalam bidang 

pendidikan.22 Sehingga tidak diragukan lagi keilmuan dan 

keintelektualan al-Zarnu>ji>. 

B. Latar Belakang Pendidikan al-Zarnu>ji> 

 Keterangan mengenai riwayat pendidikan al-Zarnu>ji>, para peneliti 

memberikan pendapat, Djudi misalnya mengatakan bahwa al-Zarnu>ji>  

menuntut ilmu di kota Bukhara dan Samarkand, yaitu kota yang 

menjadi pusat kegiatan keilmuan, pengajaran dan lain-lainnya. 

Kegiatan keilmuan dan pengajaran waktu itu dilakukan di masjid-

masjid kota yang diasuh oleh Burh n al-Di>n al-Marginani, Shams al-

Di>n Abdul al-Wajdi Muhammad bin Muhammad bin abd al-Sattar al-

Amidi dan lain-lain. Kemudian al-Zarnu>ji> selain menimba ilmu dari 

kedua guru tersebut, ia juga belajar kepada Ruhn al-Dīn al-Firginani, 

yaitu seorang ahli Fiqh, sastrawan, dan penyair yang wafat pada tahun 

594 H./1170 M. Rukn al-Islam Muhammad bin Abi Bakar yang 

dikenal dengan nama Khawahir Zada, yaitu seorang mufti Bukhara dan 

ahli dalam bidang ilmu fiqh, sastra dan syair yang wafat pada tahun 

573 H./1177 M. 23 

                                                           
22

 A. Susanto,  Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta:Amzah,2009), hlm. 30. 
23

 Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, hlm. 104. 
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  Bila melihat informasi riwayat pendidikan al-Zarnu>ji> di atas, 

kemungkinan selain beliau ahli dalam bidang pendidikan, juga ahli 

dalam bidang-bidang yang lain, seperti: tasawuf, fiqh, ilmu kalam, 

sastra, syair, dan lain sebagainya. 

 Mengenai sejarah pendidikan Islam diketahui telah mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan dari tahap ke tahap. Secara garis besar 

sejarah Islam dapat digolongkan menjadi 3 periode dan 5 masa,24
 yaitu: 

1. Periode klasik; 

2. Periode Pertengahan; 

3. Periode Modern. 

 Kemudian perincian dari periode-periode tersebut dapat dibagi 

menjadi 5 masa, yaitu: 

1. Masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. (571-632 M.); 

2. Masa khalifah yang empat (khulafa al-rasyidi>n: Abu Bakar, Umar, 

Usman dan Ali di Madinah/632-661 M.); 

3. Masa kekuasaan Umawiyah di Damsyik (661-750 M.); 

4. Masa kekuasaan Abbasiyah di Baghdad (750-1250 M.); 

5. Masa jatuhnya kekuasaan khalifah di Baghdad (1250 M sampai 

sekarang). 

 Menurut keterangan diatas, al-Zarnu>ji> diperkirakan hidup sekitar 

abad ke-12 dan awal abad ke-13 yaitu tahun 591-640 H/1195-1234 M. 

Dalam catatan sejarah, dari kurun waktu tersebut diketahui bahwa 

                                                           
24

 Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), cet. III, hlm. 7. 
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peradaban dan pendidikan Islam mengalami masa keemasan dan 

kejayaan. Menurut Hasan Langgulung bahwa: “Zaman keemasan Islam 

ini mengenai dua pusat, yaitu kerajaan Abbasiyah yang berpusat di 

Baghdad yang berlangsung kurang lebih lima abad (750-1258 M) dan 

kerajaan Umayah di Spanyol yang berlangsung kurang lebih delapan 

abad (711-1492 M.)”.25 Zaman keemasan tersebut ditandai dengan 

munculnya banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berdiri, 

mulai tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, pada periode 

keemasan ini juga ditandai dengan munculnya pemikiran pendidikan 

Islam.26 Sehubungan dengan ini, menurut Hasan Abd al-„Al yaitu 

seorang ahli pendidikan Islam alumni Universitas Thantha, dalam 

tesisnya yang dikutip oleh Suwendi dalam bukunya menyebutkan tujuh 

lembaga pendidikan yang berdiri pada masa Abbasiyah yaitu : 

1. Lembaga pendidikan dasar (al-Kuttab) 

2. Lembaga pendidikan masjid (al-Masjid) 

3. Toko-toko kitab (al-Bawanit al-Waraqin) 

4. Tempat tinggal para sarjana (Manazil al-`Ulama) 

5. Sanggar seni dan sastra (al-Shalunat al-Adabiyah)                                                                                                                             

6. Perpustakaan (Dār al-Kuttab wa Dār al-`Ilm) 

7. Lembaga pendidikan Islam sekolah (al-Madrasah)27 

                                                           

 
25

Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, hlm. 106. 

 
26

A. Susanto,  Pemikiran Pendidikan Islam, hlm. 30. 

 
27

Suwendi, Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2004), hlm. 20. 
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 Walaupun demikian, secara umum bahwa seluruh lembaga 

pendidikan itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkat. Pertama 

tingkat rendah yang terdiri atas kuttāb, rumah, toko, dan pasar. Kedua,  

tingkat sekolah menengah yang mencakup masjid, sanggar seni, dan 

ilmu pengetahuannya sebagai kelanjutan dari pelajaran kuttāb. Ketiga, 

tingkat perguruan tinggi yang meliputi masjid, madrasah, dan 

perpustakaan, seperti : Baid al-Hikmah di Baghdad dan Darul `Ulm di 

Kairo, Mesir.28 

  Pada tingkat rendah kurikulum yang diajarkan mencakup: 

membaca al-Qur`an dan menghafalnya, pokok-pokok agama Islam 

seperti (wudhu, sholat, puasa). Menulis kisah orang-orang besar, 

membaca dan menghafal syair-syair, berhitung, dan pokok-pokok 

nahwu shorof ala kadarnya. Pada tingkat sekolah menengah 

menyediakan pelajaran-pelajaran sebagai berikut: al-Qur’an, bahasa 

arab dan kesusastraan, fiqih, tafsir, hadis, nahwu, shorof, balaghoh, 

ilmu-ilmu eksak, mantiq, falak, tarikh, ilmu-ilmu kealaman, 

kedokteran, dan musik. Pada tingkat perguruan tinggi secara umum 

mempunyai dua fakultas, yaitu: pertama  fakultas ilmu-ilmu agama, 

serta  bahasa dan sastra arab. Fakultas ini mengkaji ilmu-ilmu sebagai 

berikut: tafsir al-qur`an, hadis, fiqh, ushul fiqh, nahwu shorof, 

balaghoh, bahasa dan satra arab, kedua fakultas yang mengajarkan 

ilmu-ilmu hikmah (filsafat). Fakultas ini mempelajari ilmu-ilmu 

                                                           
28

 Suwendi, Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam. hlm. 21. 
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sebagai berikut: mantiq, ilmu alam dan kimia, musik, ilmu eksakta, 

ilmu ukur, falaq, ilmu teologi, ilmu hewan, ilmu nabati, dan ilmu 

kedokteran.29 

 Dalam penerapan kurikulum diatas, menurut pendapat Charles 

Michael Stanton yang dikutip Suwendi dalam bukunya, ia 

berkesimpulan bahwa sepanjang masa klasik Islam, penentuan sistem 

dan kurikulum pendidikan berada ditangan `Ulama, kelompok orang-

orang yang berpengetahuan dan diterima sebagai otoritatif dalam soal-

soal agama dan hukum, bukan ditentukan oleh penguasa.30 

 Pada zaman keemasan ini, lebih tepatnya pada zaman Daulah Abbasiyah, 

kebudayaan Islam berkembang dengan pesat yang ditandai oleh munculnya 

berbagai lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai dengan 

pendidikan dengan tingkat perguruan tinggi. Di antara lembaga-lembaga 

tersebut adalah Madrasah Nizhamiyah yang didirikan oleh Nizham al-Muluk 

(457H./106M.), madrasah An-Nuriyah al-Kubra yang didirikan oleh Nuruddin 

Mahmud Zanki pada tahun 563H./1167M. Di Damaskus dengan cabangnya 

yang amat banyak di Damaskus. Madrasah al-Mustansiriyah yang didirikan 

oleh khalifah Abbasiyah, al-Mustansir Billah di Baghdad pada tahun 

631H./1234M. Sekolah yang disebut terakhir ini dilengkapi dengan berbagai 

fasilitas yang memadai seperti gedung lantai dua, aula, perpustakaan dengan 

kurang lebih 80.000 buku koleksi, halaman dan lapangan yang luas, masjid, 

balai pengobatan dan lain sebagainya. Keistimewaan lainnya Madrasah ini 

                                                           
29

 Ibid., hlm. 21-22. 
30

 Ibid., hlm. 19. 
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adalah mengajarkan ilmu fiqih dalam empat mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi`i 

dan Hanbali).31 

 Oleh karena itu pada perkembangan selanjutnya, al-Zarnu>ji 

melihat diantara mereka yang tekun menuntut ilmu, tetapi tidak dapat 

memetik manfaatnya dan buahnya, yaitu mengamalkan dan 

menyiarkan ilmu tersebut. Hal ini menurut al-Zarnu>ji> disebabkan oleh 

karena mereka salah jalan dan tidak memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana mestinya.32
 Karena alasan inilah al-Zarnu>ji berusaha 

menjabarkan tata cara dalam menuntut ilmu agar dapat meraih 

kesuksesan. 

C. Latar Belakang Sosial Politik 

 Dalam waktu yang diperkirakan sebagai masa hidup al-Zarnu>ji>, 

yakni diakhir abad VI H dan memasuki abad VII H atau abad 12-13 M, 

zaman ini disebut periode kedua Daulah Abbasiyah dan merupakan 

zaman kemunduran dan kemerosotan Daulah Abbasiyah sekitar tahun 

292-656H.33  

 Daulah Abbasiyah dinamakan demikian karena para pendiri dan 

penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas (Bani Abbas), paman 

Nabi Muhammad SAW.34 Adapun sistem pemerintahan Daulah 

                                                           
31

Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, hlm. 103. 

 
32

Aliy As`ad, Terjemah Ta’li>m al-Muta’allim Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu 
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Busyairi Madjidi, Konsep Kependidikan Para Filosof Muslim  (Yogyakarta: al- Amin 

Press, 1997), Cet.I, hlm. 101 
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Tim Penyusun, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 4. 
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Abbasiyah meniru cara Daulah Umawiyah dan bukan mencontoh 

pemerintahan  khula>faurrasyidi>n yang berdasarkan pemilihan khalifah 

dengan musyawarah dari rakyat.35 Adapun sistem politik yang 

dijalankan oleh Daulah Abbasiyah antara lain36: 

1. Para khalifah tetap dari keturunan Arab murni, sementara para 

menteri, gubernur, panglima dan pegawai lainnya banyak bdiangkat 

dari golongan Mawali turuna Persia; 

2. Kota Baghdad sebagai ibukota Negara, yang menjadi pusat kegiatan 

politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan dijadikan kota pintu 

terbuka, sehingga segala bangsa yang menganut berbagai keyakinan 

diizinkan bermukim didalamnya; 

3. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting 

dan mulia. Para khalifah dan pembesar lainnya membuka 

kemungkinan seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan 

ilmu pengetahuan; 

4. Kebebasan berfikir sebagai hak asasi manusia sepenuhnya; 

5. Para menteri keturunan Persia diberi hak yang penuh dalam 

menjalankan pemerintahan, sehingga mereka memegang peranan 

penting dalam membina Tamandun Islam. 

 Adapun mengenai sistem sosial di zaman Daulah Abbasiyah 

merupakan sambungan dari zaman sebelumnya, yaitu zaman Daulah 
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Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Era Rasulullah 

Sampai Indonesia  (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 67. 

 
36

Ibid., hlm. 67-68. 
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Umawiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah ini terjadi perubahan yang 

sangat menonjol di antaranya adalah37: 

1. Tampilnya kelompok Mawali khususnya pada pemerintahan Irak, 

yang menduduki peran dan posisi penting dalam pemerintahan; 

2. Menurut janji Jurzi Zaidah, masyarakat terdiri dari dua kelompok, 

yaitu: 

a. Kelompok khusus, yaitu: Bani Hasyim, pembesar negara, 

bangsawan yang bukan Bani Hasyim. 

b. Kelompok umum, yaitu: seniman, `ulama, pengusaha, 

pujangga, dan lain-lain. 

3. Kerajaan Islam Daulah Abbasiyah tersusun dari beberapa unsur 

bangsa yang berbeda-beda (Bangsa Mesir, Syam, Jazirah Arab, 

Irak, Persia, Turki); 

4. Perkawinan campur dan melahirkan anak dari unsur campur darah; 

5. Terjadinya pertukaran pendapat, cerita, pikiran sehingga muncul 

kebudayaan baru; 

6. Perbudakan. 

 Pemerintahan Daulah Abbasiyah berkuasa kurang lebih selama 524 tahun. 

Pemerintahan Daulah Abbasiyah menurut pandangan ahli sejarah membagi 

kepada beberapa periode38: 

                                                           
37

 Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Era Rasulullah 

Sampai Indonesia . hlm. 72. 
38

 Ibid., hlm 68-72. 
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1. Periode khalifah Abbasiyah yang pertama dijabat oleh Abdul Abbas Al-

Saffah (132-136 H./750-754 M.) 

2. Periode kedua dijabat oleh khalifah Abu Ja`far Al-Mansyur (136-158 

H./754-775 M.) 

3. Periode ketiga dijabat oleh khalifah Muhammad bin Abdillah al-Mansyur 

(158-169 H./775-785 M.) 

4. Periode keempat dijabat oleh khalifah Al- Hadi (169-170 H./785-786 M.) 

5. Periode kelima dijabat oleh khalifah Harun Al-Rasyid (179-193 H./876-

809 M.) 

6. Periode keenam dijabat oleh khalifah Al-Amin (193-198 H./ 806-813 M.) 

7. Periode ketujuh dijabat oleh khalifah Al-Ma`mun (198-218 H./818-833 

M.) 

8. Periode kedelapan dijabat oleh khalifah Al-Mu`tasim (218-227 H./833-842 

M.) 

9. Periode kesembilan dijabat oleh khalifah Al-Wasiq (227-232 H./742-847 

M). 

 Salah satu hal yang membedakan kemajuan yang dicapai pada masa 

Abbasiyah dengan masa-masa yang lainnya adalah berkembangnya peradaban 

Islam. Bahkan pada masa ini peradaban Islam  mencapai puncaknya. Dan salah 

satu wujud dari peradaban tersebut adalah pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan, filsafat dan ilmu-ilmu lainnya.39 
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Didin Saefuddin, Zaman Keemasan Islam (Jakarta:PT. Grasindo, 2002), hlm. 147. 
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 Banyak faktor yang menyebabkan pesatnya perkembangan sains dan 

filsafat dimasa dinasti Abbasiyah, diantaranya sebagai berikut40: 

1. Pertama, kontak antara Islam dan Persia menjadi jembatan 

 berkembangnya sains dan filsafat karena secara cultural Persia banyak 

 berperan dalam pengembangan tradisi keilmuan yunani. 

2. Kedua, Etos keilmuan Daulah Abbasiyah tampak menonjol terutama pada 

 masa khalifah Harun Al-Rasyid dan Al-Ma’mun yang begitu mencintai 

 ilmu. 

3. Ketiga, peran keluarga Barmak yang sengaja dipanggil oleh khalifah untuk 

 mendididk keluarga istana dalam hal pengembangan keilmuan. 

4. Keempat, aktivitas penerjemahan literature-literatur Yunani kedalam 

 bahasa arab demikian besar dan ini didukung oleh khalifah yang memberi 

 imbalan yang besar terhadap para penerjemah. 

5. Kelima, relatif tidak adanya pembukaan wilayah baru dan pemberontakan-

 pemberontakan menyebabkan stabilitas negara terjamin. 

6. Keenam, adanya peradaban dan kebudayaan yang heterogen di Baghdad 

 menimbulkan proses interaksi antara satu kebudayaan dan kebudayaan 

 lain. 

7. Ketujuh, situasi sosial Baghdad yang kosmopolit dimana berbagai macam 

 suku, ras dan etnis serta masing-masing kulturnya yang berinteraksi satu 

 sama lain.  
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Didin Saefuddin, Zaman Keemasan Islam. hlm. 147-149.  
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  Pada masa runtuhnya daulah Abbasiyah, pemimpin-pemimpin militer yang 

berkebangsaan Turki yaitu Bani Saljuk yang memegang kekuasaan dalam 

pemerintahan, sedangkan kekuasaan khalifah semakin lemah karena 

terpecahnya sistem kekhalifahan menjadi dinasti-dinasti kecil,41 dan sistem 

politik yang dijalankan Daulah Abbasiyah mulai ditinggalkan, contohnya yaitu 

kekuasaan khalifah pada masa ini hanya dijadikan lambang saja.42 Oleh karena 

itu banyak amir-amir melepaskan diri dari daulat-daulat (kesultanan) yang 

berdiri sendiri-sendiri. Diantaranya ialah Daulat Bani Buaihi (334-447 H), 

yang berpusat di Bukhara. Bani Buaihi ini bermadzhab Syi`ah dan berhasil 

menguasai Baghdad tetapi mereka masih menghormati khalifah. Bani Buaihi 

ini kemudian dikalahkan oleh Bani Saljuk orang Turki yang kemudian 

membangun daulat Bani Saljuk (447-635 H) dengan pusat pemerintahan di 

kota Baghdad. Bani Saljuk ini menganut madzhab Ahlussunnah yang fanatik. 

