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SYARAH HADIS
DALAM PERSFEKTIF KRITIK DAKHILI DAN KHARIJI

(Menuju Pemaknaan Hasdis yang Integritas)
Oleh : Elan Sumarna1

Abstrak
Berangkat dari banyaknya pemaknaan hadis yang seringkali salah kaprah dalam arti parsial
atau hanya ditujukan untuk melegitimasi kepentingan kelompok tertentu, maka tulisan ini
diharapkan bisa memberikan titik terang dalam memandang bagaimana suatu hadis bisa
dijelaskan maknanya melalui suatu pemaknaan yang mu’tamad (dapat
dipertanggungjawabkan secara keilmuan) sehingga syarah hadis tadi benar-benar bisa
diterima dan difahami oleh kaum muslimin berikut keberagamannya. Dalam kaitan dengan
itu, Tulisan ini memberikan gambaran bagaimana seharusnya suatu hadis dapat dijelaskan
dan penjelasannya tudak terjebak pada kepentingan kelompok atau pribadi. Oleh karenanya,
pemaknaan dengan melalui kritik hadis dakhili dan khariji adalah merupakan langkah awal
untuk melihat otentisitas hadis yang dengannya penjelasan hadis bisa bertumpu di atasnya
serta bisa lebih dipertanggungjawabkan.

Kata kunci : Syarah Hadis, Kritik Khariji, Kritik Dakhili

A. PENDAHULUAN

Syarah berasal dari kata Syaraha yang berarti menafsirkan (Ahmad B.M, t.th :
1126). Dengan demikian, dimaksud syarah hadis adalah berkaitan dengan
penjelasan kepada makna-makna hadis itu sendiri. Dalam kaitan dengan itu, ada
banyak ragam penjelasan dalam men-syarh- hadis, di antaranya : Tahlili dan
maudhu’i.

Dimaksud dengan tahlili adalah penjabaran makna hadis secara luas dan
mendetil dengan bertumpu pada suatu hadis. Atau dengan bahasa lugasnya, syarah
tahlili terhadap suatu hadis maksudnya adalah menjelaskan satu hadis secara detil
dengan melibatkan berbagai sudut tinjau sehingga dapat diketahui maknanya secara
luas.

Dalam syarah tahlili ini, biasanya dapat dijumpai adanya penjelasan secara
bahasa atas mufrdat-mufradat yang dirasa asing, kemudian dilanjutkan dengan
penjelasan secara istilahi. Setelah itu, pembahasan di arahkan kepada apa yang
mungkin di bahas dan disentuh oleh hadis tersebut.

Tentu saja, erat kaitannya dengan hal di atas, semua pemaparan makna hadis,
baik secara tahlili maupun secara madhu’I tidak lepas dari penjabaran kritik (naqd
hadis) baik secara dakhili maupun secara khariji. Maksudnya, harapan yang
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diusung dengan melalui dua bentuk kritik tadi bisa didapat, setidaknya menurut
penulis ada dua hal:
1. Dapat diketahuinya mana hadis yang ma’mul dan mana yang ghair ma’mul.
2. Dengan diketahuinya kehujahan hadis tersebut, maka pembahasan dan penetapan

hukum bisa lebih yakin karena bertumpu hadis-hadis yang telah diseleksi
melalui dua macam kritik tadi.

Oleh karenanya, dalam makalah ini di bahas secara khusus Syarah dalam hadis
dengan melalui kritik khariji dan dakhili.

B. KRITIK HADIS : USAHA MENUJU OTENTISITAS HADIS

Berbicara masalah kritik hadis, secara langsung akan berkaitan dengan Ilmu
Jarh wa Ta’dil, yakni suatu ilmu yang membahas hal-ihwal rawi dari sudut di cacat
(jarh) dan di ta’dilnya seorang rawi. Oleh karena itu, memahami ilmu ini berarti
telah memahami bagaimana seorang rawi itu diterima atau ditolak periwayatan.
Dalam ilmu ini dibahas pula kaidah – kaidah yang berkaitan dengan jarh wa ta’dîl,
dan syarat –syarat yang harus dimiliki oleh Jârih dan Mu’addil itu sendiri sehingga
pen-ta’dîl-an dan pen-tajrîh dapat diterima atau ditolak. Dalam kaitan dengan itu,
lmu jarh wa ta’dîl merupakan buah dari ilmu dirayah dengan berbagai jenjangnya
(Ibnu ‘Abd al-Hadi, 1998 : hlm. 19).

