
TAKHRĪJ AL-HADĪTS 

لدعاء ال يرد بين األذان واإلقامةأ  
A. Pendahuluan 

Kitab-kitab hadits yang beredar di tengah-tengah masyarakat dan 
dijadikan pegangan oleh umat Islam sebagai sumber ajaran Islam adalah kitab-
kitab yang disusun oleh para penyusunanya lama setelah nabi wafat. Dalam jarak 
waktu antara kewafatan Nabi dan penulisan kitab-kitab hadits tersebut, terjadi 
berbagai hal yang dapat menjadikan riwayat hadits itu menyalahi apa yang 
sebenarnya berasal dari Nabi. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah 
riwayat berbagai hadits yang terhimpun dalam kitab-kitab hadits tersebut dapat 
dijadikan sebagi hujjah atau tidak, terlebih dahulu perlu dilakukan penelitian. 
Apabila terhadap hadits dalam kitab-kitab hadits saja perlu diteliti, apalagi 
terhadap sesuatu yang berkembang di masyarakat dan buku-buku yang 
dianggap hadits. Oleh karena itu wajar kalau dalam diskursus ilmu hadits, 
persoalan pokok yang banyak menarik perhatian pada ilmuan hadits adalah 
menyangkut penilaian legalitas hadits yang diatributkan kepada Nabi 
Muhammad SAW. 

Objek kajian ini begitu menarik karena penilaian keabsahan terhadap 
hadits tidak hanya berdampak pada keabsahan penjustifikasiannya terhadap 
argumen-argumen keilmuan dan keamalan tertentu, tetapi juga mempunyai 
konsekuensi yang cukup penting terhadap sikap keberagamaan kaum muslimin.  

Berdasarkan paparan singkat di atas penulis meneliti sebuah hadits 
tentang ألدعاء ال یرد بین األذان واإلقامة . Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
keabsahan hadits tersebut, apakah dapat dijadikan sebagai hujjah atau tidak.  

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan digital. Sumber data yang 
digunakan adalah CD  الموسوعة الحدیث الشریف Versi 2.1 (Syirkat al-Shahr li al- 
Baramij al-Hasib, 199 I - 1996) yang memuat 9 kitab hadits terkenal, yang sering disebut 
  .dengan lengkap dengan fasilitas pencarian dan penelitian hadits  كتب التسعة 

Terkait dengan indikator ke-shahih-an hadits, Menurut Mahmud al-
Thohhan, ulama hadits menjelaskan : 
1. Sanadnya bersambung 
2. Periwayat bersifat adil 
3. Periwayat bersifat dldbith 
4. Terhindar dari syudzudz, baik dalam sanad maupun matan 
5. Terhindar dari 'illat, baik dalam sanad maupun matan.1 

                                                
1 Muhammad al-Thahhan, Ushul al-Takhrij wa Dirrasat al- Asanid, diterjemahkan dengan judul 

: Dasar-dasar Ilmu Takhrij dan Studi Sanad, oleh Said Agil Husin al-Munawar dan Masykur Hakim, 
(Semarang : Dina Utama, 1993), hal. 203 
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Dalam rangka menentukan ketersambungan sanad, peneliti 
menggunakan data biografi perawi, baik terkait tempat dan tahun kelahiran dan 
wafat, domisili dan perjalanannya, guru-guru dan murid-murid perawi dan 
shighat al-tahamzul wa al-ada ' yang digunakan. 

Untuk menentukan martabat hafalan dan keadilan perawi peneliti 
menggunakan data pendapat kritikus terhadap perawi yang sering disebut dengan 
al -jarh wa al -ta 'dil. Adapun beberapa klasifikasi perawi untuk sifat keterpujian (al -
ta 'dil ) dan al-Jarh (ketercelaan) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

1. Muhammad bin Abd. Al-Rahim bin Abi Hatim al-Razi (w. 327 H) 
menetapkan 8 (delapan)) macam peringkat 2 : 

 رقم  التعـد یل  صیغة

  یحتج, ثبت, متقن, ثقة

   البأ س بھ, محلھ الصد ق, صدوق
 شیخ

 صالح الحدیث

  الجرح  صیغة

  ذاھب الحدیث, متروك الحدیث, كذاب

   ضعیف الحدیث
 لیس بالقوى

 لین الحدیث

2. Abd.  Allah Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi (w. 748 H) menetapkan 10 
(sepuluh) macam peringkat 3 :  

 رقم  التعـد یل  صیغة

 ثبت متقن, حافظ ثبت, حجة ثبت, ثقة ثقة

  متقن, ثبت , ثقة
 لیس بھ بأ س

 وسط, شیخ, شیخ وسط, حسن الحدیث, جید الحدیث, محلھ الصد ق, صالح الحدیث

 أرجو أن البأس بھ, صو یلح, صدوق إن شاءهللا

   الجرح  صیغة
 یضع الحدیث, وضاع, دجال, كذاب

   متفق على تركھ, متھم بالكذب
 سا قط         , ھا لك, سكتوا عنھ فیھ نظر, لیس بثـقـة, ذاھب الحدیث, متروك

                                                
2 Abu Muhammad 'Abd al-Rahim bin Abi Hatim al-Razi, al-Jarh wa al-Ta'dil, (Hegderabad : 

Majlis Di'irat al-Ma'arif, 1952),  juz II, hal. 37 
3 Abu Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, Mizan al-I’tidal fi Naqd al-Rijal, (Isa al-

Babiy al-Halaby wa Syurakah, 1963), juz I, hal. 4 
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 لیس بشیئ ضعیف وواه , فوهضع, واه, ضعیف جدا
شئ , تكلم فیھ,لیس بحجة تعرف و تنكر, لیس بالقوى, فیھ مقال, فیھ ضعیف, لین

صدوق لكنھ , ال یحتج, لیس بذالك, اختلف فیھ, قد ضعف, یضعف فیھ, الحفظ
 مبتدع  



3. Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) menetapkan 12 (dua belas) macam 
peringkat 4 :  

 رقم  التعـد یل  صیغة
من مثل , الأثبت منھ,  إلیھ المنتھى فى التثبیت فوق الثقة, أثبت الناس, ثق الناسأو

  فالن یسأ ل عنھ, فالن

  ثبت حجة, ثقة مأمون, حافظ حجة,ثبت ثقة, حجة حجة, ثبت ثبت, ثقة ثقة
 ضابط, حافظ, حجة, ثبت, ثقة