Pada zaman inilah para ulama dengan dukungan penguasa mulai dengan keras 

mengecam filsafat dan failosof bahkan dengan ilmu hikmah (ilmu pengetahuan 

umum) pada umumnya. Semula ilmu hikmah dipergunakan untuk diabadikan 

kepada agama, tetapi pada akhirnya hampir saja agama itu dibunuhnya. Ibnu 

khaldun sendiri mengatakan bahwa filsafat itu besar sekali mudharatnya 

terhadap agama. Jauh sebelum Ibnu Khaldun itu banyak pula ulama-ulama lain 
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yang mengancam filsafat seperti Abu Yusuf (113 H), sahabat Abu Hanifah dan 

Al Ghazali (505 H).43 

  Ulama yang menyerang filsafat ini mendapat dukungan dari Bani Saljuk 

atau penguasa-penguasa berdarah Turki pada umumnya. Mereka membangun 

madrasah-madrasah dimana-mana untuk menanamkan paham mereka (Ahlus 

Sunnah) di tengah-tengah masyarakat, seperti madrasah Nizamiyah di Baghdad 

yang didirikan oleh Nizamul Mulk Wazir pada zaman Sultan Malik Syah dari 

Bani Saljuk.44 

D. Sejarah Masuknya Kitab Ta’li>m al-Muta’allim di Indonesia 

 

 Pertama kali diketahui, naskah kitab ini dicetak di Jerman tahun 1709 M 

oleh Ralandus, di Labsak/Libsik tahun tahun 1838 M oleh Kaspari dengan 

tambahan Muqaddimah oleh Plessner, di Marsadabad tahun 1265 H, di Qazan 

tahun 1898 M menjadi 32 halaman, dan tahun 1901 M menjadi 32 halaman 

dengan tambahan sedikit penjelasan atau syarah dibagian belakang, di Tunisia 

tahun 1286 H menjadi 40 halaman, Tunisia Astanah tahun 1292 H menjadi 46 

halaman, dan tahun 1307 H menjadi 24 halaman, di Mesir tahun 1300 H 

menjadi 40 halaman, tahun 1307 H menjadi 52 halaman, dan juga pada tahun 

1311 H. Dalam wujud naskah berharakat (musyakkalah), dapat ditemukan dari 

penerbit al-Miftah, Surabaya.45 
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Ibid., hlm. 102. 
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Aliy As`ad, Terjemah Ta`limul Muta`allim Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu 
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 Kitab Ta’li>m al-Muta’allim telah disyarahi menjadi satu kitab baru tapi 

tanpa judul sendiri oleh Asy-Syaikh Ibrah m bin Isma`il, dan selesai ditulis 

pada tahun 996 H. Menurut Pensyarah yang ini, kitab tersebut banyak 

penggemarnya dan mendapat tempat selayaknya di lingkungan pelajar maupun 

para guru. Terutama, katanya, dimasa pemerintahan Murad Khan bin Salim 

Khan, berarti pada abad ke 16 Masehi. Dan di Negara Indonesia, kitab syarah 

inilah yang beredar luas dari penerbit Indonesia sendiri. 

 Kitab Ta’li>m al-Muta’allim juga telah disadur dalam bentuk nadhom 

(puisi,pantun) yang digubah dengan bahar Rojaz menjadi 269 bait oleh Ustadz 

Ahmad Zaini, Solo Jawa Tengah. Naskahnya pernah diterbitkan oleh Maktabah 

Nabaniyah Kubro, Surabaya Jawa Timur, atas nama penerbit Musthafa Bisri 

Halabi, Mesir, dibawah tashih Ahmad Sa`ad Ali, seorang ulama` Al Azhar dan 

ketua Lajnah Tashih. 

 Penerjemahan ke dalam bahasa asing tentu telah banyak dilakukan. 

Terjemahan dalam bahasa Turki dilakukan oleh Abdul Majid bin Nashuh bin 

Israel, dengan judul baru  Irsya>dut Tha>libi>n fi> Ta’li>m al-Muta’allim. K.H. 

Hammam Nashiruddin, Grabag Magelang, juga telah menterjemahkan ke 

dalam bahasa jawa, dengan sistem Italic atau yang terkenal dengan istilah 

makna Jenggot.46 
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Yaitu setiap kata, sesuai dengan kedudukan gramatikanya, dilakukan makna berderet ke 
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memahami peristilahan yang lazim digunakan. Metode ini mengesankan cara yang bertele-tele dan 

tidak efisien, tetapi dia menjamin efektif dan akurat. Belum diketahui kapan metode itu mulai 
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E. Metodologi dan Sistematika Penulisan kitab Ta’li>m al-Muta’allim 

1. Metodologi Penulisan kitab Ta’li>m al-Muta’allim 

Biasanya, setiap karya tulis selalu dilatar belakangi oleh motivasi 

tertentu, begitu juga dengan al-Zarnu>ji dalam menulis kitab Ta’li>m al-

Muta’allim, beliau mendapati banyaknya pencari ilmu pada masanya, 

ternyata mereka banyak mendapatkan ilmu tetapi tidak dapat mencapai 

manfaat dan buahnya, yaitu pengamalan dan penyebarannya.47 Motivasi al-

Zarnu>ji> tersebut terungkap dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim yang tertera 

dalam bab Muqaddimah, sebagai berikut:  

 ‚Setelah saya mengamati banyak penuntut ilmu di saat ini pada tekun 
belajar tetapi tidak berhasil menggapai manfaatnya dan buahnya  yaitu 
aplikasi ilmu dan pengembangannya, karena mereka salah jalan dan 
mengabaikan persyaratan, padahal siapapun salah jalan tentu tersesat dan 
gagal mencapai tujuan, kecil maupun besar‛.48 

 

Hal ini disebabkan oleh kesalahan mereka menempuh jalan dan 

mengabaikan syarat-syarat menuntut ilmu, padahal setiap orang yang salah 

jalan, maka ia akan tersesat dan tidak dapat mencapai tujuannya, baik 

sedikit maupun banyak.49 

                                                                                                                                                               

dikenal. Tapi hampir seluruh Kyai yang ada sekarang, dalam mempelajari dan mengajarkan kitab 

berbahasa Arab, sampai hari ini dipastikan tetap menggunakan metode tersebut. Memang ada 

usaha mencari metode lain yang dipandang lebih efisien, namun selalu gagal dan kembali yang itu-

itu juga 
47 Ma‟ruf Asrori, Etika  Belajar Bagi Penuntut Ilmu: Terjemah Ta’li>m al-Muta’allim 

T{ari>q al-Ta’allum (Surabaya: Pelita Dunia, 1996), hlm. 2.  
َلَا تِِه  َو ِهَي اْاَعَ ُل ِبِه َوااَنْشُل   48    ََ اْاِعْلِم َوَ  َيِصُلْوَن أَْو ِ ْن َ َنا ِفِعِه َو ََ ََِّدْوَن ِا فَ َلَ ا َر أَْيُ  َكِثي ْلًا ِ ْن ُطَ ِب ِ ْ َزَ انَِنا 

َقَل اَْو َجلَ , وَُكّل َ ْن َاْ  َ َ ااَ لِْيَ  َ َل َوَ  يَ َناُل اْاَ ْ ُصْودَ , ُهْم َأْ  َُ ْوا َطلَا  َِ ُه َوتَ لَُكْوا َشلَاِ َ هُ نَ ِاَ ا أَ , ََُْلُ ْونَ   

Lihat:Al-Zarn ji>, Ta’li>m al-Muta’allim (Surabaya:Maktabah asy Syaikh S lim bin Sàad Nubhan, 
1418H), hlm. 2. 
               

49
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Oleh karena itu, setelah melalui istikarah beliau menyusun 

metodologi belajar berdasarkan apa yang beliau pelajari dari beberapa 

buku dan dari penjelasan guru-guru beliau dalam bentuk kitab yang diberi 

nama “Ta’li>m al-Muta’allim T{ari>q al-Ta’allum.”50 

Kitab Ta’li>m al-Muta’allim sendiri berisi tentang kode etik bagi 

santri baik ketika masih menuntut ilmu dan bagaimana ia harus bersikap 

terhadap ilmu, terhadap kitab, terhadap guru, mengamalkan ilmu dan lain-

lainnya.51 

2. Sistematika Penulisan kitab Ta’li>m al-Muta’allim 

Kitab Ta’li>m al-Muta’allim adalah salah satu kitab yang dikarang 

oleh al-Zarnu>ji yang mempunyai arti ‚Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu 

Pengetahuan‛.52 Di dalamnya disertakan ayat-ayat al-Qur‟an dan hadis-

hadis nabi sebagai dasar dari setiap tema yang disajikan.  

Apabila dilihat dari sudut pembahasannya kitab Ta’li>m al-

Muta’allim sangat menarik karena didasarkan pada : Al-Qur‟an, meskipun 

sangat minim sekali, hadits yang tidak kurang dari 21 matan hadits, 

hikmah atau kata-kata mutiara yang dibumbui kisah-kisah para ulama 

yang telah berhasil mendapatkan ilmu, syair-syair yang jumlah 

keseluruhannya terdapat dalam 81 buah syair. Secara umum kitab  Ta’li>m 

al-Muta’allim mencakup tiga belas pasal yang singkat-singkat, yaitu53: 

                                                           
50

 Ibid., hlm. 2. 
51

Aliy As`ad, Terjemah Ta’li>m al-Muta’allim Bimbngan Bagi Penuntut Ilmu 

Pengetahuan (Kudus:Menara Kudus, 2007), hlm. Sambutan.  
52

Ibid.,  hlm. 1.  
53

Ibid.,  hlm. 3. 
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a. Tentang Pengertian Ilmu, Fikih dan Keutamaannya (fi> mā hiyati 

al- `ilmi wa al-fiqhi wa fadhlihi) 

b.   Tentang Niat Dalam Belajar (fi> al-niyyati fi> hāl al-ta`allum) 

c.  Tentang Memilih Ilmu, Guru, Teman dan Ketabahan (fi> ikhtiyār al-

`ilmi wa al-ustādzi wa al-syar īki wa al-tsabāti `al aihi) 

d. Tentang Penghormatan terhadap Ilmu dan Ulama (fi> tadzi>mi al-  

ilmi wa ahlihi) 

e. Tentang Ketekunan, kontinuitas dan Minat (fi> al-jiddi wa al-  

muwādhabati) 

f. Tentang Permulaan Belajar, Kuantitas dan Tata Tertib Belajar 

(fi> bidayati al-sabki wa qadrihi wa tarti>bihi) 

g.  Tentang Tawakkal (fi> al-tawakkuli) 

h.  Tentang Waktu Keberhasilan (fi> wakti al-tahshi>li) 

i. Tentang Kasih Sayang dan Nasihat (fi> al-syafakhati wa al- nashi>hati) 

j. Tentang Istifadah (fi> al-istifa>dati) 

k. Tentang Waro ̀dalam Belajar (fi> al-wara>’i fi> ha>l al- ta’allumi) 

l. Tentang Penyebab Hafal dan Penyebab Lupa (fi>ma> yu>rithu al- hifd{a wa 

fi>ma> yu>rithu al-nisya>n) 
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m.Tentang Sumber dan Penghambat Rezeki, Penambah dan  

Pemotong Usia. (fi>ma> yajlibu al-rizqa wama> yamna’u al-rizqa 

wama> yazi>du fi> al’umri wama> yankus{u) 

 Dari ketiga belas pasal tersebut dapat disimpulkan ke dalam 

tiga bagian besar. Sebuah analisa yang diajukan Abdul Muidh 

Khan dalam bukunya The Muslim Theories of Education During 

the middle Ages, menyimpulkan seperti dikutip oleh Abuddin Nata 

dalam bukunya bahwa inti dari kitab Ta’li>m al-Muta’allim 

mencakup tiga hal54, yaitu: 

a.  The Division of Knowledge (Pembagian Ilmu); 

b.  The Purpose of Learning (Tujuan dan Niat Belajar); 

c. The Method of Study (Metode Pembelajaran). 

Adapun jumlah penggunaan hadis pada tiap-tiap bab dalam kitab Ta’li>m 

al-Muta’allim adalah sebagai berikut: 

No. Bab (fas{l) Jumlah 

hadis 

1 Ma>hiyah al-‘Ilm wa al-Fiqh wa Fad{lih 2 

2 Al-Niyyah Fi> H{a>l al-Ta’allum 2 

3 Ikhtiya>r al-‘Ilm wa al-Usta>dh wa al-Shari>k 

wa al-Thaba>t ‘Alaih 

1 

4 Ta’z{i>m al-‘Ilm wa Ahlih 1 
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5 Jadd wa al-Muwa>z{abah wa al-Himmah 4 

6 Bida>yah al-Sabq wa Qadrih wa Tarti>bih 8 

7 Tawakkal 2 

8 Waqt al-Tah{s{i>l _ 

9 Al-Shafaqah wa al-Nas{i>h{ah{ 1 

10 Al-Istifa>dah 1 

11 Al-Wara’ Fi> H{a>l al-Ta’allum 1 

12 Ma> Yu>rith al-H{ifz{ wa Ma> Yu>rith al-Nisya>n 1 

13 Ma> Yajlib al-Rizq wa Ma> Yamna’ al-Rizq wa 

Ma> Yazi>d Fi> al-‘Umr wa Ma> Yanqus{ 

2 

 

Hadis-hadis yang tercantum dalam tiap-tiap bab tersebut tersaji dalam 

bentuk redaksi matan saja, bahkan sebagian hanya berupa potongan dari 

redaksi matan yang tidak utuh. Namun hal ini wajar, karena memang kitab 

Ta’li>m al-Muta’allim bukanlah kitab hadis melainkan kitab yang 

membahas suatu tema tertentu dengan menggunakan hadis sebagai 

penguatnya. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan di lakukan kegiatan 

penelusuran kualitas hadis-hadis di dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim 

yang berada di dalam bab I-V. 
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BAB III 

TAKHRIJ HADIS-HADIS DALAM KITAB KITAB TA’LI> >>>>>M AL-

MUTA’ALLIM DARI BAB I-V 

Sebagaimana dijelaskan pada bab II, bahwa hadis-hadis yang tercantum 

dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim tersaji dalam bentuk redaksi matan saja, bahkan 

sebagian hanya berupa potongan dari redaksi matan yang tidak utuh serta tanpa 

disertai penjelasan kualitas dari hadis tersebut. Maka dari itu, dalam bab III ini 

akan dilakukan takhrij hadis dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim sehingga dapat 

diketahui kualitas hadis-hadis tersebut. 

Adapun hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim 

seluruhnya berjumlah dua puluh lima hadis yang terbagi dalam tiga belas bab. 

Dalam kegiatan takhrij  ini, penulis mengambil hadis-hadis yang terdapat dalam 

bab I-V. 

A. Hadis-hadis dalam Kitab Ta’li>m al-Muta’allim Bab I-V 

Adapun matan hadis yang tercantum dalam bab-bab tersebut sebagai 

berikut : 

  َفلِْيِ ٌ  َعَلى ُكِل ُ ْسِلٍم َو ُ ْسِلَ  ٍ مِ طََلُب اْاِعلْ . ١

Artinya: ‚Menuntut ilmu adalah fardhu ’ain (kewajiban individu) bagi 
setiap muslim dan  muslimat‛. 

أَْفَ ُل اْاِعْلِم ِعْلُم اْاَاِل َو أَْفَ ُل اْاَعَ ِل ِحْفُ  اْاَالِ . ٢  

Artinya: ‚Ilmu yang paling utama adalah ilmu h}a>l, dan amal yang paling 
utama adalah menjaga h}a>l (hal-hal yang merupakan kewajiban 
sehari-hari seperti menghindari penyia-nyiaan harta dan 
kerusakan)‛. 
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ِإَ َا اْاَْعَ اُل بِاانِ َياتِ . ٣  

Artinya: ‚Sesungguhnya sahnya segala amal itu tergantung pada niat‛. 

ُْسِن اانِ َيِ  ِ ْن أَْعَ اِل اَاِ لَِة َو َكْم . ٤ ُل ِِ َكْم ِ ْن َعَ ٍل يَ َتَصَوُر ِبُصْورَِة أَْعَ اِل ااّدنْ َيا َوَيِصي ْ
ُل ِ ْن أَْعَ اِل ااّدنْ َيا ِبُسْوِ  اانِ َي ِ   ِ ْن َعَ ٍلَ يَ َتَصَوُر ِبُصْورَِة أَْعَ اِل اَاِ لَِة ُ َ َيِصي ْ

Artinya:‛Banyak sekali amal-amal perbuatan dunia menjadi amal 
perbuatan akhirat disebabkan niat yang baik. Dan juga banyak 
sekali amal perbuatan akhirat menjadi amal perbuatan dunia 
disebabkan niat yang buruk‛. 

ْسَ ِم ِإَ  أََن أَبَ َواُا يُ َهِوَدا نِِه َويُ َنِصلَانِِه َوُ َِجَسانِهِ . ٥ ِْ ُكّل َ ْوُاْوٍد يُ َلُد َعَلى ِفْ لَِة ا  

Artinya:‛Setiap orang dilahirkan dalam keadaan suci (Islam), kecuali 
kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, Nashrani atau 
Majusi‛. 

  َ  َتْدُ ُل اْاَ َ ِ َكُ بَ ْيًتا ِفْيِه ُصْورٌَة أَْو َكْلٌب .٦

Artinya:‛Malaikat tidak akan memasuki rumah yang didalamnya terdapat 
gambar dan anjing‛. 

ٌ فََ ْوِغُلْوا ِفْيِه ِبلِْفٍ  َوَ  تُ ْبِغْض َعَلى نَ ْفِسَك ِعَباَدَة ااّلِه تَ َعَلى فَِإَن .٧ ْْ  أَ  ِإَن َهَذا ااِدْيَن َ ِت
 اْاُ ْنَبَ  َ  أَْرً ا َقَ َ  َوَ  َظْهلًا أَبْ َ ى

Artinya:‛Ingatlah, agama Islam itu kokoh, maka perhatikanlah dirimu 
dalam menjalankan agama, dan janganlah kamu menyakiti dirimu 
sendiri dalam beribadah kepada Allah, karena orang yang lemah 
tidak akan mampu melintasi dunia dan tidak akan mempunyai 
sarana yang utuh‛. 

َا.٨   نَ ْفُسَك َ ِ َيُتَك فَاْرُفْ  ِِ

Artinya:‛Dirimu adalah kendaraanmu, maka kasihanilah ia‛. 

َ ااُُ ْوِر َوَيْكلَُا َسْفَسافَ َها.٩ َُِّب َ َعاِِ ِإَن ااّلَه   

Artinya:‛Allah menyukai perkara yang luhur dan membenci perkara yang 
hina‛. 

