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Sekilas Pandang

Hadits dha'if banyak macamnya, diantaranya adalah hadits mudallas. Para ulama' 
telah  membahas  hadits  mudallas  secara  spesifik  dalam  kitab-kitab   mereka. 
Karena  pentingnya  pembahasan  ini  kami  (pemakalah)  berusaha  menyajikan 
pembahasan  ini  untuk  pembaca,  agar  dapat  mengenal  hadits  mudallas  secara 
mandalam  dan  bagaimana  hukum  mengamalkannya.  Semoga  pembahasan  ini 
bermanfaat bagi pemakalah dan seluruh kaum muslimin.
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 1  Pendahuluan

Rasulullah memberi motivasi bagi umatnya untuk mendengar dan meriwayatkan 

hadits. Sebagaimana yang disebutkan dalam sabadanya:

"Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu(hadits,  

pent),  lalu  ia  menyampaikan  berita  itu  sebagaimana  yang  ia  dengar.  Dan 

mungkin  saja  orang  yang  menerima  berita  itu  lebih  paham dari  orang  yang 

mendengarnya." (HR. Trimidzi, dalam kitab Al Ilmu, haditsnya hasan shahih).

Namun yang jadi permasalahan adalah ternyata disana banyak sekali hadits-hadits 

dha'if  yang  tidak  bisa  dijadikan  hujjah.  Hadits  dha'if  banyak  macamnya, 

diantaranya adalah hadits mudallas. Para ulama' telah membahas hadits mudallas 

secara  spesifik  dalam kitab-kitab   mereka.  Karena  pentingnya pembahasan  ini 

kami  (pemakalah)  berusaha  menyajikan  pembahasan  ini  untuk  pembaca,  agar 
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dapat  mengenal  hadits  mudallas  secara  mandalam  dan  bagaimana  hukum 

mengamalkannya.  Semoga  pembahasan  ini  bermanfaat  bagi  pemakalah  dan 

seluruh kaum muslimin.

 2  Pengertian

a. Secara bahasa  mudallas adalah maf'ul dari ( دلّس-يدلّس-تدليسا), 

yang artinya menutupi aib.1 

b. Menurut  Syaikh  Mana'  Al-Qaththan  secara  istilah  adalah 

menyembunyikan  aib  dalam  hadits  dan  menampakkan  kebaikan 

pada dzahirnya.2 

 3  Pembagian Tadlis

Tadlis terbagi menjadi dua, yaitu:

 3.1 Tadlis Isnad

Yaitu jika perawi meriwayatkan suatu hadits  yang hadits  tersebut tidak pernah 

didengarnya, tanpa menyebutkan bahwa perawi pernah mendengar hadits tersebut 

darinya. 

Yang dimaksud ungkapan diatas adalah seorang perawi meriwayatkan  sejumlah 

hadits  yang didengarnya  dari  gurunya;  akan  tetapi  hadits  yang ditadliskan  itu 

belum pernah didengar dari gurunya tadi, melainkan dari gurunya yang lain dan ia 

gugurkan gurunya yang lain itu. Ia meriwayatkan hadits itu dengan lafadz yang 

mengandung as  sima'  (mendengar  secara  langsung)  atau  yang sejenisnya  agar 

orang lain mengira bahwa ia  telah mendengar hadits tersebut dari gurunya dan 
1  .  Ibrahim Mushthafa, dkk, Al Mu'jam Al Washith, hlm 293.
2  .  Syaikh Mana' Al Qaththan, Terjemah Mabahits fi 'Ulum Al Hadits, hlm  139.
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orang yang ia gugurkan itu bisa satu orang atau lebih.

Adapun perbedaan antara tadlis isnad dengan mursal khafi adalah, mursal khafi 

itu perawi meriwayatkan hadits dari orang yang belum pernah didengarnya sama 

sekali.