  خیار,البأس بھ,مأمون, وقصد
وسط  ,مقارب ,حسن الحدیث ,جید الحدیث,رووا عنھ , صدقالمحلھ ,صالح الحدیث

سیئ  ,صدوق سوء الحفظ, صدوق یخطئ, صدوق لھ أوھم, وھم ,شیخ, وسط, شیخ
 یرمى ببدع, صدوق تغیر بأخره, الحفظ



  مقبول, س بھ أرجو أن البأ, صو یلح, صدوق إن شاءهللا
   الجرح  صیغة

ركن الكذب إلیھ المنتھى فى , ركن الكذب ,منبع الكذب ,أوضع الناس ,أكذب الناس
 الوضع

  وضاع, دجال, كذاب
ال , ال یعتبر بھ, ساقط, ھا لك, ذاھب ,متروك الحدیث ,متھم بالوضع, متھم بالكذب

 غیر مأمون, غیر ثـقـة, لیس بثـقـة  ,كوهتر  ,متروك, سكتوا عنھ, یعتبر بھ حدیثھ

, ردا حدیثھ, واه, أرم بھ, مطروح الحدیث, مطروح, ال یساوى شیأ, ضعیف جدا
  لیس بشیئ, مردود الحدیث, ردوا حدیثھ

 مجھول, حدیثھ مضطرب,  مضطرب الحدیث, منكر الحدیث, ضعفوه, ضعیف
مقال ,سیئ الحفظ, ضعففى حدیثھ ,ضعف, ضعف أھل الحدیث,لین لیس بالقوى

, لیس بالمتن, ,لیس بحجة,إختلف فیھ, فیھ خلف, ینكر و یعرف,فى حدیثھ مقال, فیھ
تكلموا , طعنوا فیھ,لیس بذالك القوى, لیس بالمرضى, ,لیس بذالك, ,لیس بالعید,

 أرجوا أن البأس بھ, ما أعلم بھ بأسا,فیھ

 

 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendapat Ibnu Hajar al-

Asqalani ( disamping juga pendapat al-Razi dan al-Dzahabi) dalam melakukan 
penilaian martabat perawi hadits. 

Jika hadits yang sanadnya bersambung, terhindar dari syadz dan illat, dan 
seluruh perawi masuk peringkat 1, 2, ataupun 3, maka status haditsnya 
berkualitas shahih, tetapi apabila salah satu perawi atau lebih masuk peringkat 
empat menjadikan status hadits itu berkualitas hasan lidzatih. Akan tetapi 

                                                
4 Amad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (Ibn hajar al-Asqalani), Taqrib al Tahdzib, (Beirut : Dar al-

Kutub, 1993), Juz I, hal. 8 
 



Suhar, تخریج الحدیث   لدعاء ال یرد بین األذان واإلقامةأ:  

apabila salah satu atau lebih dari perawi itu masuk peringkat lima sampai 
dengan dua belas, maka hadits tersebut menjadi dla'if. 

Walaupun kedelapan peringkat akhir ini menjadikan hadits dlaif, tetapi 
bagi perawi yang berperingkat lima sampai dengan delapan, manakala 
haditsnya didukung oleh sanad lain yang matan haditsnya semakna yang 
mempunyai derajat sama atau lebih tinggi, maka mengakibatkan hadits yang 
pertama itu berperingkat hasan Ii ghairihi.  Tetapi untuk peringkat sembilan 
sampai dengan dua belas, haditsnya tidak dapat didukung dan mendukung 
hadits lain.5 

Terkadang kritikus perawi berbeda pendapat, bahkan bertentangan. Untuk 
menyelesaikan kasus seperti ini setidaknya ada tiga teori : 
1. Ta'dil lebih didahulukan daripada yang jarh. 
2. Jarh harus didahulukan daripada ta'dil 
3. Jarh harus didahulukan daripada ta 'dil dengan catatan ulama yang men-jarh 

telah dikenal mengetahui perawi yang di-jarh, dan celaan yang dikemukakan 
harus didasarkan pada argumen yang kuat, yakni dijelaskan sebab-sebab 
yang menjadikan perawi yang bersangkutan tercela kualitasnya. Apabila 
pemberian jarh tidak didasarkan pada argumen, maka perlu diteliti keadaan 
masing-masing pengkritik, apakah termasuk yang tasyadud, tawasuth, ataukah 
yang tasahul.6 

Apabila ada pertentangan antara yang tasyadud dengan tawasuth atau 
antara tawasuth dengan yang tasahul atau antara ketiganya, maka yang 
dimenangkan adalah yang tawasuth.7 

Peneliti dalam ha1 ini lebih memilih teori yang ketiga dibanding teori 
yang pertama maupun kedua. Sementara untuk meneliti keterhindaran hadits 
dari syadz peneliti menggunakan pendapat al-Syafi‘i bahwa bahwa suatu hadits 
tidak mengandung syudzudz bila hadits itu hanya diriwayatkan oleh seorang 
periwayat yang tsiqah, sedang periwayat yang tsiqah lainnya tidak 
meriwayatkannya. Suatu hadits mengandung syudzudz manakala hadits yang 
diriwayatkan oleh seorang periwayat yang tsiqah bertentangan dengan hadits 
semakna yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang tsiqah.8 Cara untuk 
meneliti ini dengan rnembandingkan seluruh sanad dari suatu hadits dan diteliti 
seluruh kwalitas perawinya. 

Sementara ‘illat adalah sebab tersembunyi yang merusakkan kualitas 
hadits. Keberadaannya menyebabkan hadits yang kelihatannya berkualitas shahih 
menjadi tidak shahih. Cara untuk meneliti ini juga  dengan rnembandingkan 
seluruh sanad dari suatu hadits dan diteliti seluruh kualitas perawinya. 