Adapun dalam kaitannya dengan kaidah jarh wa ta’dîl, maka kaidah ini dibagi
atas 2 macam kaidah (Hashbi al-Shidiqi, 1954 :hlm.359) :
1. Al-Naqd al-Khârijî atau kritik luaran, maksudnya Ilmu Jarh wa Ta’dîl pada

bagian ini lebih banyak berbicara kepada bagaimana hadis itu diriwayakan,
tentang sah tidaknya suatu periwayatan, dan berkaitan dengan kedaan para rawi
dan kadar kepercayaannya terhadap mereka.

2. Al-Naqd al-Dâkhilî atau kritik dari dalam. Bagian ini lebih banyak berbicara
hadis itu sendiri, apakah maknanya shahih atau tidak, dan apa jalan – jalan yang
dilalui dalam menuju pada ke-shahih-annya.

1. Al-Naqd al-Khârijî

Adapun perihal al-Naqd al-Khârijî, sebagaimana telah dijelaskan di atas, lebih
menitik beratkan pada perkara – perkara yang berada di luar hadis, yaitu seperti
masalah sah tidaknya suatu periwayatan, dan cara- cara periwayatan serta kadar
kepercayaan pada mereka.

Dalam masalah sah atau tidaknya periwayatan ini, Ibnu Hajar dalam
muqaddimah kitab Fath al-Barr, sebagaimana dikutif oleh Hashbi as Shidiqie
(Hashbi al-Shidiqi, 1954 : hlm.359), menyatakan bahwa:

Tiadalah diterima pencecatan terhadap seseorang terkecuali dengan dengan ada sesuatu
yang terang mencecatkan. Karena sebab-sebab mencecatkan seseorang, berbeda-beda.
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Dan semuanya berkisar sekitar perkara yang lima ini, yaitu : bid’ah, menyalahi orang
lain, kesilapan, tiadak diketahui keadaan si rawi, ada tuduhan bahwa sanadnya
munqathi’.

Dimaksud bid’ah di sini adalah bid’ah yang dapat membawa pelakunya pada
kekafiran dan atau kefasikan. Terhadap masalah ini, ulama banyak berbeda
pendapat mengenai diterima tidaknya hadis yang diriwayatkannya. Namun
pendapat yang terpilih mengenai tertolaknya periwayatan ahli bid’ah adalah khusus
bagi mereka yang mempropagandakan kebid’ahannya. Sedangkan penganut ahli
bid’ah yang tidak mempropagandakan ke-bid’ah-an, hadisnya masih bisa diterima
kecuali jika riwayatnya itu bersifat menguatkan ke-bid’ah-annya.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa ulama masih menerima hadis dari ahli
bid’ah sepanjang riwayat itu tidak berkaitan dengan ke-bid’ah-an dan ia sendiri
bukan dari golongan yang menghalalkan kedustaan. Dengan demikian, ulama
masih menerima hadis dari riwayat orang – orang syi’ah yang terkenal benar dan
terpercaya (Hasbi al- Shidiqie, 1954 : hlm.234).

Adapun terhadap penganut ke-bid’ah-an yang dikafirkan, biasanya ditujukan
pada golongan Râfidhah yang menganggap Tuhan itu menyusup atau bersatu
pada ‘Ali dan Imam – imam lainnya. Hal ini karena sudah menyalahi dalil qath’i
terhadap yang berkaitan dengan akidah, sedangkan bid’ah yang membawa
kefasikan ditujukan pada orang – orang yang beri’tikad yang tidak sesuai dengan
dasar syara’.

