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Bila melihat fenomena jarh dan ta'dil saat ini, sungguh penulis sangat prihatin. Orang begitu mudah menjarh orang lain
tanpa didasari ilmu. Baik alasannya, karena beda golongan, pemahaman maupun takut tersaingi.  Dengan demikian
pihak yang dijarh sangat dirugikan. Kenapa? Karena dengan ia dijarh, ia dijauhi sahabat-sahabatnya ataupun murid-
muridnya, bahka ta'lim pun yang biasa ia bisa bubar. 

Selain itu dia (yang suka menjarh) belum tentu terpenuhi syarat-syarat sebagai penjarh. Atau bahkan dalam dirinya juga
terdapat  perbuatan yang menjadikannya ia dijarh. Bagaimana ia akan menjarh orang lain sedang dalam dirinya terdapat
perbuatan yang menjadikan ia dijarh?

Kalau memang orang yang dijarh memang melakukan perbuatan yang menyebabkan ia dijarh sudahkah ia klarifikasi?
Kalau sudah, sudah kah ia  menasehatinya, agar ia bertaubat? Bila hal ini dilakukan sudah barang tentu tidak akan
terjadi jarh secara serampangan. Sehingga dengan makalah ini penulis ingin menjelaskan kepada siapa saja yang
menginginkan pengetahuan seputar pembasan Al Jarh dan At Ta'dil. Diharapkan makalah ini bermanfaat bagi kita
semua.

Untuk memberikan sedikit gambaran perlu saya sampaikan pengerian ilmu Al Jarh dan At Ta'dil. Ilmu Al Jarh dan At
Ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang penetapan adil
dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka.
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