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 1 Pengertian

Sebelum  panjang  lebar  kita  membahas  masalah  ini,  alangkah  baiknya  kita 

mengetahui  pengertian  hadits  bertentangan,  yang  dalam  bahasa  Arabnya 

mukhtalif.   Diharapkan  dengan  mengetahui  istilah  bahasa  Arab  dan 

pengertiannya kita tidak salah dalam mengambil persepsi dalam masalah ini.

a. Secara  bahasa,  adalah ism fa'il  dari  (ikhtilaf)  yaitu  lawan dari  sepakat. 

Dikatakan:"Ikhtilaf dua hal, yaitu: tidak sepakat dan tidak sama.1 

b. Secara istilah adalah datang dua hadits  yang   bertentangan maknanya, 

maka keduanya digabung (bila memungkinkan bila tidak), ditarjih salah 

satunya kemudian diamalkan salah satunya.2

1  . Al Mu'jam Al Wasith, I/251.
2 . Tabrib Ar Rawi fi Syarh Taqrib A Nawawi, Al Hafidz Al Imam As Suyuthi, II/ 196.
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 2 Urgensi Mengetahuinya

Mengetahui  mukhtalif  hadits  tergolong perkara yang amat  penting dalam ilmu 

hadits.  Sudah  seharusnya  seluruh  ulama'   mengetahui.  Imam-imam  yang 

mengumpulkan  hadits  dan  fiqih,  serta  ulama'-ulama'  ushul   yang  mendalami 

makna-makna  secara  rinci   memiliki  ketrampilan  dan  kesempurnaan  dalam 

cabang ilmu ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak menemui kesulitan, kalau 

pun ada sangat jarang. 

 3 Pembagian Mukhtalif Al Hadits

 3.1 Memungkinkan untuk dijamak (digabung)

 3.1.1 Pengertian jamak

Jamak  adalah  penjelasan  penggabungan  antara  dalil-dalil  syar'I,  dan 

menampakkan bahwa perselisihan secara hakiki tidak ada, antara keduanya.3 

 3.1.2 Syarat menjamak dua hadits.4

1. Kedua  dalil  yang  bertentangan  bisa  dijadikan  hujjah  (tsabitul 

hujjiyah). 

2. Dengan mengadakan jamak tidak membatal nash-nash atau syar'I 

atau  sebagiannya.

3. Kedua dalil sama-sama kuat.

4. Tidak menjamak dengan cara takwil yang jauh.

3  . Taisir Al Ushul, Hafidz Tsana'ullah Al Wazahidi, 314.  
4  . Ibid, 315-316. 
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5. Tidak menjamak  nash shahih yang bertentangan, kemudian malah 

menyelisihinya.

 3.1.3 Contoh

Hadits Abu Hurairah:

 عن أب هريرة يقول قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ... فر من الجذوم كما تفر من السد

( رواه البخاري )

Dari Abu Hurairah berkata telah bersabda Rasulullah bersabda:"Larilah kamu dari 

(penyakit) lepra sebagaimana kamu lari  dari  singa."(HR. Al Bukhari,  Kitab Ath 

Thib/5707)

Dengan hadits Abdullah:

سلم ل عدوى ول يه و صلى ال عل سول ال  ما قال قال ر ضي ال عنه مر ر بن ع بد ال   عن ع

طية إنا الشؤم ف ثلث ف الفرس والرأة والدار . (رواه البخاري )

Dari  Abdullah  bin  Umar  telah  berkata,  bersabda  Rasulullah  n  :"Tidak  ada 

penularan (penyakit),  tidak tiyarah.  Sesungguhnya kesialan ada dalam tiga hal, 

hewan tunggangan,  perempuan(istri)  dan rumah."  (HR.  Al  Bukhari,  Kitab  Ath 

Thib/5772)

Kedua hadits diatas adalah shahih.

Cara menjamaknya:

Para ulama' telah menjamaknya dengan beberapa cara:

1. Sesungguhnya  penyakit  tidak  menular  secara  tabiatnya.  Namun  Allah 
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menjadikan  sebab  bercampurnya  orang  yang  sakit  dengan  orang  yang 

sehat  tertularnya penyakit. Dan sebab tertularnya penyakit berbeda-beda.