Dimaksud menyalahi orang lain adalah bahwa seorang rawi yang ingatannya
baik serta jujur tetapi dalam periwayatannya berlawanan dengan riwayat orang yang
lebih tsiqat dari dia, atau berlawanan dengan kebanyakan orang, dan kedua
periwayatan itu tidak bisa dikompromikan. Periwayatan yang demikian dikenal
dengan istilah syadzdz. Namun apabila perlawanannya itu keterlaluan atau rawinya
sangat lemah hafalannya, maka hadisnya disebut munkar.

Terjadinya kesalahan atau kekhilafan, maka periwayatannya harus ditinjau
ulang. Apabila hadis yang diriwayatkan oleh orang yang khilaf (dipertentangkan)
tadi ternyata ada rawi lain yang lepas dari sifat itu (ghalath atau dipertentangkan)
meriwayatkan hadis serupa pada jalan lain, maka hadis ini dapat dipakai walaupun
dengan jalan hadis yang kedua tadi ( yaitu hadis yang periwayatannya lepas dari
sifat ghalath tadi). Namun, apabila tidak ada jalan lain yang menguatkan riwayat
rawi yang ghalath tadi, maka hendaklah hadisnya itu di-tawaqquf-kan.

Rawi yang tidak diketahui identitasnya ( jahalah al-hal ) merupakan
pantangan untuk diterima hadisnya, karena orang yang tidak dikenal namanya atau
silsilahnya tentu sulit untuk dinilai apakah ia seorang dipercaya atau tidak. Orang
yang seperti ini dikenal sebagai yang mubham (samar) yang tertolak hadisnya.
Namun jika yang mubham itu shahabiy, maka hadisnya dapat diterima( Hashbi ash
Shidiqie,1954: hlm.233). Tetapi, apabila dikemudian hari ada orang yang mengenal
identitasnya, maka penetapan terhadap orang ini harus didahulukan daripada orang
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yang mengingkarinya. Hal ini, harus dilakukan karena penetapan orang tadi pasti
lebih tahu dibandingkan orang yang tidak tahu menahu tentang dia.

Tertuduh inqitha’ ( da’wa al-inqitha’ ) bisa terjadi pada sanad seperti si rawi
itu tertuduh mudallis, atau meng-irsal-kannya (Fatchur Rahman, 1991:hlm. 265).

Dalam masalah proses penerimaan dan penyampaian periwayatan tadi ( kaifiyat
tahammul wa al-ada` ), akan menjadi parameter diterima atau tidak suatu hadis
Dalam masalah ini, ada dua tipe periwayatan, yaitu :
a. Rawi mendengar langsung dari gurunya. Diantara lafal – lafal yang menunjuk

pada pertemuan itu adalah :
1). اَسِمْعنَ,َسِمْعتُ  حدَّثَنَا,َحدَّثَنِي .(2  , , 3). ,أْخبََرنِي, أْخبََرنَا أْنبَأنَا (4 5). ,قال ِلي( لَنَا ) فُالنٌ  6).
ذََكَرِلي ( لنا ) فالن

b. Rawi yang belum diketahui secara pasti tentang bertemu tidaknya dengan
gurunya, apakah ia mendengar langsung atau tidak. Adapun lafal – lafal yang
menunjuk kepada arti ini adalah :  dihikayatkan =  حكي ,diriwayatkan oleh = روي
oleh, عن   = dari, أن = bahwasanya,

Adapun sebagai catatan, bahwa hadis yang diriwayatkan dengan sighat
tamrîdh (yaitu bentuk penilaian yang ambigu) ini tidak bisa dipastikan bahwa Nabi
saw atau guru benar – benar bersabda tentang hal itu, kecuali jika ada qarînah lain
(Endang Soetari, 2000 :hlm.147-148).

Khusus untuk hadis dengan mu’an ‘an (dengan lafal ‘an) dan muanan (dengan
lafal anna) dapat dikelompokkan sebagai hadis yang muttashil jika memenuhi syarat
– syarat (sebagaimana menurut Bukhari dan Ibnu al-Madini) sebagai berikut :
1) Si mu’an‘in bukan seorang mudallis.
2) Si mu’an‘in harus berjumpa dengan guru yang mengajarkannya.
Dengan demikian syarat Bukhari inilah yang kemudian dikenal dengan itilah
isytarath al-liqâ.