                                                
5 Muhammad Mustafa 'Azami,  Studies in Hadith Methodology and Literature,Diterjemahkan 

oleh A. Yamin dengan judul : Metodologi Kritik Hadis, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1996), hal. 102-103. 
6 Kritikus perawi yang bersifat tasyadud misalkan Yahya ibn Ma'in, Abu Hatim al-Razi, dan 

Jawzujani; sementara yang tawasuth misalnya 'Amir al-Sya'bi dan Muhammad ibn Sirin, sementara 
ying tasahul seperti Abu Isa al-Tirmidzi, al-Hakim al-Naisiiburi, Ibn Hibban al-Busthi, dan al-Baihaqi. 
Baca Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Dzahabi, Dzikr Man Yu'tamad Qawluhu fi al-Jarh wa al-
Ta'dil (Kairo : Maktabat al-Mathbu'at al-Islamiyyah, I980), hal. 159 

7 M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahehan Sanad Hadis : Telaah Kritis dan Tinjauan dengan 
Pendekatan Ilmu Sejarah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 205-207. 

8 Ibid., 139 
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C. Takhrīj al-Hadīts 

Dalam istilah al-Muhadditsīn, Takhrīj al-Hadīts berarti menunjukkan letak 
suatu hadits Nabi yang dimaksud dalam sumber aslinya dengan menerangkan 
rangkaian sanadnya dan kemudian menjelaskan nilai hadits tersebut jika 
diperlukan.9 Untuk men- takhrīj  hadits tentang “doa tidak ditolak antara adzan 
dan iqamah”, peneliti lebih dahulu menggunakan kamus hadits al-Mu’jam al-
Mufahras li alfaz al-Hadīs al-Nabawī dengan mencari akar kata dalam matan hadits 

tersebut, yaitu lafaz 10.ألدعاء Dari sini dapat diketahui bahwa hadits tentang 
 ,hanya  diriwayatkan oleh Anas ibn Malik   لدعاء ال یرد بین األذان واإلقامةأ

dengan jalur periwayatan sebagai berikut : 

1. Sunan Tirmidzi : 

a. Dalam kitab shalat, nomor hadits 196 ( باب ما جاء في أن الدعاء ال یرد بین األذان واإلقامة ) 

حدثنا محمود بن غیالن حدثنا وكیع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعیم قالوا حدثنا 
سفیان عن زید العمي عن أبي إیاس معاویة بن قرة عن أنس ابن مالك قال قال رسول 

قال أبمو عیسى حدیث الدعاء ال یرد بین األذان واإلقامة هللا صلى اللھم علیھ وسلم 
ه أبو إسحق الھمداني عن برید بن أبي مریم عن أنس حدیث حسن صحیح وقد روا

  أنس عن النبي صلى اللھم علیھ وسلم مثل ھذا

b. Dalam kitab al-Da’awāt, nomor hadits 3518 (باب في العفو والعافیة ) 

حدثنا أبو ھشام الرفاعي محمد بن یزید الكوفي حدثنا یحیى بن الیمان حدثنا سفیان عن زید 
ویة بن قرة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى اللھم علیھ العمي عن أبي إیاس معا

قالوا فماذا نقول یا رسول هللا قال سلوا هللا العافیة  الدعاء ال یرد بین األذان واإلقامةوسلم 
في الدنیا واآلخرة قال أبمو عیسى ھذا حدیث حسن وقد زاد یحیى بن الیمان في ھذا 

  ول قال سلوا هللا العافیة في الدنیا واآلخرةالحدیث ھذا الحرف قالوا فماذا نق
c. Dalam kitab al-Da’awāt, nomor hadits 3519 (باب في العفو والعافیة ) 

حدثنا محمود بن غیالن حدثنا وكیع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعیم عن سفیان عن 
م قال زید العمي عن معاویة بن قرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى اللھم علیھ وسل

الدعاء ال یرد بین األذان واإلقامة قال أبمو عیسى وھكذا روى أبو إسحق الھمداني 

                                                
9 Muhammad al-Thahhan, loc .cit., hal. 2  
10 Lihat A.J. Wensinck, Concodence et Indeces de la Tradition Musulmene, Naskah di tahqiq oleh 

Muhammad Fuad Abd. Baqi dengan judul al-Mu’jam al-Mufahras li alfaz al-Hadīs al-Nabawī, (Leiden : 
Brill, 1946), Juz I hal. 43, Juz II hal. 300, Juz VII hal. 301. 
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ھذا الحدیث عن برید بن أبي مریم الكوفي عن أنس عن النبي صلى اللھم علیھ وسلم 
  نحو ھذا وھذا أصح

2. Sunan Abi Daud 
Dalam kitab shalāt, nomor hadits 437 ( اءِ  َ ع ُّ َ فِي الد اء َ ا ج َاب مَ ةِ  ب َ ام َ ِق ْ اإل َ ِ و ان َ ذ َ ْ َ األ ن ْ ی َ ب  ) 

حدثنا محمد بن كثیر أخبرنا سفیان عن زید العمي عن أبي إیاس عن أنس بن مالك 
  ال یرد الدعاء بین األذان واإلقامةقال قال رسول هللا صلى اللھم علیھ وسلم 

 
3. Musnad Ahmad 

a. Dalam Kitab Musnad Bāqī al-Muktsirīn, nomor hadits 11755 :  

دثنا وكیع حدثنا سفیان عن زید العمي عن أبي إیاس یعني معاویة بن قرة عن أنس ح
 الدعاء ال یرد بین األذان واإلقامةبن مالك قال قال رسول هللا صلى اللھم علیھ وسلم 

b. Dalam Kitab Musnad Bāqī al-Muktsirīn, nomor hadits 12124 :  

عن أبي إسحاق عن برید بن أبي  حدثنا أسود وحسین بن محمد قاال حدثنا إسرائیل
إن الدعاء ال یرد بین األذان مریم عن أنس قال قال رسول هللا صلى اللھم علیھ وسلم 

  واإلقامة فادعوا
c. Dalam Kitab Musnad Bāqī al-Muktsirīn, nomor hadits 13174 :  

 -  حدثنا حسین بن محمد حدثنا إسرائیل عن أبي إسحاق عن برید بن أبي مریم عن
إن الدعاء ال یرد بین األذان أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى اللھم علیھ وسلم 

   واإلقامة فادعوا
 

D. ‘Itibar Sanad 

‘Itibaru al-Sanad dilakukan untuk memperhatikan seluruh jalur sanad yang 
diteliti, nama-nama perawi dan metode periwayatan yang digunakan sehingga 
dapat diketahui sanad hadits seluruhnya, dilihat dari ada atau tidaknya 
pendukung yang berstatus muttabi’ atau musyahid.11 