ِْْ ُجْلمٍ     ١۰. اْاَُكْوُل َو اْاَبِ ْيُل َواْاُ َتَكبِ لُ ، َثَ  ثٌَ  يٌ ْبِغُ ُهُم ااُ ِ ْن َغ

Artinya:‛Tiga orang yang dimurkai Allah bukan karena berdosa, yaitu: 
pelahap makan, orang kikir dan orang sombong‛ 
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Hadis-hadis tersebut belum lengkap dengan sanadnya, sehingga perlu 

dilakukan penelusuran ke dalam sumber aslinya (kitab induk hadis). 

B. Hadis Pertama 

 55ُ ْسِلَ  ٍ  َعَلى ُكِل ُ ْسِلٍم وَ  طََلُب اْاِعْلِم َفلِْيِ  ٌ : n َ َا َ ُ ْ ُا  اِ 

Artinya: Rasulullah SAW bersabda :‚Menuntut ilmu merupakan 
kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat‛ 
 

1.Takhrij  

Setelah mentakhrij hadis di atas melalui kitab al-Mu’jam al-

Mufahras Li al-Fa>z{ al-H{adi>th, penulis menemukan hadis tersebut hanya 

terdapat didalam Sunan Ibn Ma>jah, kita>b Muqaddimah, nomor 17.56 

Langkah selanjutnya penulis menggunakan aplikasi Maktabah Sha>mila, 

akhirnya ditemukan hadis tersebut juga terdapat dalam kitab Mu’jam al-

Kabi>r karya al-T{abrani>y, kita>b ba>b al-’ain, bab ’Abdullah ibn Mas’u>d al-

Hadhi>l, juz X, hlm 195.57
 

Redaksi hadis dari kedua periwayat di atas sebagai berikut: 

a.  Hadis riwayat Ibn Ma>jah 

ُر ْ ُ  ِشْ ِظْ ِر َ ْ   َ َ  َََ   ِ َ  ُا ْ ُ  َ َ  ِ  َ َ  َََ   َ ْ ُ  ْ ُ  ُ َ ْ َ  اَ  َ َ  َََ   َكِث َْ
طََ ُب  ْلِعْ ِم َفرِْ َضٌة َ َ ى )n: َ َا َ ُ ْ ُا  اِ aْ ِ  َ  ِلك ُ َ َ ِ  ْ ِ  ِ ْ رِْ َ  َ ْ  َ َ  ِ 

                                                           
 55

Al-Zarnuji, Ta’li>m al-Muta’allim (Surabaya: Maktabah al-Shaikh Sa>lim ibn Su’ud 
Nubha>n, tt), hlm. 4. 

    56A. J. Wensinck dan J. P. Mensing, Al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Fa>z{ al-Hadi>th, juz 4 
(Madinah: E. J. Brill, 1962), hlm. 10. 

      57 Aplikasi CD Room Maktabah Sha>mila. 
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َوَو ِضُع  ْلِعْ ِم ِ ْ َ  َغْ ِر َ ْ ِ ِه َكُ َقَ ِ   ْلَخَ  زِْ ِر  ْلَجْ َ ِر َو لُ ْؤُلُؤ . ُكِ  ُ ْ ِ مٍ 
 58(َو لَلَ بَ 

Artinya :‛Berkata kepada kami Hisya>m  ibn ’Amma>r, berkata kepada 
kami Hafs ibn Sulaima>n, berkata kepada kami Kathi>r ibn 
Syindzi>r dari Muhammad bin Si>ri>n dari Anas bin Ma>lik, 
bahwa Rasulullah saw. bersabda : Menuntut ilmu 
merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang 
memberikan ilmu bagi setiap orang Islam. Dan orang yang 
memberikan ilmu bagi selain ahlinya adalah seperti orang 
yang mengalungkan babi dengan mutiara, permata dan 
emas.‛  

b. Hadis Riwayat al-T{abrani>y 

ِ ْبن ِإْسَ ااَ  ْْ ُْنِذِر ااَ  َاِز َوااَُْس
ََ ْبن اا ََْ  ثَ َنا ااَِذْيلِ : ااَتْسَ ِي قَاَ   َحَدثَ َنا ُ ََ ُد ْبُن 

َاُدْبن ُُ َُِْن ااُ ْلِشِي َعْن  َأِ  ُسَلْيَ اَن َعْن  ْبن ِإبْ لَاِهْيم اَاَ اِِ ثَ َنا ُعْثَ ان ْبن َعْبَد ااَل
اْاِعْلِم َفلِْيَ ٌ   طََلبُ : nاِا  قَاَل َرُسْولُ :  قَالَ  aَأِ  َواِ ِل َعْن َعْبُد اا ْبن َ ْسُعْود

 59َعَلى ُكِل ُ ْسِلمٍ 

Artinya:‛Berkata kepada kami Muhammad ibn Yah{ya> ibn al-
Mundhir al-Qazazi>y dan H{usain ibn Ish{a>q al-Tastari>y, 
mereka berkata: berkata kepada kami al-Hadi>l ibn Ibra>hi>m 
al-H{ama>ni>y, berkata kepada kami Uthma>n ibn Abd al-
Rah{ma>n al-Qursi>y dari H{uma>d  ibn Abi> Sulaima>n dari Abi> 
Wail dari Abdullah ibn Masud berkata: Rasulullah saw. 
Bersabda:‛Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi 
setiap muslim‛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

    58Abu> ‘Abdilla>h Muh{ammad bin Yazi>d al-Qazwaini,Sunan Ibnu Ma>jah, Kita>b al-
Muqaddimah , Ba>b al-Fitan (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), juz I , hlm. 17. 

      59 Abi> al-Qa>sim Sulaima>n ibn Ahmad al-T{abrani>y, Mu’jam al-Kabi>r, kita>b ba>b al-’ain, 
kita>b ’Abdullah ibn Mas’u>d al-Hadhi>l (Kairo:Maktabah ibn Taimiyah,tt), juz X, hlm. 195. 
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Berikut skema sanad gabungan dari dua periwayat di atas: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Gb.I. Skema sanad gabungan hadis I riwayat Ibn Ma>jah dan Al-T{abrani>y 

 

 َحَدثَ َنا
 

 َحَدثَ َنا

 قَالَ 

 َحَدثَ َنا ثَ َنا

 َحَدثَ َنا َعنْ 

 َعنْ  َعنْ 

 َعنْ  َعنْ 

 قَالَ  قَالَ 

 n َرُسْوُل ااِ 

 aَعْبُد اا ْبن َ ْسُعْود aْ ِ  َ  ِلكٍ  َ َ  ِ 

ْ ِ  َ  ِلكٍ  َ َ  ِ   َأِ  َواِ لِ  

ُر ْ ُ  ِشْ ِظْ رِ  َاُد ْبن َأِ  ُسَلْيَ انَ  َكِث َْ ُُ  

ْبن َ اَجه   

 ِ َ  ُا ْ ُ  َ َ   ِ  ااَِذْيِل ْبن ِإبْ لَاِهْيم

َُِْن  ُعْثَ ان ْبن َعْبَد ااَل
 ااُ ْلِشيِ 

 َ ْ ُ  ْ ُ  ُ َ ْ َ  اَ 

َر ِ  ْ    للَ َْ

 ََ ََْ ِ ْبن ِإْسَ ااَ  ُ ََ ُد ْبُن  ْْ  ااَُْس
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     Setelah proses takhrij dan diketahui bahwa hadis di atas 

diriwayatkan oleh ibn Ma>jah dan al-T{abrani>y, sebagaimana dijelaskan di 

depan bahwa jika hadis terdapat di  selain Bukhari dan Muslim maka 

penulis mencari pendapat ulama tentang kualitas hadis tersebut, dalam 

hal ini penulis menggunakan kitab Syarah Sunan ibn Ma>jah karya al-

Suyut{i> dan kitab-kitab pendukungnya. Dan diperoleh berbagai pendapat 

ulama, diantaranya:  

a. Ditanyakan kepada Shaikh Muh{yiddi>n al-Nawawi> tentang kualitas 

hadis ini, jawab beliau :‛Sesungguhnya hadis ini dha’if  meskipun 

secara makna shahih‛. Dan berkata muridnya, yaitu al-H{afid Jama>l 

al-Di>n al-Mizzi> : ‚kualitas hadis ini adalah hasan karena saya melihat 

bahwa hadis ini mempunyai 50 jalur periwayatan dan saya 

mengumpulkannya dalam satu juz.”60 

b. Dijelaskan dalam kitab Mis{ba>h al-Zuja>jah, Shaikh Shiha>b al-Di>n Abu> 

al-’Abba>s berkata : ‚hadis ini sanadnya dha’if (lemah), karena Hafs 

ibn Sulaiman al-Bazzari>y merupakan perawi yang dha’if.‛61 

                                                           

طََلُب اْاِعْلِم َفلِْيَ ٌ  َعَلى ُكِل ُ ْسِلٍم ُسِئَل ااَشْيُخ ُ ِْي ااِدْيِن اانَ َوِوْي َعْن َهَذا ااَِْدْيِث فَ َ اَل أَنَُه َ ِعْيٌف َوِاْن َكاَن 60    
 َ ْْ ََِْس ِِ رَأَْيُ  َاُه  ُلُغ َرتْ َبِ  ااََْسِن َوُهَو َكَ ا قَاَل فََ  َاُل ااِدْين اْاِ ِ ْي َهَذا ااَِْدْيِث ُرِوَى ِ ْن َطلِْيِ  تَ ب ْ ََ َصِ ْيً ا َوقَاَل تِْلِ ْيُذُا اْااَِفْ  

َََْعتُ َها ِ ْ ُجْ  ٍ   َطلِيْ ً ا َوَقْد 
Lihat:’Abdurrah{ma>n ibn Abi> Bakr ibn Muh{ammad al-Suyut{i>, Sharh{ Sunan ibn Ma>jah, bab al-
ittiba’u al-sunnah (Amman:Bait al-afka>r al-dauliyah, 2007), juz I, hlm. 20. 

61 ُر ْ ُ  ِشْ ِظْ ِر َ ْ  ُ َ َ ِ  ْ ِ  ِ ْ رِْ َ  َ ْ  َ َ  ِ  طََ ُب  )ْ ِ  َ  ِلٍك  َ َا َ ُ ْ ُا  ِا َصَ ى  اُ َ َ ْ ِه َو َ َ َم  َ َ  َََ   َكِث َْ
 هذا إسناٌد  عيف (َوَو ِضُع  ْلِعْ ِم ِ ْ َ  َغْ ِر َ ْ ِ ِه َكُ َقَ ِ   ْلَخَ  زِْ ِر  ْلَجْ َ ِر َو لُ ْؤُلُؤ َو لَلَ بَ .  ْلِعْ ِم َفرِْ َضٌة َ َ ى ُكِ  ُ ْ ِ ٍم 

ىا عِف حفِف بِن سلي اِن ااب ارِ   
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c. Al-T{ibri>zi>y dalam kitabnya Mishka>t al-Mas{abi>h{, berkata:‛Hadis ini 

matan nya masyhur tetapi sanad nya dha’if‛62 

Dilihat dari pendapat ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa di 

kalangan ulama sendiri banyak sekali perbedaan pendapat tentang 

kualitas hadis pertama ini, Shaikh Muh{yiddi>n al-Nawawi> menyatakan 

bahwa hadis ini dha’if  meskipun secara makna shahih, al-Mizzi 

menilai hadis tersebut hasan karena memiliki 50 jalur periwayatan, 

Shaikh Shiha>b al-Di>n Abu> al-’Abba>s mengatakan bahwa hadis ini 

sanadnya dha’if (lemah), karena Hafs ibn Sulaiman al-Bazzari>y. Al-

T{ibri>zi>y mengatakan matan hadis ini masyhur tetapi sanadnya dha’if. 

2. Telaah Matan 

a. Di dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim ada penambahan ‚  ‛َو ُ ْسِلَ  ٍ 

setelah kata ‚ ٍَعَلى ُكِل ُ ْسِلم‛, adapun dalam riwayat Ibn Ma>jah dan 

al-T{abrani>y tidak ada penambahan kata ‚  pada akhir ‛َو ُ ْسِلَ  ٍ 

                                                                                                                                                               

Lihat:Shiha>b al-Di>n Abu> al-’Abba>s Ah{mad ibn Abi> Bakr, Mis{ba>h al-Zuja>jah fi> Zaw>aid Ibn 
Ma>jah, kita>b ’Ittiba ’u al-Sunnah, bab fad{ail ’ulama wa al-h{assu ’ala t{alabil ’ilmi (Madinah:Al-
Ja>mi’ah al-Islamiyah,1424H), juz I, hlm. 30. 

طََلُب ااِعلِم َفلِيَ ٌ  َعَلى ُكِل ُ ْسِلٍم َوَواِ ُ  ااِعْلِم : " َوَعن أََنٍس ْبْن َ اِاٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل اِا صلى اا علْيِه َوَسَلَم  62   
ِْْ أَْهِلِه َكُ َ َلِد اخََنازِيِل اَجْوَهِل َوااّلْؤُاِؤ َوااَذَهِب  هذا : وقال . رواا ابن  اجه وروى اابيه ي   شعب اْ ان إَ قواه  سلم " . ِعْنَد َغ

 حديث  تنه  شهور وإسنادا  عيف وقد روي  ن أوجه كلها  عيف

Lihat:Al-T{ibri>zi>y,Mishka>t al-Mas{abi>h{, Kita>b al-’Ilm, bab al-Fas{l al-Awwal (Beirut:Al-Maktabah 
al-Islami>,1979), juz I, hlm 47.  
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teks hadis, karena kata ‚ ٍْسِلم ُ‛ pada teks hadis tersebut tidak 

hanya untuk laki-laki saja, akan tetapi perempuan juga.  

Hal ini seperti kata ‚ ٌَرُجل‛ dalam hadis ‚7 golongan yang 

kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah‛ 

riwayat Muslim, yang tidak dikhususkan untuk laki-laki saja, 

tetapi juga mencakup perempuan, adapun redaksi hadis sebagai 

berikut: 

لٌ  ََ اْاَ  َاِن، قَاَل زَُهي ْ ََْ يًعا َعْن  ََِ ُل ْبُن َحْلٍب، َوُ ََ ُد ْبُن اْاُ ثَ َ ،  ِِ زَُهي ْ : َحَدَث
ََ ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُعبَ ْيِد اِا، َأْ بَ لَِِ  ََْ َُِْن، َعْن  َحَدثَ َنا  ُ بَ ْيُب ْبُن َعْبِد ااَل

ِ a َحْفِف ْبِن َعاِصٍم، َعْن َأِ  ُهَليْ لَةَ  َعٌ  يُِظّلُهُم ااُ ِ  “: ، قَالَ nَعِن اانَِِ َسب ْ
َ اُم اْاَعاِدُل، َوَشاٌب َنَش َ بِِعَباَدِة اِا، َوَرُجٌل قَ ْلُبُه : ِظِلِه يَ ْوَم َ  ِظَل ِإَ  ِظّلهُ  اِْْ

َََابَا ِ  اِا اْجَتَ َعا َعَلْيِه َوتَ َفلَقَا َعَلْيِه، َوَرُجٌل َدَعْتُه  ُ َعَلٌ  ِ  اْاَ َساِجِد، َوَرُجَ ِن 
َاٍل،فَ َ الَ  ََ ِِ َأَ اُف اَا، َوَرُجٌل َتَصَدَا ِبَصَدَقٍ  فََ ْ َفاَها : اْ لَأٌَة َذاُت َ ْنِصٍب َو ِإ

َنااُ   63”َحَ  َ  تَ ْعَلَم َ ِيُنُه َ ا تُ ْنِفُ  ِ َااُُه، َوَرُجٌل ذََكَل ااَ َ ااًِيا، فَ َفاَ ْ  َعي ْ

Artinya: Berkata kepadaku Zuhair ibn H{arb dan Muhammad ibn 
al-Mut{anna> dari Yah{ya> ibn al-Qat{t{a>n, Zuhair berkata: berkata 
kepada kami Yah{ya> ibn Sa’id dari ’Ubaidilla>h memartakan 
kepadaku H{ubaib ibn ’Abd al-Rah{ma>n dari H{afs ibn ’A>s{im dari 
Abi> Hurairah  dari Nabi saw. bersabda:‚ Ada tujuh golongan 
yang Allah akan menaungi (kelak di hari kiamat) dalam 
naunganNya yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan 
Allah, (1) imam yang adil, (2) dan remaja yang tumbuh sejak 
kecil terus beribadah kepada Allah, (3) dan seseorang yang 
hatinya digantungkan pada masjid, (4) dan dua orang yang saling 
mencintai karena Allah, mereka berkumpul karna Allah dan 
berpisah juga karna Allah, (5) dan laki-laki yang didatangi 
perempuan terhormat yang cantik (mengajak berzina) namun ia 
menolak dan mengatakan aku takut kepada Allah, (6) dan 

                                                           
63 Ima>m al-H{a>fid{ Abi> al-H{us{ain Muslim ibn al-H{ajjaj al-Qushairy> al-Nais{a>bu>ry>, S{ah{i>h{ 

Muslim, Kita>b Kusuf, bab Fad{li Ikhfa>i al-S{adaqah (Riyad{: Da>r al-Taibah, 2006), juz I, hlm. 457. 
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seseorang yang bersedekah sesuatu, memberikannya sehingga 
tangan kirinya tidak mengetahui apa-apa yang diinfakkan oleh 
tangan kanannnya, (7) dan seseorang yang berzikir saat sepi dan 
meneteskan air mata (karena takut kepada Allah). 

 

b. Di dalam hadis riwayat Ibn Ma>jah ada penambahan kata 

 ‚  ‛َوَو ِضُع  ْلِعْ ِم ِ ْ َ  َغْ ِر َ ْ ِ ِه َكُ َقَ ِ   ْلَخَ  زِْ ِر  ْلَجْ َ ِر َو لُ ْؤُلؤ َو لَلَ بَ 

setelah kata ‚ -adapun didalam kitab Ta’li>m al ,‛َعَلى ُكِل ُ ْسِلمٍ 

Muta’allim dan riwayat al-T{abrani>y tidak ada penambahan kata 

tersebut. 