Menurut Imam Muslim hendaknya si mu’an’in hidup semasa dengan orang
yang pernah meriwayatkan hadis padanya. Persyaratan demikian disebut sebagai
isyarah al-mu’asyarah.

Adapun mengenai masalah terakhir yang diperbincangkan dalan al-Naqd al-
Khârijî adalah berkaitan dengan perbincangan tentang kadar kepercayaan kepada
rawi itu sendiri. Masalah ini, tentu berkaitan erat dengan implementasi jarh wa
ta’dîl. Tentu yang diperbincangkan dalam masalah ini berkaitan pula dengan
batas–batas keadilan dan ke-dhâbith-an seorang rawi untuk diterima atau ditolak.

Di bawah ini, sebagaimana telah di singgung di muka diuraikan terdahulu
beberapa faktor yang dapat menggugurkan keadilan seorang rawi, di antaranya :a)
Dusta, b)Tertuduh dusta, c)Fasik, d) Jahalah al-hal e)Bid’ah (Hashbi al-Shidiqie,
1954:hlm.230).

Yang dimaksud dusta di sini selain berkaitan erat dengan pembuatan hadis
mawdhû’, mencakup pula rawi yang pernah menjadi saksi palsu. Namun
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demikian, penilaian terhadap seorang rawi harus didasarkan pada persangkaan
yang kuat ( disertai dengan bukti ) bukan atas dasar keyakinan. Hal ini harus
dilakukan, karena bisa jadi orang yang berdusta itu suatu saat akan meriwayatkan
hadis dengan benar (Hasbi ash Shidiqie, 1954:hlm. 230).

Dimaksud tertuduh dusta, ialah seorang rawi itu telah dikenal orang sebagai
pendusta dalam pembicaraan, tetapi dalam periwayatan hadis belum dapat
dibuktikan kedustaannya. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang yang tertuduh
dusta, hadisnya dikatakan matruk dan orangnya dinamai dengan matrûk al-hadits.
Orang tersebut apabila diketahui bertaubat dengan baik, maka hadisnya boleh
diterima.

Dimaksud fasik di sini maksudnya melanggar perintah dalam hal –hal yang
sifatnya i’tiqâd. Karena fasik dalam i’tiqâd masuk pada para penganut bid’ah
yang tertolak Periwayatannya.

Adapun mengenai jahalah al-hal dan ke-bid’ah-an sebagai yang
menggugurkan keadilan telah diterangkan secara rinci di muka.

Setelah diuraikan faktor-faktor yang dapat menggugurkan keadilan, di bawah
ini diuraikan pula fraktor-faktor yang dapat menggugurkan sisi ke-dhâbith-an.
Menurut Hashbi ash Shidiqi (1954: hlm.235) ada lima faktor yang bisa merusak ke-
dhâbith-an, di antaranya : a)Terlalu lengah, b) Banyak keliru, c) Menyalahi orang –
orang kepercayaan, d) Banyak sangka – sangka, e) Tidak baik hafalannya.

Menurut Hashbi, terlalu lengah dan banyak keliru ini berdekatan tempatnya.
Namun terlalu lengah lebih mengarah kepada lengahnya dalam menerima hadis,
sedangkan terlalu banyak keliru berkaitan dengan periwayatan hadis pada orang
lain.

Menyalahi kepercayaan bisa terjadi pada sanad atau pada matan. Adapun
menyalahi kepercayaan dimasukkan pula pada faktor yang merusak ke-dhâbith-an
karena hal ini berkenaan dengan kurang kuatnya ingatan dan seringkali keliru
dalam periwayatannya.

Mengetahui seorang rawi yang banyak sangka dan lupa sangat sulit untuk
dilakukan kecuali dengan qarînah–qarînah yang menunjuk pada sebab – sebab
cacatnya hadis, sehingga jadilah hadis itu sebagai hadis mu’allal.