Contoh hadits tadlis isnad adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim yang 

sanadnya  bersandar  pada  Ali  Bin  Khasram  yang  berkata,  Ibnu  Uyainah  telah 

berkata kepada kami dari  Az Zuhri,  lalu ditanyakan kepadanya apakah engkau 

mendengarnya dari Az Zuhri ? ia menjawab, "Tidak bahkan  tidak juga dari orang 

yang mendengarnya dari Az Zuhri. Telah menuturkan kepadaku Abdurrazak dari 

Ma'mar dari Az Zuhri.3

 3.2 Tadlis Taswiyah 

Tadlis  taswiyah yaitu  menghilangkan selain syaikhnya karena dia  perawi yang 

dha'if  dan  muda  umurnya,  sehingga(seakan-akan)hadits  tersebut  diriwayatkan 

orang  yang  tsiqah  dari  perawi  yang  tsiqah  pula,  kemudian  hadits  tersebut 

dihukumi shahih. 4

Adapun orang yang sering melakukan tadlis adalah Baqiyah bin Walid dan Walid 

bin Muslim.

Contohnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al 

Ilal,  ia  berkata,  "Aku  mendengar  bapakku,  seraya  menyebutkan  hadits  yang 

diriwayatkan Ishak bin Rahawih dari Baqiyah, telah menuturkan kepadaku Abu 

3  .  Ibnu Shalah, Muqadimah Ibnu Shalah fi Ulum Al Hadits, hal 34.
4  . Ahmad Muhammad Syakir Al Baa'its Al Hadits, Syarh Ihtishaar 'Ulum Al Hadits Li  Al 

Hafidz Ibnu Taimiyah, hlm 64.
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Wahab  Al  Asadi  dan  Nafi'  dari  Ibnu  Umar  sebuah  hadits  yang  berbunyi, 

"Janganlah kalian memuji keislaman seseorang sebelum kalian mengetahui simpul 

pikirannya."

Dalam hadits ini Baqiyah menyebutkan Abu Wahab dengan nama lainnya yang 

menggunakan julukan dan gelarnya yang menisbahkan kepada bani Asad, agar ia 

tidak digugat.

 3.3 Tadlis Syuyukh

Yaitu  seorang  perawi  meriwayatkan  suatu  hadits  yang  didengar  dari  gurunya 

dengan sebutan yang tidak dikenal dan masyhur. Yang dimaksud sebutan adalah 

nama,  gelar,  pekerjaan   atau  kabilah  dan  negri  yang disifatkan  untuk  seorang 

syaikh,  supaya gurunya itu tidak dikenal oleh orang.5

Contoh hadits tadlis Syuyukh adalah Perkataan salah seorang imam qurra', Abu 

Bakar bin Mujahid Ahmad telah menuturkan kepada kami Abdullah bin Abdullah. 

Yang dimaksudkannya adalah Abu Bakar bin Abu Daud As Sijistani.

Ahmad Muhammad Syakir manambahkan macam-macam tadlis lain yaitu:

a. Hadits taswiyah yang telah dibahas diatas.

b. Tadlis  'athf(mengikuti  sebelumnya),  seperti 

perkataan,"Fulan  dan  fulan  berbicara  kepadaku/ 

hadatsana fulan wa fulan" padahal dia tidak mendengar 

dari fulan yang kedua.

c. Tadlis sukut(diam) yaitu seperti perkataan   حدثننا atau 

 kemudian diam, dan berkata Hisyam bin 'Urwah  سمعنا

atau Al A'masy, maka seakan-akan dia mendengar dari 

5 . Syaikh Mana' Al Qaththan, Terjemah Mabahits fi 'Ulum Al Hadits, hlm 142.
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keduanya padahal dia tidak mendengar dari keduanya.6

 4 Motivasi Perbuatan Tadlis

Motivasi yang  mendorong tadlis syuyukh ada empat:

1. Lemahnya guru atau tidak tsiqah.

2. Meninggalnya  lebih  akhir  dibandingkan  dengan  guru-guru  lain 

yang sekelompok.