Meskipun terdapat perbedaan dalam matan hadis di atas, akan 

tetapi hal tersebut tidak mengurangi isi dan makna hadis tersebut, 

jadi dapat dipastikan hadis tersebut terhindar dari shadh dan ’illat.    

C. Hadis Kedua  

64أَْفَ ُل اْاِعْلِم ِعْلُم اْاَاِل َو أَْفَ ُل اْاَعَ ِل ِحْفُ  اْاَالِ 
 

Artinya: ‚Ilmu yang paling utama adalah ilmu h}a>l, dan amal yang 
paling utama adalah menjaga h}a>l (hal-hal yang merupakan 
kewajiban sehari-hari seperti menghindari penyia-nyiaan harta 
dan kerusakan)‛. 

1. Takhrij   

Setelah mentakhrij hadis di atas melalui Mu’jam al-Mufah{ras li> al-

fa>d} al-H{adi>s dan Mausuah At}raf al-H}adi>s serta melalui al-Maktabah al-

Sha>mila dengan berbagai kata kunci, penulis tidak menemukannya, 

begitu pula menggunakan kitab-kitab hadis yang mu’tabarah.  

                                                           
64Al-Zarnuji, Ta’li>m al-Muta’allim, hlm. 4-5. 
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Akan tetapi dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim karya al-Zarnuji65 

maupun Syarah kitab Ta’li>m al-Muta’allim  karya Ibra>hi>m ibn Isma>’i>l 

ditulis bahwa matan tersebut berasal dari Nabi SAW.66Begitu juga 

berbagai kitab terjemah kitab Ta’li>m al-Muta’allim bahasa Indonesia, 

seperti dalam terjemah Ta’li>m al-Muta’allim karya Ma’ruf Asrori, 

penerbit Al-Miftah Surabaya.67 

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah matan tersebut 

merupakan hadis Nabi SAW. atau bukan, penulis mentakhrij hadis 

kedua ini. 

D. Hadis Ketiga 

68ِإَ َا اْاَْعَ اُل بِاانِ َياتِ   

Artinya:‚Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niat‛ 
 

1.Takhrij   

Setelah mentakhrij hadis di atas melalui kitab al-Mu’jam al-

Mufahras Li al-Fa>z{ al-H{adi>th, penulis menemukan hadis tersebut  

terdapat di 5 kitab, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmid}i>,  

                                                           
65Lihat:Al-Zarnuji>, Ta’li>m al-Muta’allim (Surabaya:Maktabah al-Shaikh Sa>lim ibn 

Su’ud Nubha>n, tt), hlm. 4- 5. 
66Lihat:Ibra>hi>m ibn Isma>’il,Sharh{ Ta’li>m al-Muta’allim (Indonesia:Da>r al-

Ih{ya>,tt),hlm. 4. 
67Lihat:Ma’ruf Asrori, Etika Belajar Bagi Penuntut Ilmu (Surabaya:Al-Miftah,2012), 

hlm.12. 
68

 Ibid., hlm. 12. 



49 

 

 

Sunan al-Nasai dan Sunan ibn Ma>jah,69dengan redaksi yang hampir 

sama, yaitu:   

ََ ،َوِإَ َا ِاُكِل اْ لٍِئ َ انَ َوى ،ِإَ َا اَاْعَ اُل بِااانِ َياتِ ‚ ََ ُدنْ َيا ُيِصبُ َها أَوِإ  َفَ ْن َكاَنْ  ِهْجَلتُُه ِإ
ََ َ ا َهاَجَل إاَْيهِ ،اْ لَأَ ٍة يَ ْنِكُ َها  ‛ َفِهْجَلتُُه ِإ

‚Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya 
mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya itu 
karena kesenangan dunia maka akan mendapatkannya, atau karena 
seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa 
yang ditujunya‛ 

Urutan sanad dari masing-masing periwayat sebagai berikut: 

a. Riwayat Bukhari 

ْْ قَاَل  ََ ْبُن َسِعْيٍد : َحَدثَ َنا ُسْفَياُن قَالَ :َحَدثَ َنا اْاُ َ َ ِدّى َعْبُداِا ْبُن اا ُبَ  ََْ َحَدثَ َنا 
قَالَ  ااَْيِثَي  بَن َوقَااٍ  َأْ بَ لَِِ ُ ََ ُد ْبُن ِإبْ َلِهْيَم ااتَ ْيِ ّي أَنَُه  ََِ  َعْلَ َ  َ : ااَْنَصارِّي ٌ

 ... يَ ُ ْولُ n َِْعُ  َرُسْوُل اِا :َعَلى اْاِ ْنَ ِ قَالَ a َِْعُ  ُعَ َل ْبِن اخَْ َابِ :يَ ُ ْولُ 
b. Riwayat Muslim 

ََ ْبِن َسِعْيدٍ َحَدثَ َنا َعْبُداِا ْبُن َ ْسَلَ َ   بِن قَ ْعَنِب، َحَدثَ َنا  ََْ ُعَ َل ْبِن ، َعْن َ اِاٌك َعْن 
 n...قَاَل َرُسْوُل ااِ :  قَاَل aاخَْ َابِ 

 

c. Riwayat Tirmid{i> 

ثَ َ ، قَاَل  نَا ُ ََ ُدبنَحَدثَ 
ُ
ََ ْبِن َسِعْيدٍ نَا َعْبَد ااَوَهاِب ااثَ َ ِفّي، َعْن َحَدثَ : اا َعْن , ََْ
قَاَل :، قَالَ  aُعَ َل ْبِن اخَْ َابِ بَن َوقَاٍا ااَْيِثَي، َعْن  َعْن َعْلَ َ  َ  ،ُ ََ ٍد ْبِن اِبْ َلِهْيمَ 

  n...َرُسْوُل ااِ 

d. Riwayat al-Nasai 

َحَدثَ َنا َ اِاٌك َو : َحَدثَ َنا َعْبُد اِا ْبُن َ ْسَلَ َ  قَاَل : َ ْنُصْوٍر قَاَل  َأْ بَ َلنَا َعْ ُلْوْبنُ 
ٍ ِقلَاَ ًة َعَلْيِه  ْْ  َوأَنَا أْ َُ  َعِن اْبِن اْاَ اِسِم قَاَل َأْ بَ َلِِ َ اِاٌك َعْن ،اْاَاِرُث اْبُن ِ ْسِك

                                                           
69 A. J. Wensinck dan J. P. Mensing, Al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Fa>z{ al-Hadi>th, juz 6, 

hlm. 55. 
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ََ ْبِن َسِعْيٍد َعْن ُ ََ ٍد ْبِن اِبْ َلِهْيَم َعْن َعْلَ َ َ  ْبِن َوقَاِا َعْن ُعَ َل ْبِن  َو  aاخَْ َابََْ
  n...قَاَل َرُسْوُل ااِ : ِِ َحاِدِث اْاَاِرِث أَنَُه  ََِ  ُعَ َل يَ ُ ْوُل 

e. Riwayat Ibn Ma>jah 

ََ َعْن ُ ََ ِدْبِن ِإبْ َل اِهْيَم ااتَ ْيِ َي َعْن َعْلَ َ َ  ْبِن َوقَاِا قَالَ   َحَدثَ َنا ُسْفَياُن َعْن يَيْ 

 ...يَ ُ ْوُل n اِا  يَ ُ ْوُل  َِْعُ  َرُسْولُ a َِْعُ  ُعَ لَ 

 

Skema sanad gabungan dari 5 periwayat diatas sebagai berikut: 

                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َحَدثَ َنا

 َحَدثَ َنا َعنْ   َحَدثَ َنا  َحَدثَ َنا

 َحَدثَ َنا َحَدثَ َنا  َحَدثَ َنا َأْ بَ َلِِ   َحَدثَ َنا

 َعنْ 

 َعنْ 

 قَالَ 

 n اِا  َرُسْولُ 

  َعنْ /َأْ بَ لَِِ 

  قَالَ /َعنْ 

 ُ ََ ٍد ْبِن اِبْ َلِهْيمَ 

  َعنْ /َحَدثَ َنا

 بَن َوقَااٍ  َعْلَ َ  َ 

 aُعَ َل ْبِن اخَْ َابِ 

 ُسْفَيانُ 

ََ ْبِن َسِعْيدٍ  ََْ  

 َعْبَد ااَوَهابِ  َ اِاكٌ 

ْبن َ اَجه  اْاُ َ َ ِدىّ  ثَ َ   ُ ََ ُدبن َعْبُدااِ  اْبِن اْاَ اِسمِ  
ُ
  اا

 تِْلِ ِذى ُ ْسِلمْ  َ اِاكٌ  اْاَاِرثُ   ْلُ َخ ِ ى
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Gb.II. Skema sanad gabungan hadis III riwayat Bukhari>, Muslim, Ibn Ma>jah, Nasa>iy, Tirmidhi> 

Dijelaskan pada langkah-langkah penelitian pada bab I, jika hadis 

yang dicari ada di Sahih Bukhari dan Sahih  Muslim atau salah satunya, 

maka hadis tersebut berkualitas sahih ataupun paling rendah hasan. Oleh 

karena itu, hadis ketiga ini tidak perlu dilakukan takhrij lebih lanjut, 

karena kualitas hadis sudah diketahui bahkan bisa dijadikan sandaran 

untuk beramal.         

2. Telaah Matan 

a. Dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim  dan Sahih Bukhari ditulis 

-sedangkan dalam Sahih Muslim, Sunan Tirmid}i>,  Sunan al ‛بِاانِ َياتِ ‛

Nasai dan Sunan ibn Ma>jah ditulis ‛  َِِ ةِ  بِا اا ‛. 

b. Dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim  redaksi hadis tertulis 

 ‚  <sedangkan dalam Sahih Bukhari, Sunan al-Nasai ,‛ِإَ َا اْاَْعَ اُل بِاانِ َياتِ 

dan Sunan ibn Ma>jah ada tambahan : 

 َأْ بَ َلنَا

 َحَدثَ َنا

 َعْبُد اِا 

َ ْنُصْور َعْ ُلْوْبنُ   

 ااَنَساِ ى
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ََ اِا  َعَ   ،َوِإَ َا ِاُكِل اْ ِل ٍئ َ ا نَ َوى،ِإَ َا اَاْعَ اُل بِا اانِ َياتِ “ َفَ ْن َكا َنْ  ِهْجَلتُُه ِإ
َِ َ ا َها َجَل إاَْيِه  َوَ ْن َكاَن ِهْجَلتُُه  ِاُدنْ َيا ُيِصْيبُ َها أَِو اْ لَأَ ٍة يَ ْنِكُ َها  َوَجَل َفِهْجَلتُُه ِإ

ََ َ ا َها َجَل إاَْيهِ   ”.َفِهْجَلتُُه ِإ

Dan didalam Sahih Muslim dan Sunan Tirmid}i> ada sedikit perbedaan 

dengan redaksi hadis diatas, yaitu: 

“ َِِ ََ اِا َوَرُسْواِهِ َ ا نَ َوى َفَ ْن َكا َنْ  ِهْجَلتُهُ ِاُكِل اْ ِل ٍئ ، َو ةِ ِإَ َا اَاْعَ اُل بِا اا  ، ِإ
ََ اِا َو َرُسْواِهِ   ِاُدنْ َيا ُيِصبُ َها أَو اْ لَأَ ٍة يَ تَ َ َوُجَها، َفِهْجَلتُُه َوَ ْن َكاَنْ  ِهْجَلتُهُ . َفِهْجَلتُُه ِإ

ََ َ ا َها َجَل إاَْيهِ   ”ِإ

Meskipun terdapat perbedaan dalam matan hadis diatas, akan tetapi 

hal tersebut tidak mengurangi isi dan makna hadis tersebut, jadi dapat 

dipastikan hadis tersebut terhindar dari shadh dan ’illat, karena matan 

hadis di kitab Ta’li>m al-Muta’allim merupakan potongan dari hadis 

panjang di atas. 

E. Hadis Keempat 

ُْسِن اانِ َيِ  ِ ْن أَْعَ اِل اَاِ لَِة َو َكْم ِ ْن  ُل ِِ َكْم ِ ْن َعَ ٍل يَ َتَصَوُر ِبُصْورَِة أَْعَ اِل ااّدنْ َيا َوَيِصي ْ
ُل ِ ْن أَْعَ اِل ااّدنْ َيا ِبُسْوِ  اانِ َي ِ   70َعَ ٍلَ يَ َتَصَوُر ِبُصْورَِة أَْعَ اِل اَاِ لَِة ُ َ َيِصي ْ

Artinya:‛Banyak sekali amal-amal perbuatan dunia menjadi amal 
perbuatan akhirat disebabkan niat yang baik. Dan juga banyak 
sekali amal perbuatan akhirat menjadi amal perbuatan dunia 
disebabkan niat yang buruk‛. 

 

1. Takhrij 
 

                                                           
70 Al-Zarnuji, Ta’li>m al-Muta’allim, hlm. 12. 
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 Setelah mentakhrij hadis di atas melalui Mu’jam al-Mufah{ras li> al-

fa>d} al-H{adi>s dan Maktabah Sha>mila, penulis tidak menemukannya, 

begitu pula menggunakan kitab-kitab hadis yang mu’tabarah.  

Akan tetapi dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim karya al-Zarnuji71 

maupun Syarah kitab Ta’li>m al-Muta’allim  karya Ibra>hi>m ibn Isma>’i>l 

ditulis bahwa matan tersebut berasal dari Nabi SAW.72Begitu juga 

berbagai kitab terjemah kitab Ta’li>m al-Muta’allim bahasa Indonesia, 

seperti dalam terjemah Ta’li>m al-Muta’allim karya Ma’ruf Asrori, 

penerbit Al-Miftah Surabaya.73 

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah matan tersebut 

merupakan hadis Nabi SAW. atau bukan, penulis mentakhrij hadis 

keempat ini. 

2. Telaah Matan 

Hadis di atas secara makna memang benar, hal tersebut didukung 

dengan hadis-hadis tentang niat yang mempengaruhi kualitas amal 

seorang hamba dihadapan Allah, adapun salah satu hadis tentang 

pentingnya niat sebagai berikut: 

ِِ يُ ْوُنُس  ََ ْبِن ُحبَ ْيب ااَارِِثي َحَدثَ َنا َ اِاد ْبن ااَاِرِث َحَدثَ َنا اْبن ُجَلْيِج َحَدَث ََْ َحَدثَ َنا 
فَ َ اَل َاُه نَاِتل أَْهَل aْبن يُ ْوُسف َعْن ُسَلْيَ اَن ْبن َيَسار قَاَل تُ َفِلا ااَنَاس َعْن َأِ  ُهَليْ لََة 

                                                           
71 Lihat:Al-Zarnuji>, Ta’li>m al-Muta’allim, hlm. 12.  
72

Lihat:
 Ibra>hi>m ibn Isma>’il, Sharh{ Ta’li>m al-Muta’allim, hlm. 10. 

73 
Lihat:Ma’ruf Asrori, Etika Belajar Bagi Penuntut Ilmu, hlm. 21. 
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ْعُتهُ    nااِ  َرُسْولَ   َِْع ُ قَاَل نَ َعْم n ِ ْن َرُسْوِل اا  ااَشاِم أَيّ َها ااَشْيُخ َحَدثَ َنا َحِديْ ثًا  َِ
 فَ َعَلفَ َعَها نَِعَ هُ  فَ َعلََفهُ  بِهِ  فَُ ِ َ  اْسُتْشِهدَ  َرُجلٌ  َعَلْيهِ  اْاِ َياَ  ِ  يَ ْومَ  يُ ْ َ ى ااَناسِ  اََولَ  ِإنَ  يَ ُ ْولُ 
َها؟ َعِ ْل َ  َفَ ا: قَالَ   َوَاِكَنكَ  َكَذْب َ : قَالَ  اْسُتْشِهْدتُ  َحَ   ِفْيكَ  قَاتَ ْل ُ : قَالَ  ِفي ْ

 ااَنارِ   ِ  اُْاِ يَ  َحَ   َوْجِههِ  َعَلى َفُسِ بَ  بِهِ  أُِ لَ   َُ  ِقْيَل، فَ َ دْ  َجلِْي ٌ  يُ َ الَ  َانْ  قَاتَ ْل َ 
 َعِ ْل َ  َفَ ا: قَالَ  فَ َعَلفَ َعَها نَِعَ هُ  فَ َعلََفهُ  بِهِ  فَُ ِ َ  اْاُ ْل نَ  َوقَ لَأ َوَعَلَ هُ  اْاِعْلمَ  تَ َعَلمَ  َوَرُجلٌ 
َها؟  تَ َعَلْ  َ  َوَاِكَنكَ , َكَذْب َ :قَالَ  اْاُ ْل َن، ِفْيكَ  َوقَ لَْأتُ  َوَعَلْ ُتهُ  اْاِعْلمَ  تَ َعَلْ  ُ : قَالَ  ِفي ْ
 َعَلى َفُسِ بَ  بِهِ  أُِ لَ   َُ  ِقْيَل، فَ َ دْ  قَارِىٌ ، ُهوَ  اِيُ َ الَ  اْاُ ْل نَ  َوقَ لَْأتَ  َعااٌِ : اِيُ َ الَ  اْاِعْلمَ 
 بِهِ  فَُ ِ َ  ُكِلهِ  اْاَ الِ  َاْصَنافِ  ِ نْ  َواَْع َااُ  َعَلْيهِ  ااُ  َوَس َ  َوَرُجلٌ  ااَناِر،  ِ  اُْاِ يَ  َحَ   َوْجِههِ 
َها؟ َعِ ْل َ  َفَ ا: قَالَ  فَ َعَلفَ َها، نَِعَ هُ  فَ َعلََفهُ   يُ ن َْف َ  أَنْ  َُِبّ  َسِبْيلٍ  ِ نْ  َ اتَ لَْك ُ : قَالَ  ِفي ْ
َها َها أَنْ َفْ  ُ  ِإ َ  ِفي ْ   َُ  ِقْيَل، فَ َ دْ  َجَوادٌ  ُهوَ  اِيُ َ الَ  فَ َعْل َ  َوَاِكَنكَ  َكَذْبَ ،: قَالَ , َاكَ  ِفي ْ
 74”ااَنار ِ   أُْاِ يَ   َُ  َوْجِههِ  َعَلى َفُسِ بَ  بِهِ  أُِ لَ 