Mengetahui keadaan rawi seperti ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang
mengetahui martabat – martabat rawi, keadaan sanad dan matan hadis seperti al-
Bukhârî dan al-Daruquthnî.

Mengenai rawi yang tidak baik hafalannya ditujukan pada mereka yang
lupanya lebih banyak dari ingatnya, salahnya lebih dominan daripada benarnya atau
mungkin bersaman dalam lupa serta ingatnya. Hal ini dimasukkan pada kelompok
rawi yang buruk hafalannya. Jika buruknya hafalan itu mempengaruhi pada
riwayatnya, maka dengan sendirinya hadisnya tertolak. Namun apabila buruknya
hafalan itu karena sebab tertetu seperti tua, maka rawi yang seperti ini disebut
mukhtalith.
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Terhadap hadis ini, seandainya ada muttabi’ dan syâhid, maka hadis ini dapat
terangkat ke dalam martabat maqbûl. Seandainya tidak bisa dibedakan sebab-
sebabnya ( ikhtilâth tidaknya), maka hadis itu lebih baik di-tawaquf-kan.

2. Al-Naqd al-Dâkhilî

Sebagaimana telah disampaikan di muka, bahwa kaidah kedua dari ilmu Jarh
wa ta’dîl adalah hal – hal yang berkenaan dengan kritik dari dalam. Bagian ini
lebih banyak berbicara hadis itu sendiri, yaitu berkaitan dengan shahîh tidaknya
(matan )suatu hadis dan bagaimana jalan-jalan ke-shahih-an atau tidaknya suatu
hadis. Oleh karena itu, naqd ini (kritik) lebih banyak berkaitan dengan matan hadis
itu sendiri.

Masalah shahih tidaknya suatu hadis, sangat tergantung kepada terpenuhi
tidaknya syarat – syarat ke-shahih-an tersebut. Adapun syarat – syarat yang
dimaksud adalah : a. diriwayatkan orang yag adil, b. sempurna dhâbithnya, c.. Tidak
syadzdz dan, d. Tidak ber-‘illat.

Dari syarat–syarat tersebut, maka pembahasan mengenai keadilan dan ke-
dhâbith-an rawi telah terbahas secara panjang lebar pada al-Naqd al-Khârijî.
Karena itu, selebihnya hal –hal yang berkaitan dengan syadzdz tidaknya dan ber-
’illat tidaknya menjadi pembahasan besar dalam al-Naqd al-Dâkhilî. Hal ini, karena
syadzdz dan ‘illat bisa terjadi pada matan hadis. Dengan demikian, syadzdz-nya
atau ber-‘illat-nya suatu hadis yang di bahas dalam al-Naqd al-Dâkhilî hanyalah
yang bersentuhan dengan matan hadis.

Disebut syadzdz suatu hadis apabila suatu hadis diriwayatkan oleh orang yang
maqbûl bertentangan denga riwayat orang yang lebih râjih, hal ini karena si rawi
yang lebih râjih tadi memiliki kelebihan ke-dhâbith-an atau banyaknya sanad
atau lain sebagainya dari segi – segi pen-tarjîh-an (Fatchur Rahman.1991 : 172).

Dari definisi di atas, maka kejanggalan suatu hadis dapat terjadi pada sanad
dan dapat pula pada matan. Hanya tentu pembicaraan syadzdz dalam al-Nadq al-
Dâkhilî ini dikhususkan pada matan hadis itu sendiri.

Dengan demikian suatu hadis dikatakan syadzdz ( janggal ) pada matan
apabila matan hadis yang ber-sanad-kan seorang rawi yang maqbûl bertentangan
dengan matan hadis yang ber-sanad-kan rawi yang lebih râjih.

Dari dua matan hadis tadi, maka akan didapat bahwa hadis yang pertama
dengan rawi yang maqbûl di sebut sebagai hadis syadzdz. Sedangkan matan kedua
dengan rawi yang lebih râjih dari yang pertama di sebut sebagai hadis mahfûzh.