2. Peniadaan penularan penyakit  merupakan sebuah keumuman.  Mengenai 

perintah  untuk  lari  (menghindar)  dari  penyakit  lepra,  maka  hal  ini 

termasuk tindakan preventif. Yaitu agar tidak terjadi kesamaan (sakit) pada 

diri  orang  yang  sakit   lepra.  Fenomena  sakitnya  orang tersebut  adalah 

karena takdir Allah yang telah menetapkannya, bukan karena penularan. 

Jadi persangkaan orang bahwa hal itu disebabkan karena adanya interaksi 

dengan  orang  sakit,  kemudian  menyakini  benarnya  penularan,  maka 

terjatuhlah ia dalam dosa. Lalu diperintakan untuk menjauhi orang yang 

sakit lepra  sebagai tindakan pencegahan terjerumus kedalam keyakinan 

yang memerosokkannya kedalam dosa.

3. Sesungguhnya  penularan  hanya  khusus  pada  penyakit  lepra  dan 

sejenisnya.  Maka maksud perkataan:"Tidak ada penularan  yaitu  kecuali 

penyakit lepra dan sejenisnya.    

4. Perintah lari dari penyakit lepra untuk menjaga kesusahan dari orang yang 

sakit  lepra. Karena  si sakit tersebut melihat orang yang sehat maka ia 

akan merasa semakin berat musibah yang menimpanya.5  

Hukumnya.

Wajib mengamalkan keduanya secara bersama-sama.

 3.2 Tidak memungkinkan untuk digabung

5  . Tabrib Ar Rawi fi Syarh Taqrib A Nawawi, Al Hafidz Al Imam As Suyuthi, II/198.
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 3.2.1 Diketahui Nasikh dan Mansukhnya.

● Pengertian nasikh.

Naskh adalah pengangkatan yang dilakukan oleh penetap syari'at terhadap suatu 

hukum yang datang terdahulu dengan hukum yang datang kemudian.6

● Dengan apa naskh diketahui.

a. Pernyataan dari Rasulullah.

كنت نيتكم عن زيارة القبور فزورها فانا تدكركم الخرة

"Aku  telah melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka 

(sekarang) berziarahlah, karena hal itu mengingatkanmu terhadap 

akhirat" ( HR : Bukhari dan Muslim)

b. Perbuatan Nabi.  Sebagaimana ketika beliau merajam Ma'iz,  dan 

tidak menjilidnya(mendera). Maka ini naskh dari Sabdanya:

 الثيب بالثيب جلد مئة و رجم و رجم بالجارة .

c. Melalui perkataan sahabat nabi saw.

Seperti perkataan Jabir bin Abbdullah:"Termasuk dua perkara 

terakhir dari Rasulullah n adalah meninggalkan wudhu setelah 

makan (makanan) yang dimasak oleh api. Dikeluarkan oleh 

shahibu Sunan. 

d. Melalui pengetahuan sejarah. Seperti hadits Syadad bin Aus:

أفطر الاجم و الحجوم

6  . Terjemah Pengantar Studi Ilmu Hadits, Syaikh Manna' Al Qaththan, hal 127.

6



Bila Dua Hadits Bertentangan

"Batal puasanya orang yang membekam dan dibekam."

Telah dinaskh dengan hadits Ibnu Abbas:

أن النب صلى ال عليه وسلم احتجم وهو مرم صائم 

"Sesungguhnya Nabi berbekam dan beliau dalam keadaan ihram 

puasa."

Hadits yang disampaikan Syadad diatas terjadi pada zaman fathu 

Makkah, dan yang dikabarkan Ibnu Abbas terjadi pada haji wada'.

e. Melalui pengetahuan ijma.

من شرب المر فاجلدوه فان عاد ف الرابعة فاقتلوه

"Barangsiapa meminum khamr, maka jilidlah ia. Dan jika kembali 

melakukan hal serupa sebanyak empat kali, maka bunuhlah ia". 

(HR: Abu Daud dan Tirmidzi)

Imam Nawawi berkata : Ijma telah menunjukan hadist tersebut 

mansukh.

● Hukumnya. 

Bila  diketahui  yang nasikh  dari  dua  dalil  yang  bertentangan,  maka kita  harus 

mendahulukan  yang  nasikh  dan  mengamalkannya  serta  meninggalkan  yang 

mansukh. 