3. Usia  gurunya  lebih  muda  dibandingkan  dengan  perawi  yang 

meriwayatkan haditnya.

4. Banyak  riwayatnya  untuk  mengesankan  gurunya  banyak, 

sementara  ia tidak suka menyebut-nyebut  nama gurunya dengan 

satu bentuk.

Motivasi yang mendorong tadlis isnad ada lima, yaitu:

1. Supaya dikira derajat sanadnya tinggi.

2. Terlewatinya  bagian  hadits  yang  berasal  dari  syaikh 

yang didengarnya, karena banyaknya.

3. 4 & 5 adalah tiga motivasi pertama yang terdapat pada 

tadlis syuyukh.7

 5 Hukum Hadits Mudallas

Meskipun tadlis taswiyah termasuk dalam tadlis  isnad,  namun tadlis taswiyah 

yang paling buruk di  antara macam-macam tadlis.  Dan menurut DR. Mahmud 

Thahan hukumnya adalah makruh sekali (sangat dibenci). Al Iraqi berkata, "Jenis 

6  . Ahmad Muhammad Syakir, Al Baa'its Al Hadits, Syarh Ihtishaar 'Ulum Al Hadits Li  Al 
Hafidz Ibnu Taimiyah, hlm 64.

7  .    DR. Mahmud Thahan, Taisiru Al Mushthalah Al Hadits, hlm 83.
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tadlis ini mencemarkan siapa saja yang sengaja melakukannya." 

Hadits  Syuyukh  hukumnya  bisa  makruh  bila  orang  yang  meriwayatkan  dari 

perawi yang lebih kecil umurnya, dan  haram bila orang yang tidak tsiqah  lalu 

melakukan tadlis agar tidak diketahui keadaanya, atau membuat pengaburan agar 

dikira sebagai orang lain yang tsiqah dengan menyamakan nama. 8

 6 Contoh Para Mudallis

Para mudallis banyak sekali baik yang dha'if maupun yang tsiqah, seperti:

1. Al Hasan Al Bashri.

2. Hamid Ath Thuwail.

3. Sulaiman bin Mihran Al A'masy.

4. Muhammad bin Ishaq.

5. Al Walid bin Muslim.9  

 7 Hukum Riwayat Mudallis

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini,  yaitu:

● Riwayat mudallis tertolak secara mutlak meskipun jelas-jelas mendengar. 

Karena perbuatan tadlis itu sendiri merupakan perbutan yang cacat, akan 

tetapi pendapat ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan.

● Apabila  tidak  secara  jelas  mendengar,  maka  riwayatnya  tidak  bisa 

diterima.10

8 .  Syaikh Mana' Al Qaththan, Terjemah Mabahits fi 'Ulum Al Hadits, hlm 141 dan 143.
9  .  Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, Mushthalah Al Hadits lis Sanah Ats Tsalitsah Ats 

Tsanawiyah, hlm 17. 
10  .  DR. Mahmud Thahan, Taisiru Al Mushthalah Al Hadits, hlm 83.
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● Ibnu  Shalah  merinci  pendapatnya,  yaitu  :  Apa  yang diriwayatkan  oleh 

mudallis  dengan lafadz yang memiliki  banyak kemungkinan(muhtamal) 

dan tidak menjelaskan bahwa dia mendengar atau bersambung sanadnya, 

maka hukumnya adalah mursal dan tidak dijadikan hujjah.  Sedang bila 

lafadz periwayatannya jelas menunjukkan bahwa sanadnya bersambung, 

seperti  ( (سنمعت), ( حدّثننا   atau ( (أخبرننا   dan semisalnya.  Maka 

diterima dan dijadikan sebagai hujjah. 11

B. Cara mengetahui Tadlis.

a. Pemberitahuan dari si mudalisnya sendiri

b. Penetapan  salah  seorang  imam  hadits  yang  didasarkan  pada 

pengetahuannya yang diperoleh melalui kajian dan penelusuran

C. Tingkatan Tadlis.

Menurut Al Hafidz tadlis ada lima tingkatan:

1. Perawi yang tidak banyak disifati, seperti Yahya bin Sa'id.

2. Menurut  perkiraan  ulama  perawi  nya  mentadlis,  kemudian  ia 

mengeluarkannya   dalam  kitab  shahih  dikarenakan  kredibilitas,  dan 

sedikit tadlisnya dalam periwayatan seperti Sufyan At Tsauri. Atau perawi 

tidak mentadlis kecuali dari perawi yang tsiqah pula, seperti Sufyan bin 

'Uyainah. 

3. Perawi yang sering mentadlis, tidak dari perawi yang tsiqah saja, seperti 

Abu Zubair Al Maki.

4. Perawi yang sering mentadlis dari perawi yang dha'if. Seperti Baqiah bin 

Al Walid.

5. Berkumpul padanya sifat-sifat dha'if disebabkan perkara lainnya. Seperti 

Abdullah bin Lahi'ah.12

11  .  Ibnu Shalah, Muqadimah Ibnu Shalah fi Ulum Al Hadits, hal 34.
12  .  Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, Mushthalah Al Hadits lis Sanah Ats Tsalitsah Ats 
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 8 Perkataan Ulama' Tentang Tadlis

a. Diriwayatkan dari Syu'bah. bahwa ia berkata:"Berzina lebih aku sukai dari 

pada mentadlis(hadits)." 

b. Imam Syafi'I berkata:"Tadlis adalah saudaranya dusta." 

c. Di  riwayatkan  dari  para  hafidz,  barang  yang  diketahui  mentadlis  para 

perawi,  maka  riwayatnya  ditolak  secara  mutlak,  walaupun  ia 

meriwayatkan dengan lafadz bersambung serta diketahui  dia mentadlis 

hanya sekali. 

d. Ahmad  Muhammad  Syakir  berkata:"  Tujuan  mentadlis  adalah  sama 

dengan  mursal  yaitu  khawatir  kalau  syaikhnya  diketahui  karena  akan 

ditolak.13

 9 Penyebab Tercelanya Tadlis

○ Diragukan mendengar dari syaikh yang belum pernah ia dengar.

○ Sengaja menutup-nutupi suatu perkara yang disembunyikan.

○ Diketahui bahwa jika menyebutkan hadits yang ditadliskannya maka ia 

tidak akan disukai.14

 10 Kitab-Kitab Populer Tentang Tadlis

○ At Tabyiin li Asma Al Mudallisin,  karya Al Khathib Al Baghdadi.

Tsanawiyah, hlm 17-18.

13  .  Ahmad Muhammad Syakir, Al Baa'its Al Hadits, Syarh Ihtishaar 'Ulum Al Hadits Li  Al 
Hafidz     Ibnu Taimiyah 63-64.

14  . DR. Mahmud Thahan, Taisiru Al Mushthalah Al Hadits, hlm  83.
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○ At Tabyiin li Asma Al Mudallisin karya Burhanuddin bin Al Halabi.

○ Ta'rifu Ahli At Taqdis bi Maratibi Al Maushuufiin bi At Tadlis, karya 

Ibnu Hajar.  

Maraji':

1. Ibnu Shalah, Muqadimah Ibnu Shalah fi Ulum Al Hadits.

2. Ahmad Muhammad Syakir, Al Baa'its Al Hadits, Syarh Ihtishaar 'Ulum Al 

Hadits Li  Al Hafidz Ibnu Taimiyah

3. Syaikh Mana' Al Qaththan, Terjemah Mabahits fi 'Ulum Al Hadits.

4. DR. Mahmud Thahan, Taisiru Al Mushthalah Al Hadits

5. Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, Mushthalah Al Hadits lis Sanah Ats 

Tsalitsah Ats Tsanawiyah.

6. Ibrahim Mushthafa, dkk, Al Mu'jam Al Washith.

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.
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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 

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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