Untuk mengetahui sanad hadits tentang لدعاء ال یرد بین األذان واإلقامةأ   
yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, dengan 3 orang mukharrij (Sunan 
Tirmidzi, Sunan Abi Daud dan Musnad Ahmad) dapat dilihat pada 
bagan/skema jalur periwayatan sebagai berikut : 

E. Identitas dan Status/Martabat Para Perawi (Kritik Hadits) 

Berdasarkan bagan/skema yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat 
diketahui secara jelas para perawi dalam periwayatan hadits tersebut. Kemudian 
untuk mengetahui secara detail identitas dan status setiap perawi, maka peneliti 

menggunakan CD  الموسوعة الحدیث الشریف dan beberapa kitab Rijâl al-
                                                

11 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadits, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hal. 51. 
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Hadīts, yaitu Tahdzīb al-Tahdzīb dan Taqrīb al-Tadzīb (Karya Ibnu Hajar al-
Asqalani). Dalam hal ini peneliti membuat tabel para perawi tentang : 
1. Biografi peneliti (  : yang meliputi , (  ترجمة الراوة

a. Nomor perawi hadits  (رقم)  
b. Nama Perawi 
c. Generasi perawi 
d. Nasab perawi 
e. Nama panggilan perawi 
f. Tempat kelahiran perawi 
g. Tempat wafat perawi 
h. Tahun wafat perawi 

2. Guru perawi  (شیوخ الراوى) 
3. Murid perawi  (تالمیذ الراوى) 
4. Penilaian ulama terhadap perawi (الجرح و التعدیل) 
5. Status/derajat perawi (رتبة الراوى) 
6. Sumber rujukan/referensi (المصا د ر) 

Dengan demikian dapat dilacak dan  diketahui hadits tersebut dari segi 
sanadnya, apakah berstatus shahih, hasan maupun dla’if. Sebagaimana yang 
dinyatakan oleh Ibn al-Sholeh yang dikutip oleh al-Khatib tentang beberapa 
kaidah keshahihan hadits, yaitu : 

1. Kontinuitas sanad dari Nabi SAW sampai kepada mukharrij-nya (diketahui 
melalui guru, murid, tempat tinggal, generasi, tahun wafat dan umur perawi). 

2. Para perawi dinilai memiliki ‘adalah dan dabt yang diistilahkan dengan tsiqah 
(diketahui melalui penilaian ulama). 

3. Terhindar dari kejanggalan (syadz) dan cacat (‘illat ) untuk matan.12 
Untuk mengetahui (1) biografi perawi yang meliputi ; nama, generasi, 

nasab, nama panggilan, tempat lahir, tempat wafat dan tahun wafat, (2) guru 
perawi, (3) murid perawi, (4) penilaian terhadap perawi, (5) martabat/status 
perawi dan (6) sumber rujukan dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
F. Analisis Terhadap Hadits  لدعاء ال یرد بین األذان واإلقامةأ   

1. Status Hadits 
a. Sunan Tirmidzi (Kitab Shalat, Hadits Nomor 196) 

Jalur sanad pada riwayat Anas bin Malik (Sunan Tirmidzi, hadits 
nomor 196) terlihat adanya kontinuitas para perawi dalam periwayatan 

                                                
12 Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, Ushūl al-Hadīts “Ulūmuh wa Musthalah, (Beirut ; Dar al-Fikr, 

1989), hal. 303 
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hadits, sejak dari sanad pertama (Rasulullah SAW sampai sanad terakhir 
(mukharrij), hal ini dapat diketahui dari ketersambungan sanad guru dan 
murid pada setiap perawi serta kalau melihat tahun wafat dari perawi, urutan 
generasi masih dapat dikatakan sesuai (adanya kesesuaian urutan generasi). 

Hadits tentang لدعاء ال یرد بین األذان واإلقامةأ  dalam Sunan Tirmidzi yang 
diriwayatkan oleh Anas bin Malik tersebut (hadits nomor 196), para kritikus 
hadits mempunyai penilaian yang berbeda terhadap para perawi, baik dalam 
peringkat ta’dil maupun jarh (lihat tabel jarh dan ta’dil). Dalam hadits tersebut 
walaupun sebagian besar para kritikus menilai para perawi berada pada 
peringkat ta’dil, tetapi peringkat ta’dil-nya pun berbeda karena tidak 
semuanya perawi berada pada peringkat 1 – 3 bahkan ada ulama kritikus  
yang menempatkan perawinya pada peringkat jarh. Adapun kritik terhadap 
beberapa perawi hadits tersebut adalah sebagaimana tabel berikut : 

No. Nama Perawi Ulama Pengkritik Kritik 
1. Zaid bin al-Hawary - Ahmad bin Hanbal Jujur, tapi tidak menunjukkan 

kedhabitannya   - Dar al-Quthny 
  - Abu Daud al-Sijistany Sifat-sifatnya menunjukkan 

kedha’ifannya, tapi dekat 
dengan ta’dil 

  - Yahya bin Ma’in 

  - Ali bin al-Madiny Memiliki hadits-hadits 
munkar atau sejenisnya 

2. Muhammad bi 
Abdullah bin al-Zubairi 
bin Amr bin Dirham 

Abu Zar’ah al-Razy Adil, tapi mengisyaratkan 
ketidak-dhabitan-nya 

3. Buraid bin Abi Maryam 
Malik 

- Abu Hatim al-Razy Jujur, tapi tidak menunjukkan 
kedhabitannya 

4. Abdu al-Razzaq bin 
Himam bin Nafi’ 

Ibn ‘Ady Sifat-sifatnya menunjukkan 
kedha’ifannya, tapi dekat 
dengan ta’dil 

5. Waqi’ bin al-Jarah Ahmad bin Hanbal Sifat-sifatnya menunjukkan 
kedha’ifannya, tapi dekat 
dengan ta’dil 

 Dari tabel di atas diketahui bahwa ada perawi yang dinilai oleh para 
ulama berada dalam kategori cacat/terjarh, yaitu ZAID BIN AL-HAWARY 
(Menurut Abu Daud al-Sijistany, Yahya bin Ma’in dan Ali bin Al-Madiny) dan 
WAQI’ BIN AL-JARAH (Menurut Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma’in). 