Artinya: Berkata kepada kami Yah{ya> ibn H{ubaib al-H{a>rith, berkata 
kepada kami Kha>lid ibn al-H{a>rith, berkata kepada kami ibn 
Juraih{, berkata kepadaku Yu>nus ibn Yu>suf dari Sulaima>n ibn 
Yassa>r, berkata dari Abu Hurairah saya mendengar 
Rasulullah saw. bersabda :‚Sesungguhnya manusia pertama 
yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid 
di jalan Allah. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya 
kenikmatan-kenikmatan (yang diberikan di dunia), lalu ia 
pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya :'Amal apakah 
yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?' Ia 
menjawab:'Aku berperang semata-mata karena Engkau 
sehingga aku mati syahid.'Allah berfirman:'Engkau dusta! 
Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah 
berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan (tentang 
dirimu).' Kemudian diperintahkan (malaikat) agar menyeret 
orang itu atas mukanya (tertelungkup), lalu dilemparkan ke 
dalam neraka. Berikutnya orang (yang diadili) adalah 
seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta 
membaca al Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan 
kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun 
mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya: 'Amal 
apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-

                                                           
74 Al-Ima>m al-H{a>fiz{ Abi> al-H{usain Muslim al-H{ajjaj al-Qusairy> al-Naisabury>, S{ah{i>h{ al-

Muslim, Kita>b al-Ima>rah, bab man qa>til lirriya>i wa al-sum‘ah istah{aqqa al-na>r (Riyad{: Da>r al-
T{aibah, 2006), juz II, hlm. 919. 
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kenikmatan itu?' Ia menjawab :'Aku menuntut ilmu dan 
mengajarkannya, serta aku membaca al Qur̀an hanyalah 
karena engkau.' Allah berkata :'Engkau dusta! Engkau 
menuntut ilmu agar dikatakan seorang ‘alim (yang berilmu) 
dan engkau membaca al Qur̀an supaya dikatakan (sebagai) 
seorang qari' (pembaca al Qur̀an yang baik). Memang 
begitulah yang dikatakan (tentang dirimu).' Kemudian 
diperintahkan (malaikat) agar menyeret atas mukanya dan 
melemparkannya ke dalam neraka. Berikutnya (yang diadili) 
adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai 
macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan 
kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun 
mengenalinya (mengakuinya). Allah bertanya : 'Apa yang 
engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?' Dia 
menjawab : 'Aku tidak pernah meninggalkan shadaqah dan 
infaq pada jalan yang Engkau cintai, melainkan pasti aku 
melakukannya semata-mata karena Engkau.' Allah berfirman 
:'Engkau dusta! Engkau berbuat yang demikian itu supaya 
dikatakan seorang dermawan (murah hati) dan memang 
begitulah yang dikatakan (tentang dirimu).' Kemudian 
diperintahkan (malaikat) agar menyeretnya atas mukanya 
dan melemparkannya ke dalam neraka.‛  

 Dari penjelasan hadis di atas, memang benar bahwa amal yang 

tampak sebagai amal akhirat bernilai amal dunia dikarenakan niat 

seseorang itu sendiri yang ingin mencari nama dihadapan orang-orang, 

oleh karena itu niat di balik setiap perbuatan lebih penting dari 

perbuatan itu sendiri, begitu juga dengan niat menuntut ilmu. 

F. Hadis Kelima 

ْسَ ِم ِإَ  أََن أَبَ َواُا يُ َهِوَدانِِه َويُ َنِصلَانِِه َوُ َِجَسانِهِ  ِْ 75ُكّل َ ْوُاْوٍد يُ ْوَاُد َعَلى ِفْ لَِة ا  

Artinya:‛Setiap orang dilahirkan dalam keadaan suci (Islam), kecuali 
kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, Nashrani atau 
Majusi‛. 

1.Takhrij   

                                                           
75 

Ibid., hlm. 22. 
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Setelah mentakhrij hadis diatas melalui kitab al-Mu’jam al-

Mufahras Li al-Fa>z{ al-H{adi>th, penulis menemukan hadis tersebut 

terdapat di dalam 2 kitab hadis, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih 

Muslim,76 dengan redaksi yang hampir sama, yaitu:   

يُ َنِصلَانِِه َو  فَ َبَ َواُا يُ َهِوَدانِِه وَ  َ ا ِ ْن َ ْوُاْوٍد ِإَ  يُ ْوَاُد َعَلى اْاِفْ لَِة،:"  nقَاَل َرُسْوُل اِا 
َها ِ ْن َجْدَعاَ  ؟ َُِّسْوَن ِفي ْ َََْعاَ ، َهْل  ِْيَ ً   َِ  ُ َِجَسانِِه، َكَ ا تُ ْنَتُج اْاَبِهْيَ َ  

Artinya:Rasu>lulla>h SAW. bersabda: ‚Setiap anak lahir (dalam keadaan) 
fitrah, kedua orang tuanya yang menjadikan anak beragama 
Yahudi, Nasrani, atau bahkan beragama Majusi, sebagaimana 
binatang ternak memperanakkan seekor binatang (yang 
sempurna anggota tubuhnya). Apakah anda melihat anak 
binatang itu ada yang cacat ?‛ 

Urutan sanad dari masing-masing periwayat sebagai berikut: 

a. Sahih Bukhari  

ْ أَبُ ْو َسَلَ َ  ْبُن َعْبِد  َحَدثَ َنا َعْبَداُن َأْ بَ َلنَا َعْبُداِا َأْ بَ َلنَا يُ ْوُنُس َعِن ااّ ْهلِِي َأْ بَ لَِِ
َُِْن أََن أَ بَا ُهَليْ لََة   n...قَاَل َرُسْوُل اِا : قَاَل a ااَل

b. Sahih Muslim  

َحَدثَ ًنا َحاِجُب ْبُن اْاَواِْيِد، َحَدثَ ًنا ُ ََ ُدْبُن َحْلِب َعِن اا ّبَ ْيِدِي، َعِن ااّ ْهلِِي،َأْ بَ لَِِ 
  n...قَاَل َرُسْوُل ااِ : أَنَُه َكاَن يَ ُ ْوُل aُهَليْ لَةَ  َسِعْيُد ْبُن اْاُ َسْيِب َعْن َأِ  

Skema sanad gabungan dari 2 periwayat di atas sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
76 A. J. Wensinck dan J. P. Mensing, Al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Fa>z{ al-Hadi>th, juz 5, 

hlm. 180. 

 قَالَ  َعنْ 

 قَالَ 

 n اِا  َرُسْولُ 

 aُهَليْ لَةَ  َأِ  

 أَبُ ْو َسَلَ  َ  َسِعْيُد ْبُن اْاُ َسْيبِ 
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              Gb.III. Skema sanad gabungan hadis V riwayat Bukhari> dan Muslim 

Dijelaskan pada langkah-langkah penelitian pada bab I, bahwa jika 

hadis yang dicari ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau salah 

satunya, maka hadis tersebut berkualitas sahih ataupun paling rendah 

hasan. Oleh karena itu, hadis kelima ini tidak perlu dilakukan takhrij 

lebih lanjut, karena kualitas hadis sudah diketahui bahkan bisa 

dijadikan sandaran untuk beramal. 

2. Telaah Matan 

 َعنْ 

 ااّ ْهلِيِ 

 َحَدثَ ًنا َحَدثَ ًنا

 َأْ بَ َلنَا َحَدثَ ًنا

 َعنْ  َأْ بَ َلنَا

 َأْ بَ لَِِ  َأْ بَ لَِِ 

 يُ ْوُنسُ  اا ّبَ ْيِديِ 

 َعْبُدااِ  ُ ََ ُدْبُن َحْلبِ 

 َعْبَدانُ  َحاِجُب ْبُن اْاَواِْيدِ 

 ااُبَ ارِى ُ ْسِلم
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a. Didalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim matan hadis diawali dengan 

kata ‚  sedangkan matan hadis dari riwayat Bukhari dan ‛ُكّل َ ْوُاْودٍ 

Muslim diawali dengan kata ‚ ٍا ِ ْن َ ْوُاْود َ‛. 

b. Didalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim dan hadis riwayat Muslim 

menggunakan kata ‚ َِوُ َِجَسانِه‛ setelah kata ‚  tetapi ,‛يُ َهِوَدانِِه َويُ َنِصلَانِهِ 

dalam riwayat Bukhari hanya tertulis ‚  tanpa ‛يُ َهِوَدانِِه أَْو ُ َِجَسانِهِ 

menggunakan kata ‚ َِويُ َنِصلَانِه‛ 

c. Didalam riwayat Bukhari dan Muslim terdapat tambahan 

     ‚ َها ِ ْن َجْدَعاَ  ؟ َُِّسْوَن ِفي ْ َََْعاَ ، َهْل  ِْيَ ً   َِ  sedangkan ‛َكَ ا تُ ْنَتُج اْاَبِهْيَ َ  

didalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim tidak ada tambahan. 

Meskipun terdapat perbedaan dalam matan hadis di atas, akan 

tetapi hal tersebut tidak mengurangi isi dan makna hadis tersebut, jadi 

dapat dipastikan hadis tersebut terhindar dari shadh dan ’illat. 

G. Hadis Keenam 

n  : 77َ  َتْدُ ُل اْاَ َ ِ َكُ  بَ ْيًتا ِفْيِه َكْلٌب أَْوُصْورَةٌ          َرُسوَل ااَلِه قَالَ 

Artinya:Rasu>lullah saw. bersabda:‚Malaikat tidak akan masuk kedalam 
rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar.‛ 

1. Takhri>j   
                                                           

77 Al-Zarnuji, Ta’li>m al-Muta’allim, hlm. 32. 
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Setelah mentakhrij hadis diatas melalui kitab al-Mu’jam al-Mufahras 

Li al-Fa>z{ al-H{adi>th, penulis menemukan hadis tersebut terdapat di dalam 

8 kitab hadis, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Dari>mi>, Sunan 

Tirmidhi, Sunan al-Nasa>‘i>,  Sunan Ibnu Ma>jah, Sunan Abu> Dawud, 

Sunan Ibnu Ma>jah,78 dengan redaksi yang hampir sama, yaitu:  
 

 " َ  َتْدُ ُل اْاَ َ ِ َكُ  بَ ْيًتا ِفيِه َكْلٌب َوَ  ُصورٌَة َ َا ثِْيلَ ": يَ ُ ْوُل nَرُسْوُل اِا 

Artinya: Rasu>lulla>h saw. bersabda: "Malaikat tidak akan memasuki 
rumah yang di dalamnya ada anjing dan tidak juga yang ada 
gambar". 

Urutan sanad dari masing-masing periwayat sebagai berikut: 

 

a. Sahih Bukhari  

َحَدثّ َنا أَبُ ْوا ُ َ اِتِل َأْ بَ َلنَا َعْبُداِا َأْ بَ َلنَا َ ْعَ ُل َعِن ااّ ْهلِِي َعْن ُعبَ ْيِد اِا ْبِن َعْبِد اِا 
 nَرُسْوُل اِا  َِْعُ  :  يَ ُ ْوُل a َِْعُ  أَبَا طَْلَ َ  : يَ ُ ْوُل aأَنَُه  ََِ  اْبِن َعَباِس 

 ...يَ ُ ْولُ 

b. Sahih Muslim  

 ََ ََْ ََ َوأَبُو َبْكِل ْبُن َأِ  َشْيَبَ  َوَعْ ٌلو ااَناِقُد َوِإْسَ ُ  ْبُن ِإبْ لَاِهيَم قَاَل  ََْ ََ ْبُن  ََْ َحَدثَ َنا 
َنَ  َعْن ااّ ْهلِِي َعْن ُعبَ ْيِد ااَلِه َعْن  َ لَاِن َحَدثَ َنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَ ي ْ َوِإْسَ ُ  َأْ بَ َلنَا و قَاَل اْْ

ِ aاْبِن َعَباٍس َعْن َأِ  طَْلَ َ    ... قَالَ nَعْن اانَِِ

 

c. Sunan Dari>mi>  

                                                           
78 A. J. Wensinck dan J. P. Mensing, Al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Fa>z{ al-Hadi>th, juz 5, 

hlm. 52. 
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َأْ بَ َلنَا أَبُ ْوا اانّ ْعَ اِن، َحَدثَ َنا َعْبُد اْاَواِحد ْبن زِيَاِد، ثَ َنا ُعَ ارَُة ْبن ااَ ْعَ اع، ثَ َنااْاَاِرُث 
َُُِي، َعْن َعِلي ، أََن اانَِِ aاْاَعْكِلي، َعْن َأِ  ُزْرَعَ  ْبن َعْ ُلو ْبُن َجلِْيِل، َعْن َعْبُداِا ْبن 

n َقَال ... 

d. Sunan Tirmidhi>  

ُل َواِحٍد َوااَلْفُ   َْيٍد َوَغي ْ ُُ َحَدثَ َنا َسَلَ ُ  ْبُن َشِبيٍب َوااََْسُن ْبُن َعِلٍي اخََْ ُل َوَعْبُد ْبُن 
اِْلَ َسِن ْبِن َعِلٍي قَاُاوا َحَدثَ َنا َعْبُد ااَلزَاِا َأْ بَ َلنَا ُ َعَ ٌل َعْن ااّ ْهلِِي َعْن ُعبَ ْيِد ااَلِه ْبِن 

يَ ُ وُل  َِْعُ  َرُسوَل ااَلِه aَعْبِد ااَلِه ْبِن ُعْتَبَ  أَنَُه  ََِ  اْبَن َعَباٍس يَ ُ وُل  َِْعُ  أَبَا طَْلَ َ  
n ُيَ ُ ول ... 

 

e. Sunan al-Nasa>‘i> 

َأْ بَ َلنَا ِإْسَ ُ  ْبُن ِإبْ لَاِهيَم قَاَل َحَدثَ َنا ِهَشاُم ْبُن َعْبِد اْاَ ِلِك قَاَل أَنْ َب َنَا ُشْعَبُ  ح َوأَنْ َب َنَا 
ََ َعْن ُشْعَبَ  َوااَلْفُ  َاُه َعْن َعِلِي ْبِن ُ ْدرٍِك َعْن َأِ   ََْ ُعبَ ْيُد ااَلِه ْبُن َسِعيٍد قَاَل َحَدثَ َنا 

ٍَُُي َعْن أَبِيِه َعْن َعِلٍي  ِ aُزْرَعَ  َعْن َعْبِد ااَلِه ْبِن   ... قَالَ nَعْن اانَِِ

 

f. Sunan Ibnu Ma>jah 

َنَ  َعْن ااّ ْهلِِي َعْن ُعبَ ْيِد ااَلِه ْبِن  َحَدثَ َنا أَبُو َبْكِل ْبُن َأِ  َشْيَبَ  َحَدثَ َنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَ ي ْ
ِ aَعْبِد ااَلِه َعْن اْبِن َعَباٍس َعْن َأِ  طَْلَ َ    ... قَالَ nَعْن اانَِِ

g. Sunan Abu> Dawud  

َحَدثَ َنا َحْفُف ْبُن ُعَ َل َحَدثَ َنا ُشْعَبُ  َعْن َعِلِي ْبِن ُ ْدرٍِك َعْن َأِ  ُزْرَعَ  ْبِن َعْ لو ْبِن 
ٍَُُي َعْن أَبِيِه َعْن َعِلٍي  ِ aَجلِيٍل َعْن َعْبِد ااَلِه ْبِن   ... قَالَ nَعْن اانَِِ

 

h. Sunan Ah{mad ibn H{anbal  

َحَدثَ َنا ُ ََ د ْبِن َجْعَفل َحَدثَ َنا ُشْعَبً  َعْن َعِلي ْبِن ُ ْدَرك َعْن أَِِ ُزْرَعَ  َعْن َعْبُداا ْبن 
ٍ aَُُِي َعْن أَبِْيِه َعْن َعِلي  ... قَالَ nَعِن اانَِِ

 

Skema sanad gabungan dari 8 periwayat diatas sebagai berikut: 
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Dijelaskan pada langkah-langkah penelitian pada bab I, bahwa jika 

hadis yang dicari ada di Sahih  Bukhari dan Sahih Muslim atau salah 

satunya, maka hadis tersebut berkualitas sahih ataupun paling rendah 

hasan, maka hadis kelima ini tidak perlu dilakukan takhrij lebih 

lanjut, karena kualitas hadis sudah diketahui bahkan bisa dijadikan 

sandaran untuk beramal. 

2. Telaah Matan 

a. Redaksi matan hadis di dalam Ta’li>m al-Muta’allim seperti 

dalam riwayat Muslim dan Ibn Ma>jah. 
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b. Adapun matan hadis yang berada dalam riwayat Bukhari dan 

Tirmidhi ada penambahan kata ‚ ََاثِْيل َ‛. 

c. Sedangkan didalam riwayat Dari>mi>, Abu> Dawud dan Ah{mad ibn 

H{anbal ada tambahan kata ‚ ٌَوَ  ُجُنب‛. 

Meskipun terdapat perbedaan dalam matan hadis diatas, akan 

tetapi hal tersebut tidak mengurangi isi dan makna hadis tersebut, 

jadi dapat dipastikan hadis tersebut terhindar dari shadh dan ’illat. 