 3.2.2 Ditarjih antara keduanya

● Pengertian.

Tarjih  adalah  upaya  seorang  mujtahid   untuk  mencari  satu  dalil  yang 

didahulukan  dari  dua  dalil  yang  bertentangan,  yang  mana  dialamnya 

terdapat keistimewaan sehingga   mengamalkannya lebih utama dari yang 

lain.7

7  . Taisir Al Ushul, Hafidz Tsana'ullah Al Wazahidi, 316.  
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● Pembagian tarjih.

1. Tarjih dengan keadaan para perawi.

2. Tarjih dengan tahamul (menyampaikan) hadits. Maka dirajihkan  dari 

mereka  yang  tidak  menyampaikankan  hadist  kecuali  setelah  baligh, 

dibanding menyampaikan hadits sebelum baligh.

3. Tarjih dengan cara periwayatan, seperti meriwayatkan dengan lafadz 

diutamakan dari pada riwayat dengan makna.

4. Tarjih berdasarkan datang nya hadits, seperti mendahulukan yang turun 

di Madinah dari pada yang turun di Makkah.

5. Tarjih dengan lafadz khabar, seperti mendahulukan makna hakiki dari 

pada makna majazi.

6. Tarjih dengan hukum, seperti mendahulukan petunjuk haram dari pada 

yang mudah.

7. Tarjih dengan perkara-perkara  dari luar, seperti kesesuaiannya dengan 

dzahir Al Qur'an.8

● Hukumnya.

Wajib mengamalkan dalil yang rajih dan meninggalkan yang marjuh, atau 

tawaquf (mendiamkan), hingga tampak bagi kita yang rajih.

 4 Kitab-kitab Yang Populer tentang Mukhtalif Al 
Hadits.
● Ikhtilaf Al Hadits, Imam Asy Syafi'i.

● Ta'wil Mukhtalif Al Hadits, Ibnu Qutaibah.

● Musykil Al Atsar, Ath Thahawi. 

8  . Tabrib Ar Rawi fi Syarh Taqrib A Nawawi, Al Hafidz Al Imam As Suyuthi, II/198-202.
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 5 Maraji'

● Tabrib Ar Rawi fi Syarh Taqrib A Nawawi, Al Hafidz Al Imam As Suyuthi.

● Shahih Al Bukhari.

● Terjemah Pengantar Studi Ilmu Hadits, Syaikh Manna' Al Qaththan.

● Taisir Mushthalah Al Hadits, DR. Mahmud Ath Thahhan.

● Taisir Al Ushul, Hafidz Tsana'ullah Al Wazahidi.

● Mu'jam Al Wasith.

Akhir Kata

Dengan memohon pertolongan Allah, bersama-sama kita meningkatkan iman dan 

ilmiah ummat berpatok pada pemahaman salafush shalih, menggalang ukhuwah 

bersama seluruh thalibul ilmi dan du'at penyeru kepada ummat, bersama seluruh 

golongan dan pergerakan yang haq,  merajut  al-wala hingga menjadi  bangunan 

yang kokoh saling menguatkan, dan inilah seruan kami: 

● Seruan  untuk  hijrah  kepada  Allah  dengan  memurnikan  tauhid  dan 

mencampakkan  kesyirikan  serta  hijrah  kepada  Rasul-Nya  dengan 

mengikuti sunnahnya. 

● Seruan untuk berwala kepada iman dan muslimin serta baro'  dari syirik 

dan musyrikin.

Nikmatilah makalah-makalah ilmiah kami! Dan tulislah pesan dan saran Antum 

untuk  kemajuan komunitas  ini.  Semoga Allah  menilai  semua  yang turut  andil 

menanam  saham  dalam  pendirian,  penulisan,  editing,  koreksi,  kontribusi, 

pendanaan,  penyebaran  dan  sokongan  apapun  bentuknya  sebagai  amal  shalih 
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jariyah yang akan menemani kita pada kegelapan dan kesendirian alam barzah. 

Amin... Wala quwwata illa billah.

Saran dan Kritik

Semua saran,  koreksi  dan kritik  atau  kontribusi  harap dikirimkan langsung ke 

email Tim Editing IlmuIslam.net berikut:

webadmin.i2n@gmail.com

الحمد ل رب العلمين
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