Walapun dalam hadits tersebut sanadnya bersambung dari awal 
hingga akhir, karena terdapat cacat salah satu atau beberapa perawi, maka 
meyebabkan hadits tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hadis shahih, 
tetapi hanya dikategorikan sebagai HADITS HASAN LI GHAIRIHI. 
Terangkatnya hadits tersebut karena didukung/dikuatkan oleh sanad lain 
yang matan haditsnya semakna yang mempunyai derajat sama atau lebih 
tinggi, yaitu Musnad Ahmad, hadits nomor 12124 dan 13174) yang status 
perawinya tidak ada dinilai cacat oleh para ulama pen-jarh.  
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b. Sunan Tirmidzi (Kitab al-Da’awat, Hadits Nomor 3518) 
Jalur sanad pada riwayat Anas bin Malik (Sunan Tirmidzi, hadits 

nomor 3518) terlihat adanya kontinuitas para perawi dalam periwayatan 
hadits, sejak dari sanad pertama (Rasulullah SAW sampai sanad terakhir 
(mukharrij), hal ini dapat diketahui dari ketersambungan sanad guru dan 
murid pada setiap perawi serta kalau melihat tahun wafat dari perawi, urutan 
generasi masih dapat dikatakan sesuai (adanya kesesuaian urutan generasi). 

Hadits tentang لدعاء ال یرد بین األذان واإلقامةأ  dalam Sunan Tirmidzi yang 
diriwayatkan oleh Anas bin Malik tersebut (hadits nomor 3518), para kritikus 
hadits mempunyai penilaian yang berbeda terhadap para perawi, baik dalam 
peringkat ta’dil maupun jarh (lihat tabel jarh dan ta’dil). Dalam hadits tersebut 
walaupun sebagian besar para kritikus menilai para perawi berada pada 
peringkat ta’dil, tetapi peringkat ta’dil-nya pun berbeda karena tidak 
semuanya perawi berada pada peringkat 1 – 3 bahkan ada ulama kritikus  
yang menempatkan perawinya pada peringkat jarh. Adapun kritik terhadap 
beberapa perawi hadits tersebut adalah sebagaimana tabel berikut : 

No. Nama Perawi Ulama Pengkritik Kritik 
1. Zaid bin al-Hawary - Ahmad bin Hanbal Jujur, tapi tidak menunjukkan 

kedhabitannya   - Dar al-Quthny 
  - Abu Daud al-Sijistany Sifat-sifatnya menunjukkan 

kedha’ifannya, tapi dekat 
dengan ta’dil 

  - Yahya bin Ma’in 

  - Ali bin al-Madiny Memiliki hadits-hadits 
munkar atau sejenisnya 

2. Yahya bin Yaman - Yahya bin Ma’in Mengisyaratkan makna 
tarjih 

3. Abu Hisyam al-Rifa’i - An-Nasai Memiliki hadits-hadits 
munkar atau sejenisnya 

  - Yahya bin Ma’in Sifat-sifatnya menunjukkan 
kedha’ifannya, tapi dekat 
dengan ta’dil 

  - Muslim bin Qasim Adil, tapi mengisyaratkan 
ketidak-dhabitan-nya   - Al-Ajaly 

  - Bukhari Sifat-sifatnya menunjukkan 
kedha’ifannya, tapi dekat 
dengan ta’dil 

  - Waqi bin al-Jarah Mengisyaratkan makna 
tarjih 

Dari tabel di atas diketahui bahwa dalam hadits tersebut ada perawi 
yang dinilai oleh para ulama berada dalam kategori cacat/terjarh, yaitu ZAID 
BIN AL-HAWARY (Menurut Abu Daud al-Sijistany, Yahya bin Ma’in dan Ali 
bin Al-Madiny) dan ABU HISYAM AL-RIFA’I (Menurut Bukhari, an-Nasai dan 
Yahya bin Ma’in). 

Walapun dalam hadits tersebut sanadnya bersambung dari awal 
hingga akhir, karena terdapat cacat salah satu atau beberapa perawi, maka 
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meyebabkan hadits tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hadis shahih, 
tetapi hanya dikategorikan sebagai HADITS HASAN LI GHAIRIHI. 
Terangkatnya hadits tersebut karena didukung/dikuatkan oleh sanad lain 
yang matan haditsnya semakna yang mempunyai derajat sama atau lebih 
tinggi, yaitu Musnad Ahmad, hadits nomor 12124 dan 13174) yang status 
perawinya tidak ada dinilai cacat oleh para ulama pen-jarh.  

c. Sunan Tirmidzi (Kitab al-Da’awat, Hadits Nomor 3519) 
Jalur sanad pada riwayat Anas bin Malik (Sunan Tirmidzi, hadits 

nomor 3519) terlihat adanya kontinuitas para perawi dalam periwayatan 
hadits, sejak dari sanad pertama (Rasulullah SAW sampai sanad terakhir 
(mukharrij), hal ini dapat diketahui dari ketersambungan sanad guru dan 
murid pada setiap perawi serta kalau melihat tahun wafat dari perawi, urutan 
generasi masih dapat dikatakan sesuai (adanya kesesuaian urutan generasi). 

Hadits tentang لدعاء ال یرد بین األذان واإلقامةأ  dalam Sunan Tirmidzi yang 
diriwayatkan oleh Anas bin Malik tersebut (hadits nomor 3519), para kritikus 
hadits mempunyai penilaian yang berbeda terhadap para perawi, baik dalam 
peringkat ta’dil maupun jarh (lihat tabel jarh dan ta’dil). Dalam hadits tersebut 
walaupun sebagian besar para kritikus menilai para perawi berada pada 
peringkat ta’dil, tetapi peringkat ta’dil-nya pun berbeda karena tidak 
semuanya perawi berada pada peringkat 1 – 3 bahkan ada ulama kritikus  
yang menempatkan perawinya pada peringkat jarh. Adapun kritik terhadap 
beberapa perawi hadits tersebut adalah sebagaimana tabel berikut : 