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa pendapat paling kuat adalah 

pembatasan hukum haram hanya pada seni gambar tiga dimensi. 

adapun gambar-gambar dua dimensi, seperti pada kertas, dinding atau 

kayu dan yang semisalnya, maka hukum yang paling berat adalah 

karahah tanzihiyah (dibenci demi kesucian) sebagaimanan disebutkan 

oleh Imam Al-Khat}abi>, kecuali lukisan-lukisan yang bernuansa 

kemewahan dan berlebih-lebihan serta berharga jutaan rupiah.79 

Bentuk karya tiga dimensi  yang dikecualikan adalah permainan 

anak-anak, seperti boneka orang, kucing, monyet, anjing, dan 

binatang-binatang lainnya, sebagaimana yang lazimnya dibuat untuk 

mainan anak-anak.80 

                                                           
79 

Yusuf Qardhawi, Al-Islamu wal Fannu, terj. Wahid Ahmadi (Solo:Intermedia, 1998), 

hlm. 103 
80 

Ibid. 
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Ibnu Hajar Al-Asqalani>y juga berkata : ‚Ungkapan malaikat tidak 

akan memasuki….‛ menunjukkan malaikat secara umum (malaikat 

rahmat, malaikat hafazah, dan malaikat lainnya)‛. Tetapi, pendapat 

lain mengatakan : ‚Kecuali malaikat hafazah, mereka tetap memasuki 

rumah setiap orang karena tugas mereka adalah mendampingi 

manusia sehingga tidak pernah berpisah sedetikpun dengan manusia. 

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ibnu Wadhdhah, Imam Al-

Khaththabi, dan yang lainnya.‛81 

H. Hadis Ketujuh 

ٌْ، فََ ْوِغُلوا ِفيِه ِبلِْفٍ ، َوَ  تُ ْبِغْض َعَلى نَ ْفِسَك : "nقَاَل َرُسوُل ااَلِه  ِإَن َهَذا ااِديَن َ ِت
ْنَبَ  َ  أَْرً ا َقَ َ ، َوَ  َظْهلًا أَبْ َ ى

ُ
 82"ِعَباَدَة اِا فًِإَن اا

Artinya : Rasu>lullah SAW. bersabda:‛ Sesungguhnya agama ini 
kokoh, maka masukilah dengan kesantunan, dan jangan 
kamu perbuat ibadah kepada Allah untuk 
menyengsarakan dirimu, karena orang yang munbit (loyo 
dan ditinggal kendaraan)83 itu tidak sanggup lagi 
menerjang bumi dan tiada pula kendaraannya.‛ 

1.Takhrij   

Setelah mentakhrij hadis di atas melalui kitab al-Mu’jam al-

Mufahras Li al-Fa>z{ al-H{adi>th, penulis menemukan hadis tersebut 

hanya terdapat di dalam  Musnad Ah}mad ibn H{anbal, jilid   III, 

                                                           
81 Ibnu H{ajar Al-Asqalani>y, Fathul Ba>ri Syarh{ S{ah{i>h{ Bukhari, terj. Gazirah Abdi Ummah 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), juz II, hlm 917. 
82Al-Zarnuji, Ta’li>m al-Muta’allim, hlm. 37. 
83Kata munbit  adalah bentuk isim fa>’il dari inbatta, makna harfiahnya adalah orang yang 

patah tulang puggungnya. Kemuadian diberi makna orang yang kehabisan tenaga dirinya dan 
kendaraanya, atau orang yang loyo dan tiada kendaraan baginya. 



66 

 

 

halaman 199.84 Kemudian untuk mencari hadis yang sama dengan 

periwayatan yang berbeda, penelusuran dilakukan dengan 

menggunakan Maktabah Sha>mila, akhirnya ditemukan letak hadis 

tersebut pada Musnad Baihaqi> al-Qubra> bab al qas}du fi> al-‘iba>dah wa 

al-juhdi fi> al-muda>wamah, juz III, halaman 18 dan pada Musnad 

Shiha>b bab inna ha>dza> al-di>n mati>n fa aughilu>, juz II, halaman 184.85 

Redaksi hadis dari ketiga periwayat di atas sebagai berikut: 

a. Hadis riwayat Ah{mad ibn H{anbal 

َأْ بَ لَِِ  : قَاَل َعْبُد ااَلِه َوَجْدُت ِ  ِكَتاِب َأِ  ِ َِ  يَِدِا، َحَدثَ َنا َزْيُد ْبُن اْاَُباِب، قَالَ 
َُْ ََة، َحَدثَ َنا َ َلٌف أَبُو االَبِيِ  ِإَ اُم َ ْسِجِد َسِعيِد ْبِن َأِ  َعُلوبََ ، َحَدثَ َنا   َعْ ُلو ْبُن 

ٌْ، فََ ْوِغُلوا ِفيِه : "nقَاَل َرُسوُل ااَلِه : ، قَاَل aأََنُس ْبُن َ اِاكٍ  ِإَن  َهَذا ااِديَن َ ِت
 86"ِبلِْف ٍ 

Artinya :‘Abdulla>h berkata: saya menemukan dikita>b ayah saya 
dengan tulisannya sendiri, berkata kepada kami Zaid ibn 
al-H{ubba>b, berkata: mengabarkan kepada saya ‘Amru> 
ibn H{amzah, berkata kepada kami Khalaf Abu> al-Rabi>‘ 
Ima>m masjid  Sa‘i>d ibn Abi> ‘Aru>bah, berkata kepada 
kami Anas ibn Ma>lik, berkata: Rasu>lullah SAW. 
bersabda:‛ Sesungguhnya agama ini kokoh, maka 
masukilah dengan kesantunan.‛ 

b. Hadis riwayat Baihaqi> 

َُْد ْبن ااََْسِن ْبن ِإْسَ اا  َأْ بَ َلنَا أَبُ ْو َعْبِد اِا اْاَاِفْ  َوأَبُ ْو ااََْسِن ُ ََ ُد ْبُن َأ
اْابَ  َاِز بِبَ ْغَداِد قَاَ  ثَ َنا أَبُ ْو ُ ََ ُد َعْبُد اا ْبن ُ ََ ُد ْبن ِإْسَ اا اْاَفاِكِهي ثَ َنا أَبُ ْو 

ََ ْبن اْاُ تَ وَِكل َعْن ُ ََ ُد ْبن  ََْ ََ ثَ َنا أَبُ ْو َعِ ْيل  ََْ ََ ْبن َأِ  َ ْسلَة ثَ َنا َ َ ُد ْبن  ََْ
                                                           

84A. J. Wensinck dan J. P. Mensing, Al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Fa>z{ al-Hadi>th, juz 6, 
hlm. 169. 

85Aplikasi CD Room Maktabah Sha>mila. 
86 Ima>m Ah{mad Ibn Muh{ammad Ibn H{anbal, al-Musnad,kita>b al-zuhd, bab al-iqtis{ad fi> al- 

‘ amal(Mesir:Da>r al-H{adi>th, 1995),juz XI, hlm. 521. 
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ِإَن : "  أَنَُه قَالَ nَعْن اانَِِ aُسْوَقَ  َعْن ُ ََ ُد ْبن اْاُ ْنَكِدِر َعْن َجاِبِل ْبِن َعْبِد اا
ٌْ، فََ ْوِغُلوا ِفيِه ِبلِْف ٍ  ْنَبَ  , َهَذا ااِديَن َ ِت

ُ
َوَ  تُ ْبِغْض َعَلى نَ ْفِسَك ِعَباَدَة اِا فًِإَن اا

 87"َ  أَْرً ا َقَ َ ، َوَ  َظْهلًا أَبْ َ ى

Artinya: Mengabarkan kepada kami Abu> ‘Abdilla>h al-h{a>fid dan 
Abu> al-H{asan Muh{ammad ibn Ah{mad ibn al-H{asan ibn 
Is{h{a>q al-Baza>z bi baghda>di, mereka berkata kepada kami 
Abu> Muh{ammad ‘Abdulla>h ibn Muh{ammad ibn Ish{a>q 
al-Faqihi>y, berkata kepada kami, Abu> Yah}ya> ibn Abi> 
Masrah, berkata kepada kami Khala>d ibn Yah{ya>, berkata 
kepada kami Abu> ‘A>qi>l Yah{ya> ibn al-Mutawakkil dari 
Muh{ammad ibn Su>qah dari Muh{ammad ibn al-Munkadir 
dari Ja>bir ibn ‘Abdilla>h dari Nabi SAW. beliau bersabda 
:‚Sesungguhnya agama ini kokoh, maka masukilah 
dengan kesantunan, dan jangan kamu perbuat ibadah 
kepada Allah untuk menyengsarakan dirimu, karena 
orang yang munbit (loyo dan ditinggal kendaraan) itu 
tidak sanggup lagi menerjang bumi dan tiada pula 
kendaraannya.‛  

c. Hadis riwayat Shiha>b al-Qad{a’i>y  

 ََ ََْ ََُْد ْبن ُ ََ د ْبن زِيَاْد ثَ َنا أَبُ ْو  ْ ااَصَفاِر أَبْ َنا َأ َُِْن ْبن ُعَ ُل ااَتِجْيِِ َأْ بَ َلنَا َعْبُد ااَل
ََ ْبن َ اِاِد  ََْ ََ ثَ َنا أَبُ ْو َعِ ْيِل  ََْ ََُْد ْبن َأِ  َ ْسلَة ثَ َنا َ َ ُد ْبن  ُهَو َعْبُد اْا ْبن َأ

قَاَل قَاَل aْبن اْاُ تَ وَِكل َعْن ُ ََ ُد ْبن ُسْوَقَ  َعْن ْبن اْاُ ْنَكِدِر َعْن َجاِبُل ْبن َعْبُد ااِ 
ٌْ، فََ ْوِغُلوا ِفيِه ِبلِْف ٍ : " nاِا  َرُسْولُ  ََ نَ ْفِسَك ،ِإَن َهَذا ااِديَن َ ِت  َوَ  تُ ْبِغْض ِإ

ْنَبَ  َ  أَْرً ا َقَ َ  ، َوَ  َظْهلًا أَبْ َ ى
ُ
 88"ِعَباَدَة اِا فًِإَن اا

Artinya: Mengabarkan kepada kami ‘Abdurrah{ma>n ibn ‘Umar al-
Tajibi>y al-S{affa>r abna> ah{mad ibn Muh{ammad ibn Ziya>d, 
berkata kepada kami Abu> Yah{ya> yaitu ‘Abdulla>h ibn 
Ah{mad ibn Abi> Masrah, berkata kepda kami Khala>d  ibn 
Yah{ya>, berkata kepada kami Abu> ‘Aqi>l Yah{ya> ibn 
Kha>lid ibn al-Mutawakkil dari Muh}ammad ibn Su>qah 
dari ibn al-Munkadir dari Ja>bir ibn ‘Abdulla>h berkata, 
Rasululla>h SAW. bersabda: ‚Sesungguhnya agama ini 
kokoh, maka masukilah dengan kesantunan, dan jangan 

                                                           
87

 Ima>m Abi> Bakr Ah{mad ibn al-H{usain ibn ‘Ali>y al-Baihaqi>y, Sunan al-Qubro, kita>b al-
Shalat,bab al-qas{du fi> al-‘ ibadah wa al-jihad (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2002), juz III, 
hlm. 18. 

88Muh{ammad ibn Sala>mah Qad{a’i>, Musnad Shiha>b,kita>b al-juz al-Tha>min, bab inna ha>dza> 
al-di>n mati>n fa aughilu> (Beiru>t: Muassasah al-Risalah, 1985), hlm. 184. 
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kamu perbuat ibadah kepada Allah untuk 
menyengsarakan dirimu, karena orang yang munbit 
(loyo dan ditinggal kendaraan) itu tidaksanggup lagi 
menerjang bumi dan tiada pula kendaraannya.‛   

 
 
Berikut skema sanad gabungan dari ketiga perawi diatas: 
 

 
 

 قَالَ                        َعنْ /قَاَل 

             

                                                  

                                                                                                         

                 

  

                 

       

    

       

 َحَدثَ َنا

    
 َأْ بَ َلنَا

    
 َأْ بَ َلنَا

 ثَ َنا

 ثَ َنا

 ثَ َنا

 ثَ َنا

 َحَدثَ َنا

 ْ  َعنْ  َأْ بَ لَِِ

 َعنْ 

 َعنْ 

 َحَدثَ َنا

 aأََنُس ْبُن َ اِاكٍ  aااَجاِبِل ْبِن َعْبِد 

 َ َلٌف أَبُو االَبِيِ    ُ ََ ُد ْبن اْاُ ْنَكِدرِ 

َُْ َةَ  ُ ََ ُد ْبن ُسْوَق َ   َعْ ُلو ْبُن 

ََ ْبن اْاُ تَ وَِكل ََْ  َزْيُد ْبُن اْاَُبابِ  أَبُ ْو َعِ ْيل 

 ََ ََْ  َ َ ُد ْبن 

ََ ْبن َأِ   ََْ أَبُ ْو 
 َ ْسلَة

َُْْد ْبن َحْنَبل  َأ

َُِْن ْبن ُعَ لُ   أَبُ ْو ُ ََ ُد َعْبُد اا َعْبُد ااَل

 ُ ََ د ْبن َسَ َ  ْ َقَذِعي

اْاَاِف ْ أَبُ ْو َعْبِد اِا  أَبُ ْو ااََْسِن ُ ََ ُد   

َهِ ْي الْ  بَ ي ْ

  n َرُسْوُل ااِ 
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Gb.V. Skema sanad gabungan hadis VII riwayat Hadis Riwayat Ah{mad ibn H{anbal, Baihaqi>y dan 
Shiha>b Qada‘i>y 

 
 Setelah diketahui bahwa hadis diatas diriwayatkan oleh Musnad 

Ah}mad ibn H{anbal, Musnad Baihaqi> al-Qubra dan Musnad Shiha>b, 

penulis mencari pendapat ulama tentang kualitas hadis tersebut. 

Adapun pendapat-pendapat ulama antara lain: 

a. Zainuddi>n Muh{ammad al-Manawi> dalam kitab nya al-Taisi>r bi al-

Sharh{ al-Ja>mi’ al-Shaghi>r berkata: ‚hadis ini sanadnya dha’if ‛.89 

b. Al-H{usain ibn Mas’u>d ibn Muh{ammad al-Bagawi dalam kitab nya 

Sharh{ al-Sunnah li Ima>m al-Bagawi>, berkata:‛salah satu periwayat 

hadis ini yaitu ‘Abdulla>h ibn ‘Amru> ibn al-As{h yang mauquf 

alaih‛.90 

                                                           
ٌ  َأْي َصَلَب َشِدْيٌد  89 ْْ ََِْ ُلْوا أَنْ ُفَسُكْم َ ا َ   (ِفْيِه ِبلِْفٍ   )َأْي ِسي ُْلْوا  (فََ ْوِغُلْوا  )ِاَن َهَذا ااِدْيَن َ ِت ِْْ َتَكّلٍف َوَ   ِ ْن َغ

ُ ْوَن فَ تَ َعَجُ ْوا َوتَ ت ْلَُكْوا اْاَعَ َل  َ ِ ِ  اْاُ َتَ ِلِف َعْن  (فَْإَن اْاُ ْنَبَ   )َتِ ي ْ ُن ْ
ِبَ ِم اْاَ ْيِم َوُسُكْوِن اانّ ْوِن َوفَ ْتِ  اْاَ ْوِحَدِة وشَدِة اْاُ ثَ َناِة فَ ْوَا اا

َأي َفَ  ُهَو َقْ ُ  اْاَْرِض ااي قَصَدَها  (َ  أَْر اً َقَ َ  َوَ  َظْهلاً أَبْ َ ى  )َرِفَ ِتِه ِاَكْونِِه أْجَهُد َدابَِتِه حَ  أْعياها أو َع ََبْ  وََاْ يْ َض َوَطَلُا 
بِِإْسَناٍد  ) (ااب ار عن جابل  )َوَ  ُهَو أَبْ َ ى َظْهلُُا ينفُعُه َفَكَذا ِ ْن َتَكّلِف ِ ْن اْاِعَباَدِة َ ا َ  َيِ ْيُ  فَ َيْكَلُا ااَتْشِدْيَد ِ  اْاِعَباَدِة ِاَذِاَك 

(َ ِعْيٍف   
Lihat:Zainuddi>n Muh{ammad al-Manawi> al-Qa>hiri>, al-Taisi>r bi al-Sharh{ al-Ja>mi’ al-Shaghi>r, Kita>b 
H{arf H{amzah, bab Fas{l fi> mah{alli bi al-had{ h{arf (Riyad: Maktabah al-Imam al-Shafi’i>,1988),juz 
I,hlm. 714. 