Adapun yang dimaksud dengan tanpa ‘illat bahwa hadis itu baik rawi atau
sanad-nya harus bebas dari penyakit–penyakit yang menodai ke-shahih-an hadis
itu. Umpamanya ada rawi yang meriwayatkan hadis secara muttashil yang
sebenarnya hadis tadi mursal atau terhadap hadis munqathi’ dan sebaliknya. Dan
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demikian juga dapat dikatakan ber-’illat sanadnya seandainya ditemukan adanya
sisipan yang terdapat pada matan hadis itu sendiri (Fatchur Rahman.1991 : 100).

Dengan menyimak pengertian ‘illat di atas, maka illat yang ada pada matan
hadis yang menjadi objek kajian naqd dâkhilî di antaranya sering terjadi sisipan
rawi hadis yang merupakan ucapannya pada matan hadis itu. Hal ini jelas akan
menodai ke-shahih-an hadis tersebut.

Khusus untuk hadis yang mendapat sisipan pada matan tersebut dikenal
dengan istilah hadis mudraj. Perkataan tadi memang bukan ditujukan untuk
menambah – nambah, tetapi pada awalnya bertujuan sebagai penjelas atas maksud
kata – kata yang sukar atau dalam rangka untuk men-taqyîd-kan makna yang
muthlaq(Fatchur Rahman.1991 : 160).

Demikianlah penjelasan mengenai kaidah kedua (al-Naqd al-Dâkhilî ) dari
ilmu jarh wa ta’dîl.

Setelah penulis menguraikan kaidah-kaidah ilmu jarh wa Ta’dîl di atas, di
bawah ini diuraikan pula bagaimana aplikasi Ilmu Jarh wa Ta’dîl dalam
melaksanakan kaidah-kaidah tersebut. Ada beberapa langkah para jârih wa
mu’addil dalam meneliti keabsahan hadis di antranya sebagai berikut :
a. Mengkritik rijâl hadist. Dari sini, para muhadisin dapat mengklasifisikan para

rawi mulai dari yang jujur, tertuduh dusta atau dusta.
b. Melaksanakan kegiatan isnâd. Maksudnya ialah dengan cara menemui para rawi

hadist dengan bertanya dan meminta penjelasan.
c. Melihat dari segi hafizh, sama` dan tsabat-nya dalam periwayatan hadist.
d. Mengkritisi matan hadist. Maksudnya ialah dengan mengkonfirmasikan kembali

hadist itu, bahkan meninggalkannya sebahagian hadist sebagaimana yang
dilakukan oleh Ibrahim al-Nakha`i terhadap sebahagian hadist Abu Hurairah ra
(Abd al-Muthalib,1981:hlm.57-59).

Demikianlah beberapa langkah dari Jârih wa mu’addil dalam tujuannya untuk
mnyeleksi hadis – hadis sehingga di dapat hadis mana yang lebih mendekati dan
dapat dipertanggungjawabkan otentisitasnya, baik secara lafal ataupun makna.

C. PENUTUP

Dari uraian di muka, jelaslah bahwa betapa selektifnya Ilmu hadis dalam
menyaring semua pemberitaan yang dinisbahkan pada Nabi Saw., Karenanya,
rasanya tidak alasan bagi mereka kaum ingkar sunnah untuk mengingkari sunnah
nabi dengan alasan sunnah itu tidak bisa dijamin otensitasnya.

Sesungguhnya berbicara masalah syarah terhadap suatu hadis adalah berbicara
naqd juga. Namun demikian, untuk fokusnya pembahasan, maka persoalan ini telah
dibahas secara khusus walaupun pada akhirnya terintegrasikan juga dalam
pembahasannya secara utuh.
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Pembicaraan syarah hadis baik secara maudhu’i maupun secara tahlili dengan
lugas dan tepat dalam menguraikan makna-makna hadis dengan melalui naqd
hadis ini baik secara dakhili maupun khariji, adalah merupakan keniscayaan yang
harus dilakukan demi supaya pembahasan itu benar-benar dapat
dipertanggungjawabkan segi kehujahannya.
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