No. Nama Perawi Ulama Pengkritik Kritik 
1. Zaid bin al-Hawary - Ahmad bin Hanbal Jujur, tapi tidak menunjukkan 

kedhabitannya   - Dar al-Quthny 
  - Abu Daud al-Sijistany Sifat-sifatnya menunjukkan 

kedha’ifannya, tapi dekat 
dengan ta’dil 

  - Yahya bin Ma’in 

  - Ali bin al-Madiny Memiliki hadits-hadits 
munkar atau sejenisnya 

2. Muhammad bi 
Abdullah bin al-Zubairi 
bin Amr bin Dirham 

- Abu Zar’ah al-Razy Adil, tapi mengisyaratkan 
ketidak-dhabitan-nya 

3. Buraid bin Abi Maryam 
Malik 

- Abu Hatim al-Razy Jujur, tapi tidak menunjukkan 
kedhabitannya 

4. Abdu al-Razzaq bin 
Himam bin Nafi’ 

- Ibn ‘Ady Sifat-sifatnya menunjukkan 
kedha’ifannya, tapi dekat 
dengan ta’dil 

5. Waqi’ bin al-Jarah - Ahmad bin Hanbal Sifat-sifatnya menunjukkan 
kedha’ifannya, tapi dekat 
dengan ta’dil 

Dari tabel di atas diketahui bahwa ada perawi yang dinilai oleh para 
ulama berada dalam kategori cacat/terjarh, yaitu ZAID BIN AL-HAWARY 
(Menurut Abu Daud al-Sijistany, Yahya bin Ma’in dan Ali bin Al-Madiny) dan 
WAQI’ BIN AL-JARAH (Menurut Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma’in). 

Walapun dalam hadits tersebut sanadnya bersambung dari awal 
hingga akhir, karena terdapat cacat salah satu atau beberapa perawi, maka 
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meyebabkan hadits tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hadis shahih, 
tetapi hanya dikategorikan sebagai HADITS HASAN LI GHAIRIHI. 
Terangkatnya hadits tersebut karena didukung/dikuatkan oleh sanad lain 
yang matan haditsnya semakna yang mempunyai derajat sama atau lebih 
tinggi, yaitu Musnad Ahmad, hadits nomor 12124 dan 13174) yang status 
perawinya tidak ada dinilai cacat oleh para ulama pen-jarh.  

d. Sunan Abi Daud (Kitab Shalat, Hadits Nomor : 437) 
Jalur sanad pada riwayat Anas bin Malik (Sunan Abi Daud, hadits 

nomor 437) juga terlihat adanya kontinuitas para perawi dalam periwayatan 
hadits, sejak dari sanad pertama (Rasulullah SAW sampai sanad terakhir 
(mukharrij), hal ini dapat diketahui dari ketersambungan sanad guru dan 
murid pada setiap perawi serta kalau melihat tahun wafat dari perawi, urutan 
generasi masih dapat dikatakan sesuai (adanya kesesuaian urutan generasi). 

Hadits tentang لدعاء ال یرد بین األذان واإلقامةأ  dalam Sunan Abi Daud yang 
diriwayatkan oleh Anas bin Malik tersebut (hadits nomor 437), para kritikus 
hadits mempunyai penilaian yang berbeda terhadap para perawi, baik dalam 
peringkat ta’dil maupun jarh (lihat tabel jarh dan ta’dil). Dalam hadits tersebut 
walaupun sebagian besar para kritikus menilai para perawi berada pada 
peringkat ta’dil, tetapi peringkat ta’dil-nya pun berbeda karena tidak 
semuanya perawi berada pada peringkat 1 – 3 bahkan ada ulama kritikus  
yang menempatkan perawinya pada peringkat jarh. Adapun kritik terhadap 
beberapa perawi hadits tersebut adalah sebagaimana tabel berikut : 

No. Nama Perawi Ulama Pengkritik Kritik 
1. Zaid bin al-Hawary - Ahmad bin Hanbal Jujur, tapi tidak menunjukkan 

kedhabitannya   - Dar al-Quthny 
  - Abu Daud al-Sijistany Sifat-sifatnya menunjukkan 

kedha’ifannya, tapi dekat 
dengan ta’dil 

  - Yahya bin Ma’in 

  - Ali bin al-Madiny Memiliki hadits-hadits 
munkar atau sejenisnya 

2. Muhammad bin Katsir - Abu Hatim al-Razy Jujur, tapi tidak menunjukkan 
kedhabitannya 

  - Yahya bin Main Sifat-sifatnya menunjukkan 
kedha’ifannya, tapi dekat 
dengan ta’dil 

  - Ibn Nafi’ Memiliki hadits-hadits 
munkar atau sejenisnya 

Dari tabel di atas diketahui bahwa ada perawi yang dinilai oleh para 
ulama berada dalam kategori cacat/terjarh, yaitu ZAID BIN AL-HAWARY 
(Menurut Abu Daud al-Sijistany, Yahya bin Ma’in dan Ali bin Al-Madiny) dan 
MUHAMMAD BIN KATSIR (Ibn Nafi’ dan Yahya bin Ma’in). 
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Walapun dalam hadits tersebut sanadnya bersambung dari awal 
hingga akhir, karena terdapat cacat salah satu atau beberapa perawi, maka 
meyebabkan hadits tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hadis shahih, 
tetapi hanya dikategorikan sebagai HADITS HASAN LI GHAIRIHI. 
Terangkatnya hadits tersebut karena didukung/dikuatkan oleh sanad lain 
yang matan haditsnya semakna yang mempunyai derajat sama atau lebih 
tinggi, yaitu Musnad Ahmad, hadits nomor 12124 dan 13174) yang status 
perawinya tidak ada dinilai cacat oleh para ulama pen-jarh.  

e. Musnad Ahmad (Dalam Kitab Musnad Bāqī al-Muktsirīn, nomor hadits 11755) 
Jalur sanad pada riwayat Anas bin Malik (Musnad Ahmad (Dalam Kitab 

Musnad Bāqī al-Muktsirīn, nomor hadits 11755) menunjukkan adanya kontinuitas 
para perawi dalam periwayatan hadits, sejak dari sanad pertama (Rasulullah 
SAW sampai sanad terakhir (mukharrij), hal ini dapat diketahui dari 
ketersambungan sanad guru dan murid pada setiap perawi serta kalau 
melihat tahun wafat dari perawi, urutan generasi masih dapat dikatakan 
sesuai (adanya kesesuaian urutan generasi). 