ٌْ ، فََ ْوِغُلوا ِفيِه ِبلِْف ٍ : " َوِ  بَ ْعِض اْاَ لَاِسْيِل َعْن ُ ََ ٍد ْبِن ااْنَكِدِر يَ ْلفَ ُعُه  90 َوَ  تُ ْبِغْض َعَلى نَ ْفِسَك , ِإَن َهَذا ااِديَن َ ِت
ْنَبَ  َ  أَْرً ا َقَ َ  ، َوَ  َظْهلًا أَبْ َ ى 

ُ
هَويَ ْلِوى َهَذا َعن َعْبُد اا بن َعْ ُلو بُن ااَعاِا َ ْوقُ ْوفًا علي". ِعَباَدَة اِا فًِإَن اا  

Lihat:Al-H{usain ibn Mas’u>d ibn Muh{ammad al-Bagawi>, Sharh{ al-Sunnah li Ima>m al-Bagawi>, 
Kita>b al-T{aharah, bab Rak’atain ba’da al-’Isha>’(New Delhi:al-Maktabah al-Islami,1983) juz 
IV,hlm. 51.  
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c. ’Ali>y ibn ’Umar al-Da>ruqut{ni>y dalam kitab nya ’Ilal al-Da>ruqut{ni>y, 

berkata:‛mengenai salah seorang perawi hadis ini yaitu 

Muhammad ibn Su>qah , ada perbedaan pendapat mengenainya‛.91 

d.’Abd al-Rah{i>m ibn Zain al-’Iraqi>y dalam kitab nya Al-Mugni> ’an 

H{iml al-Asfa>r fi> al-Asfa>r, berkata:‛hadis ini sanadnya tidak 

sahih.‛92 

e.Al-Sakhawi> dalam kitab nya Al-Maqasid al-H{asanah, 

berkata:‛hadis ini marfu’ dari jalur Muh{ammad ibn al-

Munkadir.‛93 

f. Isma>’i>l ibn Muh{ammad al-’Ajluni> al-Jarah{i> dalam kitab nya Kashf 

al-Khufa>, berkata:‛hadis ini termasuk hadis marfu’, banyak 

                                                           
91 ِِ َصَلى اا َعَليِه َوَسَلَم  ُْنَكِدِر ، َعْن َجاِبِل ، َعِن ااَن

ٌْ ، فََ ْوِغُلوا ِفيِه : وُسِئل َعن َحِدْيِث ُ ََ ٍد بِن اا ِإَن َهَذا ااِديَن َ ِت
ْنَبَ  َ  أَْرً ا َقَ َ  ، َوَ  َظْهلًا أَبْ َ ى, ِبلِْف ٍ 

ُ
 ُ ََ ُد بن ُسْوَقَ  ، َواْ تُِلَف َعْنُه يَلِوْيهِ : فَ َ اَل .َوَ  تُ ْبِغْض َعَلى نَ ْفِسَك ِعَباَدَة اِا فًِإَن اا

ًتَ وَِكِل ، َعْن ُ ََ ُد بن ُسْوَقِ  ، َعِن اْبِن ااْنَكِدِر ، َعْن َجاِبلِ 
ََ ْبِن اا ََْ وَ ااُِفُه ُعَبيد اا ْبن ُعَ ِل ، َوَرَواُا َعْن ُ ََ ٍد ْبِن . فَ َلَواُا أَبُو َعِ ْيْل 

ِِ َصَلى اا َعَليه وَسلم َوَرَواُا عنبس  بِن َعْبُد اْاَواِحِد ، َعْن ابُِن ُسْوَقَ  ، َعْن ُ ََ ٍد ْبِن ااْنَكِدِر ، َعِن .ااْنَكِدِر ، َعن َعاِ َشَ  ، َعِن ااَن
.اَاَسِن ْبِن َأِ  اَاَسنِ   

Lihat:’Ali>y ibn ’Umar al-Da>ruqut{ni>y, ’Ilal al-Da>ruqut{ni>y,Kita>b al-juz u h{a>diyata ’asar,bab al-
majallad al-rabi’ al-’ashar (Riyad:Da>r al-Taibah,1985), juz XIII, hlm. 335.   
 
ٌْ ، فََ ْوِغُلوا ِفيِه ِبلِْف ٍ  92                   َوَ  تُ ْبِغْض َعَلى نَ ْفِسَك ِعَباَدَة اِا  َوَ  َيِصّ  ِإَسَناُداُ , َواِْلبَ ي َْهِ ي ِ ْن َحِدْيٍث َجاِبٍل  ِإَن َهَذا ااِديَن َ ِت  

Lihat:’Abd al-Rah{i>m ibn Zain al-’Iraqi>y Abu> al-Fad{l Zain al-Di>n, Al-Mugni> ’an H{iml al-Asfa>r fi> 
al-Asfa>r, Kita>b Tarti>b al-Aura>d wa Fad{l Ih{ya> al-Lail,bab  Fi> Fad{ilat al-Aurad (Riyad: Maktabah 
T{ibriyah, 1995), juz I,hlm. 327. 

ٌْ ، فََ ْوِغُلوا ِفيِه ِبلِْف ٍ )َطلِْيٌ  ُ ََ ٌد ْبِن ااْنَكِدُر َعْن َجاِبِل َ ْلُفوًعا بَِلْفِ   93 َوَ  تُ ْبِغْض َعَلى نَ ْفِسَك ِعَباَدَة , ِإَن َهَذا ااِديَن َ ِت
ْنَب َ 
ُ
(اِا فًِإَن اا  

Lihat:Shamsuddi>n Abi> al-Khair Muh{ammad ibn ’Abd al-Rah{i>m al-Sakhawi>, Al-Maqasid al-
H{asanah, Kita>b Al-Maqasid al-H{asanah (Beirut:Da>r al-Qutb al-’Alamiyah,1979), juz I, hlm. 615.  
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perbedaan pendapat mengenai periwayatan dan penerimaannya, 

disertai kualitas sanadnya yang dha’if.‛94 

g. Nu>ruddi>n ’Ali>y ibn Abi> Bakr al-Haithami dalam kitab nya Majma 

al-Zawaid wa Manba al-Fawaid, berkata:‛hadis ini diriwayatkan 

oleh Ah{mad dan kualitas periwayatnya t}iqah semua kecuali Khalaf 

ibn Mihra>n.‛95 

h. Muh{ammad Nashi>ruddi>n al-Albani> dalam kitab nya Silsilah al-

Ah{adith al-Dha’ifah wa al-Maud{uah wa Athariha>, berkata:‛hadis 

ini sanadnya dha’if, dan di dalamnya terdapat dua ’illat.‛96 

  Dilihat dari pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa di 

kalangan ulama sendiri ada banyak perbedaan pendapat, tapi 

                                                           
َرَواُا اابَ  َار َوااَاِكِم ِ  ُعُلوِ ِه َواابَ ي َْهِ ي َواْبِن طَاِهِل َوأَبُ ْو نَِعْيِم َوااَ َ اِعْي َوااَعْسَكلِي . ااْنَبَ  َ  أَْرٌض َقَ َ  َوَ  َظْهلًا أَبْ َ ى  94 

ََ نَ ْفِسَك ِعَباَدَة اِا فَِإَن اانب  َ  أَْرً ا  ٌ فََ ْوِغُل ِفْيِه ِبلِْفٍ  َوَ  تُ ْبِغْض ِإ ْْ َواَخ َاِ  ِ  ااُعْ َاِ  َعْن َجاِبٍل َ ْلفُ ْوًعا بَِلْفٍ  أَْن َهَذا ااِدْيُن َ ِت
ْرَساِل ، َوَأْ َلَجُه اابَ ي َْهِ ي أَْيً ا َوااَعْسَكلِي َعْن َعْ ُلو . َقَ َ  َوَ  َظْهلًا أَبْ َ ى ، َواْ تُِلَف ِ  ِإْرَسااِِه َوَوَصِلِه  ِْ ِه ا َوَرَجِ  ااُبَ ِاري ِ  تَاِرِْْ

ْبن ااَعاِا َرفَ َعُه َاِكْن بَِلْفِ  فَِإَن ااْنَبَ  َ  َسَفلًا َقَ َ  َوَ  َظْهلًا أَبْ َ ى َوزَاَد فَاْعَ ْل َعَ ٍل اْ لِِئ َيُظّن أَْن َاْن َ ُْوَت أََبًدا َواْحَذْر َحْذرًا 
 ً َْشى أَْن َ ُْوَت َغًدا َوَسَنُدُا َ ِعْيفٌ 

Lihat: Isma>’i>l ibn Muh{ammad al-’Ajluni> al-Jarah{i>, Kashf al-Khufa>, Kita>b al-Majallad al-Tha>ni> 
(:Maktabah ’ilmi al-Hadi>th,tt),juz II, hlm. 217. 
 
َُْد :قَاَل َرُسْوُل اِا َصَلى ااُ َعَلْيِه َو َسَلَم : َوَعْن أََنٍس َرِ َي ااُ َعْنُه قَاَل  95   ٌْ ، فََ ْوِغُلوا ِفيِه ِبلِْفٍ  َرَواُا َأ ِإَن َهَذا ااِديَن َ ِت

يُْدرِْك أََنًسا َواا أَْعَلمُ  ورجااُُه َ ْوثُ ُ ْوَن ِإَ  أََن َ َلف بن ِ ْهلَاِن اَْ   
Lihat:Nu>ruddi>n ’Ali>y ibn Abi> Bakr al-Haithami>, Majma al-Zawaid wa Manba al-Fawaid, Kita>b Fi> 
Kama>l al-I>ma>n, bab Fi> Qaulihi ‚Khairu Di>nikum aisaruhu‛ wa nah{wi> (Beirut:Da>r al-Ma’mu>n li 
al-Tura>th,tt),juz I,hlm. 229. 

ٌْ : َفذََكَلُا ِ  َ َاِم َحِدْيٍث أََوَاُه : َعْن َرُسْوِل اِا َصَلى ااُ َعَلْيِه َو َسَلَم أَنَُه قَاَل  96        ، فََ ْوِغُلوا ِفيِه ِبلِْف ٍ ، ِإَن َهَذا ااِديَن َ ِت
ْنَبَ  َ   إَ َوَ  تُ ْبِغضْ 

ُ
 َسَفلًا َقَ َ  َوَ  َظْهلًا أَبْ َ ى فَ ع ل َعَ ل اْ لٍِئ َيُظّن أَْن َاْن َ ُْوَت أََبًدا َواْحَذْر َحْذر نَ ْفِسَك ِعَباَدَة اِا فًِإَن اا

وبه علتان (وهذا سند  عيف  ). ََْْشى أَْن َ ُْوَت َغًدا  (إ لئ )  
Lihat:Muh{ammad Nashi>ruddi>n al-Albani>, Silsilah al-Ah{adith al-Dhaifah wa al-Maud{uah wa 
Athariha>, Kita>b Tamhi>d fi> al-Ah{a>di>th al-Dhaifah wa al-Maudhuah, bab I’mal lidunyaka ka 
annaka ta’i>shu abadan (Saudi:Maktabah al-Ma’arif,tt),juz 1.hlm. 64. 
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mayoritas mendha’ifkan, jadi meski hadis tersebut ada yang 

mengatakan marfu’ tapi dha’if. 

2. Telaah Matan 

a. Redaksi matan hadis yang berada di dalam kitab Ta’li>m al-

Muta’allim sama dengan redaksi matan hadis riwayat Baihaqi>y 

dan Shiha>b al-Qad{a‘i>y. 

b. Adapun matan hadis riwayat Ah{mad ibn H{anbal tanpa tambahan 

‚ ْنَبَ  َ  أَْرً ا َقَ َ  ، َوَ  َظْهلًا أَْب َ 
ُ
ََ نَ ْفِسَك ِعَباَدَة اِا فًِإَن اا  ‛َوَ  تُ ْبِغْض ِإ

  Meskipun terdapat perbedaan dalam matan hadis diatas, akan 

tetapi hal tersebut tidak mengurangi isi dan makna hadis tersebut, 

jadi dapat dipastikan hadis tersebut terhindar dari shadh dan ’illat. 

I. Hadis Kedelapan 

َا 97نَ ْفُسَك َ ِ َيُتَك فَاْرُفْ  ِِ  

     Artinya:‛Dirimu adalah kendaraanmu, maka kasihanilah ia‛. 

1.Takhri>j   

Setelah mentakhrij hadis diatas melalui Mu’jam al-Mufah{ras li> al-fa>d} 

al-H{adi>s dan Maktabah Sha>mila, penulis tidak menemukannya, begitu 

pula menggunakan kitab-kitab hadis yang mu’tabarah.  

Akan tetapi dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim karya al-Zarnuji98 

maupun Syarah kitab Ta’li>m al-Muta’allim  karya Ibra>hi>m ibn Isma>’i>l 

                                                           
97 

Al-Zarnuji, Ta’li>m al-Muta’allim, hlm. 38. 
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ditulis bahwa matan tersebut berasal dari Nabi SAW.99Begitu juga 

berbagai kitab terjemah kitab Ta’li>m al-Muta’allim bahasa Indonesia, 

seperti dalam terjemah Ta’li>m al-Muta’allim karya Ma’ruf Asrori, 

penerbit Al-Miftah Surabaya.100 

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah matan tersebut merupakan 

hadis Nabi SAW. atau bukan, penulis mentakhrij hadis kedelapan ini. 

 

 

 

 

J. Hadis Kesembilan 

َ ااُُ وِر َوَيْكلَُا َسْفَسافَ َها َُِّب َ َعاِِ 101ِإَن ااَلَه   

Artinya: ‚Allah menyukai perkara yang luhur dan membenci perkara 
yang hina‛ 

1.Takhrij   

Setelah mentakhrij hadis diatas melalui kitab al-Mu’jam al-

Mufahras Li al-Fa>z{ al-H{adi>th, penulis tidak menemukan hadis tersebut. 

Langkah selanjutnya penulis menggunakan aplikasi Maktabah Sha>mila, 

                                                                                                                                                               
98 Ibid.  
99

Lihat:
 Ibra>hi>m ibn Isma>’il, Sharh{ Ta’li>m al-Muta’allim, hlm. 23. 

100 
Lihat:Ma’ruf Asrori, Etika Belajar Bagi Penuntut Ilmu, hlm. 58. 

101Al-Zarnuji, Ta’li>m al-Muta’allim, hlm. 39. 
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akhirnya ditemukan letak hadis tersebut pada kitab-kitab hadis sebagai 

berikut: 

a. Riwayat T{abrani>y dalam karyanya Al-Mu’jam al-Kabi>r, kita>b al-h{a>’, 

bab al-H{usain ibn ’Ali>y ibn Abi> T{a>lib.102 

b. Riwayat Shiha>b Al-Qad{a’i>y dalam Musnad al-Shiha>b, bab innalla>ha 

yuh{ibbu ma’ aliya al-umu>ri wa yakrahu safsa>faha >.103 

Redaksi hadis dari kedua periwayat diatas sebagai berikut: 

1) Hadis riwayat T{abrani>y 

َحَدثّ َنا َعِلي ْبِن َعْبِد ااَع ِيِ  ثَ َنا ااَ ْعَنِِ ثَ َنا َ اِاد ْبن إِْاَياس َعْن ُ ََ د ْبِن َعْبِد اا 
 ِ ْْ ِ ْبِن َعِلي: ْبن َعْ ُلو ْبِن ُعْثَ ان َعْن فَاِطَ َ  بِْنَ  اُاَس ْْ  قَاَل قَاَل aَعْن ُحَس

َ اْاُُ ْوِر َوَأْشلَافَ َها َوَيْكلَُا َسْفَسافَ َهاnَرُسْولُ  َُِّب َ َعاِِ  104 ِإَن ااَ 
Artinya:‛Berkata kepada kami ’Ali>y ibn ’Abd al-’Azi>z, berkata 

kepada kami al-Qa’nabi>y, berkata kepada kami Kha>lid ibn 
Ilya>s dari Muh{ammad ibn ’Abdilla>h ibn ’Amru> ibn 
Uthma>n dari Fa>t{imah putrid H{usain dari H{usain ibn ’Ali>y 
berkata, Rasu>lullah saw. Bersabda: ‚Sesungguhnya Allah 
menyukai perkara yang luhur dan mulia dan membenci 
perkara yang hina‛ 

2) Hadis riwayat Shiha>b Al-Qad{a’i>y 
 

ََُْد ْبِن ِإبْ لَاِهْيَم ْبِن َجاِ ِ  ثَ َنا  َُْن ْبن ُعَ ُل اااَِاِكي أَبْ َنا َأ َأْ بَ َلنَا أَبُو ُ ََ َدَعْبُد ااَل
َعِلي ْبِن َعْبِد ااَع ِْي  ثَ َنا ااَ ْعَنِِ ثَ َنا َ اِادْبن إِْاَياس َعْن ُ ََ د ْبِن َعْبِد اا َعْن فَاِطَ َ  

                                                           
102Aplikasi CD Room Maktabah Sha>mila. 
103Ibid. 
104Sulaima>n ibn Ah{mad al-T{abrani>y, Al-Mu’jam al-Kabi>r, kita>b al-h{a>’, bab al-H{usain ibn 

’Ali>y ibn Abi> T{a>lib (Kairo:Maktabah ibn Taimiyah,tt), juz II, hlm.131. 
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ِ ْبِن َعِلي ْْ ِ َعْن اُاَس ْْ ِ َعْن َعِلي ْبِن اُاَس ْْ : nقَاَل قَاَل َرُسْوُل اِا aابْ َنَ  اُاَس
َ اْاُُ ْوِر َوَأْشلَافَ َها َوَيْكلَُا َسْفَسافَ َها َُِّب َ َعاِِ   105ِإَن ااَ 

Artinya:‚Mengabarkan kepada kami Abu> Muhammad 
’Abdurrah{ma>n ibn ’Umar al-Ma>liki> putra dari Ah{mad ibn 
Ibrahi>m ibn Ja>mi’, berkata kepada kami ’Ali>y ibn ’Abd al-
’Azi>z, berkata kepada kami al-Qa’nabi>y, berkata kepada 
kami Kha>lid ibn Ilya>s dari Muhammad ibn ’Abdilla>h dari 
Fa>t{imah putri H{usain dari ’Ali>y ibn al-H{usain dari H{usain 
ibn ’Ali>y berkata, Rasu>lullah saw. 
Bersabda:‛Sesungguhnya Allah menyukai perkara yang 
luhur dan mulia dan membenci perkara yang hina.‛ 

Skema sanad gabungan dari kedua periwayat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

105 Muh{ammad ibn Salamah Al-Qad{a’i>y, Musnad al-Shiha>b,bab innalla>ha yuh{ibbu ma’ 

aliya al-umu>ri wa yakrahu safsa>faha > (Beirut:Muassasah al-Risalah, 1986), juz II, hlm. 150. 

