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Istilah-istilah dalam hadits Sanad: Jalan menuju lafadh hadits. Misalnya, A meriwayatkan
hadits dari B, ia meriwayatkan hadits dari C, ia meriwayatkan hadits dari Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam.

Jalan lain: Sanad lain.

Hadits: Perbuatan, perkataan, keputusan, dan pengakuan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.

Sunnah: Hadits.

Atsar: Ada ulama berkata, “Atsar identik denan hadits, sebagaimana hadits marfu’ dan mauquf
dikatakan atsar.

Hadits Qudsi: Apa-apa yang disandarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kepada
Allah selain Al-Qur’an.

  Hadits Shahih: Hadits yang memiliki sifat-sifat yang membuat hadits itu diterima.

Sifat-sifat hadits yang diterima:

1. Sanadnya harus muttasil (bersambung), artinya tiap-tiap perawi betul-betul mendengar dari
gurunya. Guru benar-benar mendengar dari gurunya, dan gurunya benar-benar mendengar dari
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

2. Perawi harus adil. Artinya, perawi tersebut tidak menjalankan kefasikan, dosa-dosa,
perbuatan dan perkataan yang hina.

3. Betul-betul hafal.

4. Tidak bertentangan dengan perawi yang lebih baik dan lebih dapat dipercaya.
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5. Tidak berillat, yakni tidak memiliki sifat yang membuat haditsnya tidak diterima.

Hasan: Hadits yang sanadnya bersambung perawi adil, yang hafalannya kurang sedikit
disbanding dengan perawi-perawi hadits shahih. Tidak bertentangan dengan perawi-perawi
yang lebih dapat dipercaya, dan tidak memiliki cacat yang membuat hadits tersebut tidak
diterima. 

Hukum hadits hasan: seperti hadits shahih, dapat dibuat pedoman dan dijalankan, namun bila
diantara hadits shahih dan hadits hasan bertentangan, maka didahulukan adalah hadits shahih.

Hadits Dhaif: Hadits yang tidak memiliki sifat-sifat hadits-hadits shahih dan sifat-sifat hadits
hasan.

Hukum hadits dhaif: Tidak boleh dijadikan pedoman dalam masalah akidah dan
hukum-hukum agama. Boleh dijalankan dalam masalah-masalah yang dianggap baik, anjuran,
peringatan dengan syarat-syarat tertentu.

Hadits Marfu’: Perkataan, perbuatan, pemutusan, atau pengakuan Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam, baik sanadnya bersambung atau tidak. Contoh hadits marfu’: hadits muttasil,
musnad, mursal, dll.

Hukum hadits marfu’: kadang-kadang shahih, hasan, dan dhaif.

Musnad: hadits yang sanadnya bersambung dari perawi ke perawi sampai pada Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadits maqthu’, munqathi, hadits yang dita’liq dan
mursal tidak termasuk hadits musnad.

Hukum hadits musnad:  Kadang-kadang shahih, hasan, dhaif.

Muttasil (mausul): Hadits yang sanadnya bersambung dari perawi mendengar dari perawi
sampai pada Nabi atau hanya sahabat-sahabat saja. Hadits mauquf dan munqathi’
kadang-kadang termasul hadits muttasil.
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Mauquf: Perkataan atau perbuatan sahabat, sanadnya bersambung atau tidak. Contoh: hadits
munqathi’. Hadits marfu dan mursal tidak termasuk hadits mauquf.

Munqathi’: Hadits yang salah satu dari perawi tidak disebut, dengan syarat perawi yang tidak
disebut itu bukan sahabat. Contoh: hadits marfu’, mursal, dan mauquf. Hadits munqathi’
termasuk hadits dhaif.

Mursal: Apabila ada tabi’in berkata, “Nabi bersabda…….tanpa menyebutkan perawi dari
sahabat, maka hadits tersebut termsuk mursal. Contoh: hadits munqathi’ dan hadits mu’dlal.
Hukumnya sama seperti hadits dhaif.

Muallaq (hadits-hadits yang dita’liq): Hadits yang permulaan sanadnya tidak tersebut.
Contoh: setiap hadits yang sanadnya tidak bersambung.

Gharib: Hadits yang diriwayatkan oleh satu perawi dan perawi lain tidak meriwayatkan hadits
tersebut. Hukumnya kadang-kadang shahih, hasan namun kebanyakan hukumnya dhaif.

Masyhur: Hadits yang diriwayatkan oleh tiga perawi keatas, walaupun dalam satu tingkat
perawi (perawinya sama-sama sahabat). Hukumya shahih, hasan atau dhaif.

Mutawattir: Hadits yang diriwayatkan oleh perawi banyak  dari perawi banyak.

Mubham: Hadits yang dalam sanadnya atau matannya ada orang yang tidak disebut.
Hukumnya, jika perawinya yang tidak diketahui, hukumnya dhaif.

Syadz: Hadits yang diriwayatkan oelh orang yang dapat dipercaya, matan atau sanadnya
bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih dipercaya. Lawan syadz
adalah mahfud (yang terjaga). Hukumnya dhaif dan ditolak.
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Mudraj: Idraj (sisipan) ada dua; 1. Lafadh hadits yang disisipi, 2. Sanad hadits yang disisipi.
Lafadh hadits yang disisipi: sebagian perawi menambah hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
tanpa diberi tahu atau diberi tanda. Hukumnya shahih, atau dhaif.

Maqlub: Menggani sesuatu dengan yang lain dalam hadits, adakalanya kalimat hadits dibalik,
dll. Hukumnya harus dikembalikan pada asalnya.

Mudhtarib: Hadits yang diriwayatkan oleh perawi, kemudian ditempat lain dia meriwayatkan
hadits tersebut dengan arti yang berbeda. Hukumnya dhaif.

Ma’lul: Hadits kalau dilihat dhahirnya baik, namun setelah diteliti oleh ahli hadits, ternyata ada
hal yang membuat hadits tersebut tidak bisa dikatakan shahih. Hukumnya dhaif.

Matruk: Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang sudah disepakati oleh para ulama bahwa
dia dhaif. Adakalanya dia bohong, keliru, atau fasik. Hukumnya tidak dianggap, juga tidak boleh
dibuat pedoman atau dibuat syahid.

Maudlu’: Hadits buatan perawi, lalu disandarkan kepada rasul, sahabat, atau tabi’in.
Hukumnya tidak boleh diriwayatkan atau diajarkan kecuali ada tujuan agar orang yang
mendengar atau yang membacanya berhati-hati.

Munkar: Seperti hadits syadz, hadits munkar tidak boleh diterima, apabila perawinya
bertentangan dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya.

Syahid: Arti hadits yang cocok dengan arti hadits lain, hanya saja sahabat yang
meriwayatkannya berlainan.

La ba’sa bihi: Perawi tidak memiliki cacat. Ibnu Mu’in berkata, “perawi tersebut dapat
dipercaya.”
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Shaduuq: Ibnu Abi Hatim berkata, “Ia dapat dipercaya.” 

Sahabat: Orang yang bertemu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan beriman
kepadanya sampai mati.

Tabi’in: Orang yang bertemu dengan sahabat dan mati dalam keadaan muslim.

Tujuh Imam: Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Majah.

Enam Imam: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Majah.

Lima Imam: Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Majah.

Empat Imam: Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Majah.

Tiga Imam: Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa’i.

Muttafaq ‘alaih: Bukhari dan Muslim.

Sumber:

Terjemah Bulughul Maram, Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani: Mutiara Ilmu

 5 / 5