Hadits tentang لدعاء ال یرد بین األذان واإلقامةأ  dalam (Musnad Ahmad (Dalam 
Kitab Musnad Bāqī al-Muktsirīn, nomor hadits 11755), para kritikus hadits 
mempunyai penilaian yang berbeda terhadap para perawi, baik dalam 
peringkat ta’dil maupun jarh (lihat tabel jarh dan ta’dil). Dalam hadits tersebut 
walaupun sebagian besar para kritikus menilai para perawi berada pada 
peringkat ta’dil, tetapi peringkat ta’dil-nya pun berbeda karena tidak 
semuanya perawi berada pada peringkat 1 – 3 bahkan ada ulama kritikus  
yang menempatkan perawinya pada peringkat jarh. Adapun kritik terhadap 
beberapa perawi hadits tersebut adalah sebagaimana tabel berikut : 

No. Nama Perawi Ulama Pengkritik Kritik 
1. Zaid bin al-Hawary - Ahmad bin Hanbal Jujur, tapi tidak menunjukkan 

kedhabitannya   - Dar al-Quthny 
  - Abu Daud al-Sijistany Sifat-sifatnya menunjukkan 

kedha’ifannya, tapi dekat 
dengan ta’dil 

  - Yahya bin Ma’in 

  - Ali bin al-Madiny Memiliki hadits-hadits 
munkar atau sejenisnya 

2. Waqi’ bin al-Jarah - Ahmad bin Hanbal Sifat-sifatnya menunjukkan 
kedha’ifannya, tapi dekat 
dengan ta’dil 

Dari tabel di atas diketahui bahwa ada perawi yang dinilai oleh para 
ulama berada dalam kategori cacat/terjarh, yaitu ZAID BIN AL-HAWARY 
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(Menurut Abu Daud al-Sijistany, Yahya bin Ma’in dan Ali bin Al-Madiny) dan 
WAQI’ BIN AL-JARAH (Ahmad bin Hanbal). 

Walapun dalam hadits tersebut sanadnya bersambung dari awal 
hingga akhir, karena terdapat cacat salah satu atau beberapa perawi, maka 
meyebabkan hadits tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hadis shahih, 
tetapi hanya dikategorikan sebagai HADITS HASAN LI GHAIRIHI. 
Terangkatnya hadits tersebut karena didukung/dikuatkan oleh sanad lain 
yang matan haditsnya semakna yang mempunyai derajat sama atau lebih 
tinggi, yaitu Musnad Ahmad, hadits nomor 12124 dan 13174) yang status 
perawinya tidak ada dinilai cacat oleh para ulama pen-jarh.  

f. Musnad Ahmad (Dalam Kitab Musnad Bāqī al-Muktsirīn, nomor hadits 12124) 

Jalur sanad pada riwayat Anas bin Malik (Musnad Ahmad (Dalam Kitab 

Musnad Bāqī al-Muktsirīn, nomor hadits 12124) menunjukkan adanya kontinuitas 
para perawi dalam periwayatan hadits, sejak dari sanad pertama (Rasulullah 
SAW sampai sanad terakhir (mukharrij), hal ini dapat diketahui dari 
ketersambungan sanad guru dan murid pada setiap perawi serta kalau 
melihat tahun wafat dari perawi, urutan generasi masih dapat dikatakan 
sesuai (adanya kesesuaian urutan generasi). 

Hadits tentang لدعاء ال یرد بین األذان واإلقامةأ  dalam (Musnad Ahmad (Dalam 

Kitab Musnad Bāqī al-Muktsirīn, nomor hadits 12124), para kritikus hadits menilai  
bahwa semua perawi berada pada peringkat ta’dil, akan tetapi tidak 
semuanya berada pada peringkat 1 – 3 (lihat tabel jarh dan ta’dil). Adapun 
kritik terhadap beberapa perawi hadits tersebut adalah sebagaimana tabel 
berikut : 

No. Nama Perawi Ulama Pengkritik Kritik 

1. Buraid bin Maryam Abu Hatim al-Razy Mengisyaratkan makna 
tarjih 
 

2. Israil bin Yunus bin Abi 
Ishaq 

- Ya’qub bin Syaibah 

3. Aswad bin Amir - Abu Hatim al-Razy 
Adil, tapi mengisyaratkan 
ketidak-dhabitan-nya   - Muhammad bin Sa’ad 

  - Yahya bin Ma’in 
4. Husain bin Muhammad 

bin Bahram 
- An-Nasai Adil, tapi mengisyaratkan 

ketidak-dhabitan-nya 
  - Ibn Numair 

Dari tabel di atas diketahui bahwa para ulama menilai ta’dil terhadap 
para perawi dengan peringkat yang berbeda. Walapun dalam hadits tersebut 
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sanadnya bersambung dari awal hingga akhir dan semua perawi berada pada 
peringkat ta’dil, tetapi karena tidak semuanya berada pada peringkat 1 – 3 
(keadilan dan kedhabitannya lebih sedikit dibanding dengan keadilan dan 
kedhabitan para perawi hadits shahih), maka hadits tersebut juga tidak dapat 
dikategorikan sebagai hadis shahih, tetapi hanya dikategorikan sebagai 
HADITS HASAN LI GHAIRIHI. Hal ini karena dalam riwayat yang lain 
(Sunan Tirmidzi dan Abi Daud maupun dalam Musnad Ahmad) para ulama 
kritikus menyatakan perawi hadits tersebut berada pada peringkat jarh atau 
dinilai cacat.  

g. Musnad Ahmad (Dalam Kitab Musnad Bāqī al-Muktsirīn, nomor hadits 13174) 

Jalur sanad pada riwayat Anas bin Malik (Musnad Ahmad (Dalam Kitab 

Musnad Bāqī al-Muktsirīn, nomor hadits 13174) menunjukkan adanya kontinuitas 
para perawi dalam periwayatan hadits, sejak dari sanad pertama (Rasulullah 
SAW sampai sanad terakhir (mukharrij), hal ini dapat diketahui dari 
ketersambungan sanad guru dan murid pada setiap perawi serta kalau 
melihat tahun wafat dari perawi, urutan generasi masih dapat dikatakan 
sesuai (adanya kesesuaian urutan generasi). 