 اَبْ َنا  

 ثَ َنا

 ثَ َنا

 ثَ َنا

 َعنْ 

 َعنْ 

 َعنْ 

 قَالَ 

   n َرُسْوُل ااِ 

 ْْ  a َعِلي ْبن ااَُْس

ْْ  ْبن َعِلي  ااَُْس

 ِ ْْ  فَاِطَ َ  ابْ َنَ  اُاَس

 ُ ََ د ْبِن َعْبِد اا

 َ اِاد ْبن إِْاَياس

 ااَ ْعَنِِ 

 َعِلي ْبِن َعْبِد ااَع ِْي 

 ْ لَِِ ََُْد ْبِن ِإبْ لَاِهْيمَ  اا َب ْ  َأ
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       Gb.VI. Skema sanad gabungan hadis IX riwayat Tabrani>y dan Shiha>b al-Qada’i>y 

    Setelah diketahui bahwa hadis di atas diriwayatkan oleh T{abrani>y dan 

Shiha>b Al-Qad{a’i>y penulis mencari pendapat ulama tentang kualitas 

hadis tersebut. Adapun pendapat-pendapat ulama antara lain: 

a. Al-Suyut{i> dalam Jam’ul Jawami>’ berkata:‛Di dalamnya terdapat 

perawi yang bernama  Kha>lid ibn Ilya>s yang di dha’if kan oleh 

Ah{mad, Ibn Mu’i>n, Bukha>ri serta al-Nasa’i>, adapun  periwayat yang 

lain thiqat semua. Sedangkan kualitas hadisnya dha’if.‛106 

b. Al-Suyut{i> dalam Ja>mi al-Ah{a>dis berkata:‛ Di dalamnya terdapat 

perawi yang bernama  Kha>lid ibn Ilya>s yang di dha’if kan oleh 

Ah{mad, Ibn Mu’i>n, Bukha>ri serta al-Nasa’i, adapun  periwayat yang 

lain thiqah semua.‛107 

c. Nu>ruddi>n ’Ali>y ibn Abi> Bakr al-Haithami dalam kitab nya Majma al-

Zawaid wa Manba al-Fawaid, berkata:‛dalam riwayat T{abrani di 

dalamnya terdapat perawi yang bernama Kha>lid ibn Ilya>s yang di 

                                                           
 

106 ُد وابِن ُ ِعْ وااُبَ ارِى َوااَنّساِ ى َوبَِ َيُ  رَِجااُُه ثَِ اُت   571 ، تَل  3/5)واْبِن َعدى . ِفْيِه َ اِاُد ْبِن إِْاَياَس َ ْعُفُه أَُ
ََُِدُث َعن ُْهْم َوَ َ  َ عفه َيْكُتُب َحِديْ ثُهُ : وقال  (َ اِاُد ْبُن إِاَياس بن ص ل  َأَحاِديْ َثُه َك َنَ َها َغلَاِ ُب َوِإفْ لَاَداِت َعْن ِ ْن   

Lihat:Ima>m Jala>l al-Di>n al-Suyuti>, Jam’ul Jawami, kita>b h{arf h{amzah (Kairo:Da>r al-
Sa’adah,2005), juz I, hlm. 8903. 

ُد وابِن ُ ِعْ وااُبَ ارِى َوااَنّساِ ى َوبَِ َيُ  رَِجااُُه ثَِ اتُ                                                           107                     ِفْيِه َ اِاُد ْبِن إِْاَياَس َ ْعُفُه أَُ
Lihat:Ima>m Jala>l al-Di>n al-Suyuti>, Ja>mi al-Ah{a>dis, kita>b h{arf al-h{amzah, bab inna al-
mushaddadata ma’a al-h{amzah (Beirut:Da>r al-Fikr,tt), juz VIII, hlm. 253. 

 َأْ بَ َلنَا
َُْن ْبن ُعَ لُ   أَبُو ُ ََ َدَعْبُد ااَل

 ُ ََ د ْبن َسَ َ  ْ َقَذِعي
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dha’if kan oleh Ah{mad, Ibn Mu’i>n, Bukha>ri serta al-Nasa’i, adapaun 

periwayat yang lain berpredikat thiqah.‛108 

Dilihat dari pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kualitas sanad  hadis tersebut dha’if dikarenakan salah seorang 

perawinya yaitu Kha>lid ibn Ilya>s yang dinilai dha’if meskipun perawi 

yang lain berkualitas thiqah. Adapun kualitas hadisnya yaitu dha’if. 

2. Telaah Matan 

a. Perbedaan redaksi matan hadis yang diriwayatkan T{abrani>y dan 

Qada’i>y berbeda dengan matan hadis yang berada kitab Ta’li>m al-

Muta’allim, adapun perbedaannya terletak pada tambahan kata 

َ اْاُُ ْورِ ‚ setelah kata ‛َوَأْشلَافَ َها‚  ‛َ َعاِِ

  Meskipun terdapat perbedaan dalam matan hadis diatas, akan 

tetapi hal tersebut tidak mengurangi isi dan makna hadis tersebut, jadi 

dapat dipastikan hadis tersebut terhindar dari shadh dan ’illat. 

K. Hadis Kesepuluh 

ِْْ ُجْلمٍ  109 اْاَُكْوُل َو اْاَبِ ْيُل َواْاُ َتَكِ  ،َثَ  ثٌَ  يٌ ْبِغُ ُهُم ااُ ِ ْن َغ  

Artinya:‛Tiga orang yang dimurkai Allah bukan karena berdosa, yaitu: 
pelahap makan, orang kikir dan orang sombong‛. 

                                                           
ِ ْبِن َعِلي قَاَل  108                 ْْ َ ااُُ وِر َوَأْشلَافَ َها َوَيْكَلُا :  قَاَل َرُسوُل اِا َصَلى ااُ َعَلْيِه َو َسَلَم : َوَعْن ُحَس َُِّب َ َعاِِ ِإَن اَا 

 َسْفَسافَ َها  رواا اا  اِ وفيه  ااد بن إاياس  عفه أُد وابن  عْ وااب اري واانسا ي وب ي  رجااه ث ات

Lihat:Nu>ruddi>n ’Ali>y ibn Abi> Bakr al-Haithami>, Majma al-Zawaid wa Manba al-Fawaid, Kita>b 
Ikra>m al-Muslim, bab Maka>rima al-akhla>q wa al-afw’ ’am man dhulim. juz VIII,hlm. 344. 

109 Al-Zarnuji, Ta’li>m al-Muta’allim, hlm. 46. 
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1. Takhri>j   

Setelah mentakhrij hadis di atas melalui Mu’jam al-Mufah{ras li> al-

fa>d} al-H{adi>s dan Maktabah Sha>mila, penulis tidak menemukannya, 

begitu pula menggunakan kitab-kitab hadis yang mu’tabarah.  

Akan tetapi dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim karya al-Zarnuji110 

maupun Syarah kitab Ta’li>m al-Muta’allim  karya Ibra>hi>m ibn Isma>’i>l 

ditulis bahwa matan tersebut berasal dari Nabi SAW.111Begitu juga 

berbagai kitab terjemah kitab Ta’li>m al-Muta’allim bahasa Indonesia, 

seperti dalam terjemah Ta’li>m al-Muta’allim karya Ma’ruf Asrori, 

penerbit Al-Miftah Surabaya.112 

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah matan tersebut 

merupakan hadis Nabi SAW. atau bukan, penulis mentakhrij hadis 

keempat ini. 

Adapun hadis di atas secara makna memang benar, bahwa 

mempunyai sifat kikir dan sombong serta kebanyakan makan sangat 

berbahaya bagi seseorang, banyak hadis-hadis yang membahas tentang 

hal ini antara lain: 

a. Hadis tentang pelahap makan 

ح أَبُو اْاَفْ ِل ُ ََ ُد ْبُن ِإبْ لَاِهيَم، . َحَدثَ َنا َعْبُد اْاَع ِيِ  ْبُن ُ ََ ِد ْبِن اْاَ ْلزُبَاِن، قَالَ 
َُْ ََة، َعِن اْبِن َعْج َن،َعنْ : ُ ََ ُد ْبُن ِإْ َاِعيَل ْبِن َجْعَفٍل،قَالَ  ح. قَالَ  ِِ أَبُو  َحَدَث

                                                           
110 Lihat:Al-Zarnuji>, Ta’li>m al-Muta’allim hlm. 46.  
111

Lihat:
 Ibra>hi>m ibn Isma>’il, Sharh{ Ta’li>m al-Muta’allim, hlm. 27. 

112 
Lihat:Ma’ruf Asrori, Etika Belajar Bagi Penuntut Ilmu, hlm. 71. 
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َعِ  أَْ َعاٍ ، : "،قَالَ  nااَلهِ  َرُسولَ  ،أَنَ zُهَليْ لَةَ  َأِ   أَبِيِه،َعنْ  اْاَكاِفُل يَْ ُكُل ِ  َسب ْ
 113”َواْاُ ْؤِ ُن يَْ ُكُل ِ  ِ ًعى َواِحدٍ 

Artinya: berkata kepada kami ’Abdul ’Azi>z ibn Muhammad ibn al-
Marzuba>n, berkata Abu al-Fa>d{l Muhammad ibn Ibra>hi>m, 
berkata Muhammad ibn Isma’i>l ibn Ja’far, berkata: 
berkata kepadaku H{amzah dari ibn ’Ajla>n dari ayahnya, 
dari Abu> Hurairah, bahwa nabi saw. bersabda :‛ Orang-
orang kafir makan dengan tujuh perut, dan orang mukmin 
makan dengan satu perut 

b. Hadis tentang sifat kikir 

َحَدثَ َنا َعْبُد ااَلِه ْبُن َ ْسَلَ َ  ْبِن قَ ْعَنٍب،َحَدثَ َنا َداُوُد يَ ْعِِ اْبَن قَ ْيٍس،َعْن  ُعبَ ْيِد ااَلِه 
اتَ ُ وا ااظّْلَم،فَِإَن ااظّْلَم : "، قَالَ n،أَّن َرُسوَل zْبِن ِ ْ َسٍم،َعْن َجاِبِل ْبِن َعْبِد ااَلهِ 

ََلُهْم َعَلى َُ َلُكْم  أَْن  ظُُلَ اٌت يَ ْوَم اْاِ َياَ ِ ،َواتَ ُ وا ااّشَ ،فَِإَن ااّشَ  أَْهَلَك َ ْن َكاَن قَ ب ْ
 114"َسَفُكوا ِدَ اَ ُهْم َواْسَتَ ّلوا َ َارَِ ُهْم 

Artinya: berkata kepada kami ’Abdulla>h ibn Maslamah ibn 
Qa’nab, berkata kepada kami Da>wud yaitu ibn Qais dari 
’Ubaidilla>h ibn Miqsam dari Ja>bir ibn ’Abdilla>h, bahwa 
Rasulullah saw. bersabda:‛ Jagalah diri kalian dari 
kezaliman, karena kezaliman merupakan berbagai 
kegelapan di hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari 
kekikiran, karena kekikiran telah membinasakan orang-
orang sebelum kalian, serta menjadikan mereka saling 
membunuh dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan 
bagi mereka.‚ 

 

c.  Hadis tentang sifat sombong 

ِِ َ ْعَبُد ْبُن َ اِاٍد  َحَدثَ َنا ُعبَ ْيُد ااَلِه ْبُن ُ َعاٍذ اْاَعْنَ ِّي، َحَدثَ َنا َأِ ،َحَدثَ َنا ُشْعَبُ ، َحَدَث
َ zأَنَُه  ََِ  َحارِثََ  ْبَن َوْهبٍ  ، "َأَ  أُْ ِ ُُكْم بَِ ْهِل اْجََنِ  ؟: "، قَالَ n، أَنَُه  ََِ  اانَِِ

                                                           
113 Ima>m al-H{a>fid{ Abi> al-H{us{ain Muslim ibn al-H{ajjaj al-Qushairy> al-Nais{a>bu>ry>, S{ah{i>h{ 

Muslim, Kita>b al-ashribah, bab al-mu’min ya’qulu fi> mi’an wa>h{idin (Riyad{: Da>r al-Taibah, 2006), 
juz II,  hlm. 990. 

114 
Ibid., Kita >b al-birr, was{ s{illati wal ada>bi, bab tah{ri>m al-dhulm, hlm. 1190. 
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: n، ُ َ قَاَل "ُكّل َ ِعيٍف ُ َتَ ِعٍف َاْو أَْقَسَم َعَلى ااَلِه َاَبَ لَاُ : " nبَ َلى، قَالَ : قَاُاوا
 "115 ُكّل ُعُتٍل َجَواٍا ُ ْسَتْكِ ٍ : "nبَ َلى، قَاَل : ، قَاُاوا "َأَ  أُْ ِ ُُكْم بَِ ْهِل ااَناِر؟"

Artinya: berkata kepada kami ’Ubaidilla>h ibn Mu’a>d al-Anbari>y, 
berkata kepadaku ayahku, berkata kepada kami Sha’bah, 
berkata kepadaku Mu’ad ibn Kha>lid, bahwa dia 
mendengar dari H{arithah ibn Wahb, bahwa dia 
mendengar Nabi saw. bersabda: ‚Maukah kalian 
kuberitahu orang yang ahli surga?‛, mereka 
menjawab:‛ya rasul‛ rasul menjawab:‛ Orang-orang 
yang lemah dan diremehkan. Andaikan orang ini 
bersumpah atas nama Allah (berdoa), pasti Allah 
kabulkan‛, kemudian nabi saw. berkata: ‚Maukah kalian 
kuberitahu orang yang ahli neraka?‛, mereka 
menjawab:‛ya rasul‛ rasul menjawab:‛ Setiap orang 
yang kasar, congkak dalam berjalan, dan sombong.‛ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
115Ima>m al-H{a>fid{ Abi> al-H{us{ain Muslim ibn al-H{ajjaj al-Qushairy> al-Nais{a>bu>ry>, S{ah{i>h{ 

Muslim, Kita>b al-Jannatu wa s{ifati na‘i>miha> wa ahliha>, bab an na>ru yadh{uluha> al-jabba>ru>n wal 
jannatu... (Riyad{: Da>r al-Taibah, 2006), juz II,  hlm. 1304. 

 ثَ َنا  َعنْ 

 َعنْ َعنْ 

َعنْ  َعنْ 

َعنْ   قَالَ 
 َعنْ 

 َعنْ 

َعنْ  َعنْ   قَالَ 

َعنْ    قَالَ /َعنْ  قَالَ 
 nَرُسوُل ااَلِه 

 aَعِليَأِ  طَْلَ  َ 

 أَبِيهِ اْبِن َعَباسٍ 

ُعبَ ْيِد ااَلهِ  َعْبُداا

 أَِِ ُزْرَع َ ااّ ْهلِيِ 

 ُ َعَ لٌ ُسْفَيانُ  َعِلي اْاَاِرثُ 

ََ ِإْسَ  ُ  ُشْعَب َ  ُعَ ارَةُ  ََْ أَبُو َبْكلِ  َعْبُدااِ  َعْبُد ااَلزَااِ  
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Gb.VI. Skema sanad gabungan hadis V riwayat Bukhari> dan Muslim, Da>rimi>, Nasa>i>, Abu> Da>wud, 
Ah{mad ibn H{anbal, Tirmidhi>, Ibn Ma>jah. 

 

  

 َأْ بَ َلنَا

 َحَدثّ َنا

 أَنْ َب َنَا

 أَنْ َب َنَا

 َحَدثّ َنا َحَدثّ َنا َحَدثّ َنا َحَدثّ َنا َحَدثّ َنا قَاُاواقَالَ 

 َأْ بَ َلنَا ثَ َنا   َحَدثَ َنا/َعنْ  َحَدثَ َنا قَالَ قَالَ َحَدثّ َنا
ََ  َعْبدُ  َعْبُد اْاَواِحد ََْ َعْ ُلو ِإْسَ   أَبُ ْوا ُ َ اِتلِ  َسَلَ  ُ  َحَسنُ  َحْففُ   أَبُو َبْكلِ   ََ ََْ  ُ ََ داْبن َ اَجه

 أَبُ ْوا اانّ ْعَ انِ 

 ااَدارِِ ى

 ُعبَ ْيُد ااَلهِ 

 ِهَشاُم ْبُن َعْبِد اْاَ ِلكِ 

َنَساِ ىال  

 ُشْعَب ُ 

 ِإْسَ ُ  ْبُن ِإبْ لَاِهيمَ 

َُْد اْبن َحْنَبل أَبُواَداُود  َأ

 

ُ ْسِلم اْاُبَ ارِى تِ ْلِ ِذىال
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Al-Zarnu>ji> merupakan penulis kitab yang terkenal di kalangan santri 

Indonesia yaitu Ta’li>m al-Muta’allim. Nama lengkap beliau adalah Burh n 

al-Di>n al-Isl m al-Zarnu>ji>, beberapa ulama berbeda pendapat tentang  kapan 

beliau lahir dan wafat.  

Kitab Ta’li>m al-Muta’allim berisi tentang kode etik bagi santri ketika 

masih menuntut ilmu dan bagaimana ia harus bersikap terhadap ilmu, 

terhadap kitab, terhadap guru, mengamalkan ilmu dan lain-lainnya. Adapun 

metodologi beliau menulis kitab ini adalah didasarkan pada Al-Qur‟an, hadis-

hadis,  hikmah atau kata-kata mutiara yang dibumbui kisah-kisah para ulama 

yang telah berhasil  mendapatkan ilmu, syair-syair yang jumlah 

keseluruhannya terdapat dalam 81 buah syair.  

Setelah diadakan penelitian terhadap hadis-hadis dalam kitab Ta’li>m al-

Muta’allim bab I-V, dapat disimpulkan bahwa dari 10 hadis yang diteliti, 3 

hadis diantaranya tertulis di dalam Kitab Sahih Bukhari> dan Sahih{ Muslim, 

sehingga tidak dilakukan penelitian lebih lanjut. 3 hadis termaktub di kitab 

selain Sahih{ Bukhari> dan Sahih Muslim, hadis pertama, kualitas sanad dha’if 

dan kualitas hadis dha’if meskipun maknanya sahih, hadis kedua, meskipun 

ada ulama yang mengatakan marfu’ tapi kualitas hadis dhaif, hadis ketiga, 

kualitas sanad dan hadis dhaif. Sedangkan hadis yang tidak terdapat di 

dalam kitab-kitab hadis yang mu’tabarah berjumlah 4 hadis. 



83 

 

 

B. Saran 

1. Umat Islam hendaknya memahami sumber ajaran Islam dengan sungguh-

sungguh, salah satunya hadis nabi, agar tidak terjadi kesalahan persepsi 

dimana suatu redaksi yang bukan merupakan hadis nabi dianggap sebagai 

hadis nabi ataupun sebaliknya. 

2. Dalam beramal ataupun beri‟tiqad dengan menggunakan hadis sebagai 

salah satu landasannya seyogyanya mengetahui bagaimana kualitas hadis 

tersebut apakah sahih sehingga bisa sebagai h}ujjah ataukah dhaif yang 

hanya sebagai fad{a>il al-a’ma>l saja. 

3. Perlunya kajian/tahqiq beberapa kitab yang beredar di masyarakat, 

terutama kitab yang mencantumkan hadis nabi saw. tapi belum diketahui 

kualitas hadisnya. 

 