Hadits tentang لدعاء ال یرد بین األذان واإلقامةأ  dalam (Musnad Ahmad (Dalam 

Kitab Musnad Bāqī al-Muktsirīn, nomor hadits 13174), para kritikus hadits menilai  
bahwa semua perawi berada pada peringkat ta’dil, akan tetapi tidak 
semuanya berada pada peringkat 1 – 3 (lihat tabel jarh dan ta’dil). Adapun 
kritik terhadap beberapa perawi hadits tersebut adalah sebagaimana tabel 
berikut : 

No. Nama Perawi Ulama Pengkritik Kritik 

1. Buraid bin Maryam Abu Hatim al-Razy Mengisyaratkan makna 
tarjih 
 

2. Israil bin Yunus bin Abi 
Ishaq 

- Ya’qub bin Syaibah 

3. Husain bin Muhammad 
bin Bahram 

- An-Nasai 
Adil, tapi mengisyaratkan 
ketidak-dhabitan-nya   - Ibn Numair 

Dari tabel di atas diketahui bahwa para ulama menilai ta’dil terhadap 
para perawi dengan peringkat yang berbeda. Walapun dalam hadits tersebut 
sanadnya bersambung dari awal hingga akhir dan semua perawi berada pada 
peringkat ta’dil, tetapi karena tidak semuanya berada pada peringkat 1 – 3 
(keadilan dan kedhabitannya lebih sedikit dibanding dengan keadilan dan 
kedhabitan para perawi hadits shahih), maka hadits tersebut juga tidak dapat 
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dikategorikan sebagai hadis shahih, tetapi hanya dikategorikan sebagai 
HADITS HASAN LI GHAIRIHI. Hal ini karena dalam riwayat yang lain 
(Sunan Tirmidzi dan Abi Daud maupun dalam Musnad Ahmad) para ulama 
kritikus menyatakan perawi hadits tersebut berada pada peringkat jarh atau 
dinilai cacat.  

G. Kesimpulan / Pendapat Peneliti 

Berdasarkan hasil analisis dan penilaian ulama terhadap para 

perawi hadits tentang لدعاء ال یرد بین األذان واإلقامةأ , maka peneliti 

berpendapat bahwa hadits tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hadits 
shahih, tetapi hanya sebagai  HADITS HASAN LI GHAIRIHI DAN TIDAK 
BISA DIJADIKAN HUJJAH. Kesimpulan ini juga berdasarkan beberapa 
pendapat para ulama kritikus bahwa hadits yang bisa dijadikan hujjah jika 
semua perawi hadits berada pada peringkat 1 - 3  dalam tingkatan ta’dil. 
Adapun dalam hadits di atas, tidak semuanya para perawi berada pada 
peringkat tersebut, tetapi berada pada peringkat 4  - 6 bahkan menurut 
sebagian ulama kritikus, perawinya ada yang diberi keterangan dengan 
peringkat 4 - 6 dalam tingkatan jarh. Diambilnya kesimpulan bahwa hadits 
tersebut sebagai HADITS HASAN LI GHAIRIHI karena sebagaimana yang 
telah dikemukakan di atas, terangkatnya hadits tersebut menjadi HADITS 
HASAN LI GHAIRIHI karena dikuatkan oleh sanad lain yang matan 
haditsnya semakna yang mempunyai derajat sama atau lebih tinggi, yaitu 
Musnad Ahmad, hadits nomor 12124 dan 13174) yang status perawinya tidak 
ada dinilai cacat oleh para ulama pen-jarh. 

Dengan demikian hadits di atas yang salah satu atau lebih perawinya 
berada pada peringkat 5 dan 6 dalam tingkatan ta’dil mapun jarh, haditsnya 
tidak dapat dijadikan HUJJAH, akan tetapi hanya ditulis/di-takhrij dan 
dijadikan sebagai I’TIBAR.  
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Suhar, تخریج الحدیث   لدعاء ال یرد بین األذان واإلقامةأ:  

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 
Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita sehingga dalam kesempatan ini penulis dapat 
menyelesai penelitian sebuah hadits, yaitu  لدعاء ال یرد بین األذان واإلقامةأ    . Selanjutnya 
shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
SAW yang telah membimbing dan mendidik kita melalui sunnah-sunnah beliau yang 
sampai kepada kita. 

Penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kualitas sebuah hadits yang kita 
terima, apakah shahih atau tidak dan apakah dapat dijadikan hujjah/diamalkan atau 
tidak. Untuk mengetahui kualitas sebuah hadits, salah satu unsur terpenting sanad 
hadits, yakni rangkaian  nama-nama periwayat yang merupakan jalan bagi kita 
untuk sampai kepada matan hadits, disebut penting karena tanpa sanad sebuah 
hadits tidak mungkin ada. Apalagi seperti telah kita ketahui, bahwa hadits Nabi itu 
disampaikan berdasarkan periwayatan (transmisi) dari periwayat satu ke periwayat 
lainnya. Jadi sebuah materi hadits sampai kepada kita berdasarkan/melalui 
rangkaian nama-nama periwayat. 

Berdasarkan posisi sanad yang demikian, para ulama kemudian memberi 
perhatian besar terhadap keberadaan sanad hadits. Salah satu perhatian besar ulama 
dimaksud adalah upaya mereka untuk membuktikan apakah secara historis sesuatu 
yang dikatakan sebagai hadits Nabi dalam hal ini matan hadits itu benar-benar dapat 
dipertanggung jawabkan orisinalitasnya berasal dari Nabi atau tidak. Hal ini sangat 
penting. Mengingat kedudukan sanad yang merupakan jalan yang mengantarkan 
kepada matan hadits. Untuk kepentingan penelitian ini, penulis kemudian 
menggunakan berbagai kaedah dan ilmu hadits yang telah ditulis oleh para ulama 
hadits, yaitu ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil, salah satu di antara ilmu-ilmu hadits yang 
diciptakan ulama untuk kepentingan penelitian sanad.  

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini tentunya masih banyak 
terdapat kekurangan dan kesalahan. Hal ini tak lain karena sangat terbatasnya ilmu 
dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis berharap adanya 
koreksi dan reinterpretasi kembali jika hasil penelitian ini jauh dari kesempurnaan. 
Walaupun demikian penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada Bapak Prof. Dr. H.M. Yuseran Salman, Lc. selaku Dosen Pengampu Mata 
Kuliah Ulumul Hadits  yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan 
kepada penulis, terutama dalam hal penelitian hadits ini. 

Akhirnya, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua 
terutama bagi penulis. Amiin allahumma amiin. 

Wallahu a’lam 

Banjarmasin, 15 Februari 2008 

Penulis, 
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