BAB VII
ISTILAH-ISTILAH
HADITS
STANDAR
KOMPETENSI
1. Memahami Istilahistilah Hadits

KOMPETENSI DASAR
1.1 Mendefinisikan pengertian hadis,
sunnah, khabar, atsar dan hadis
qudsi.
1.2 Membandingkan pengertian hadis,
sunnah, khabar, atsar dan hadis
qudsi.
1.3 Menerapkan
pengertian
hadis,
sunnah (sunnah qauliyah, sunnah
fi’liyah dan sunnah taqririyah),
khabar, atsar dan hadis qudsi.

Indikator
1.
2.

7.

Siswa mampu mendefinisikan hadits, sunnah, khabar, dan atsar
Siswa mampu membandingkan pengertian hadits, sunnah, khabar,
dan atsar
Siswa mampu mengidentifikasikan perbedaan hadits, sunnah,
khabar, dan atsar
Siswa mampu mendefinisikan sunnah qauliyah, sunnah fi’liyah, dan
sunnah taqririyah, serta sunnah hammiyah
Siswa mampu mengidentifikasikan sunnah qauliyah, sunnah fi’liyah,
dan sunnah taqririyah, serta sunnah hammiyah dalam teks hadits
Siswa mampu memberikan contoh sunnah qauliyah, sunnah fi’liyah,
dan sunnah taqririyah, serta sunnah hammiyah dalam teks hadits dari
kitab hadits.
Siswa mampu membedakan antara hadits nabawi dan hadits qudsi
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3.
4.
5.
6.

BAB VII : ISTILAH-ISTILAH HADITS
Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur’an.
Hadits mempunyai banyak istilah antara lain hadits iru sendir, sunnah, khabar,
atsar, dan hadits qudsi.
A. PENGERTIAN HADITS, SUNNAH, KHABAR, ATSAR, DAN HADITS QUDSI
Sebelum memasuki pembahasan tentang ilmu hadits, kita sebaiknya
mengetahui istilah-istilah yang sering digunakan dan merupakan kunci
utama dalam mempelajari hadits, hadits mempunyai empat istilah yaitu
hadits, sunnah, khabar, dan atsar.
1. Hadits
Menurut bahasa (etimologi), kata hadits ( )ﺍﳊﺪﻳﺚmempunyai
beberapa arti, yaitu :
- Sesuatu yang baru (ﺪﺪِﻳ)ﺟ, dekat (ﺐ)َﻗﺮِﻳ, lawannya adalah al-qadim
(lama). Artinya bahwa sesuatu itu menunjukan pada waktu yang
singkat/dekat. Seperti :
“Orang yang baru masuk Islam
-

=

ِﻡﻼﺪِ ﻓِﻰ ْﺍﻹِﺳﻬ ْﺍﻟﻌﺚﺪِﻳﺣ

dan khabar atau berita ( ٌﺔﺍﻳ)ﺭِﻭ, perkataan/ucapan, artinya warta berita,
atau informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.
Dalam Al-Qur’an disebutkan.
“Dan terhadap nikmat Tuhanmu,
maka hendaklah kamu menyebut- =
nyebutnya (dengan bersyukur)”.

 ّﺪِﺙ َﻓﺤّﺑِﻚﺖِ ﺭﻤﺎﺑِﻨِﻌَﺍﻣﻭ

Sedangkan dari segi istilah hadits mempunyai beberapa pengertian
sebagai berikut :
a. Menurut pengertian ahli hadits, pengertian hadits dibagi menjadi
dua, yaitu pengertian hadits yang luas dan pengertian hadits yang
terbatas. Pengertian hadits yang terbatas adalah :

.ﺎﻫﻮَ�ﺤﺍ َﺍﻭﺮ َﺗ ْﻘﺮِﻳ َﺍﻭﻼﻓِﻌ ًﻻ َﺍﻭ َﻗﻮj ﺒِﻲﻟِﻠﻨﻒﺎ ُﺍﺿِﻴﻣ
“Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik
berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan sebagainya”.
Pengertian hadits di atas mengandung empat unsur, yakni
perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sifat-sifat atau keadaan, Nabi
Muhammad SAW yang lain, yang kesemuanya hanya disandarkan
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kepada beliau, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada para
sahabat dan tidak pula tabi’in.
Sementara menurut pengertian yang luas, hadits tidak hanya
disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW., tetapi juga mencakup
perkataan, perbuatan, atau taqrir yang disandarkan kepada para sahabat
atau tabi’in, sehingga dalam hadits ada istilah hadits marfu’ (hadits
yang disandarkan kepada Nabi SAW), hadits mauquf (hadits yang
disandarkan kepada sahabat), dan maqtu’ (yang disandarkan kepada
tabi’in).
b. Menurut ahli ushul, yang dimaksud dengan ahli ushul disini adalah
ahli hukum Islam (ahli ushul fiqih) dan ushul hadits.
Menurut ahli usuhul hadits adalah ;

ﺎﺑِﻨ ْﻜﻢﺑِﻪِ ﺣﱠﻠﻖَﺘﻌﺎﻳ ﻣِﻤﻩﺮَﺗﻘَﺎﺭِﻳ ﻭﺎُﻟﻪَﺍْﻓﻌﻭj ﺍُﻟﻪَﺃْﻗﻮ
“Segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan nabi yang bersangkut
paut dengan hukum”
Menurut mereka, tidak termasuk hadits sesuatu yang tidak
bersangkut paut dengan hukum, seperti masalah kebiasaan sehar-hari
atau adat istiadat.
2. Sunnah
Sunnah menurut bahasa (etimologi), merupakan masdar dari kata

 ًﺔﻨ – ﺳﻦﺴ –ﻳﻦﺳ

yang berarti cara, jalan yang ditempuh, tradisi atau

adat kebiasaan, atau ketetapan, baik itu hal yang terpuji maupun tercela,
baik atau pun buruk. Arti semacam itu berdasarkan hadits berikut :

ﻀﺐ
 ﺍﻟ ﱠﺮﺠﺍ ﺣُﻠﻮﺧ ﺩﺘﱠﻰَﻟﻮﺍﻉٍ ﺣﺎﺑِﺬِﺭﺍﻋﺫِﺭﺮٍ ﻭﺍﺑِﺸِﺒﺮ ﺷِﺒﻠِ ُﻜﻢ َﻗﺒﻦﻣﻦﻨ ﺳﻦَﻟَﺘﱠﺘﺒِﻌ
.ﻩﻮْﻠُﺘﻤﺧَﻟﺪ
“Sungguh kamu akan mengikuti sunnah atau jalan orang-orang
sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta,
sehingga andai mereka memasuki sarang dhab (biawak), niscaya kmau
akan mengikutinya”.
Dalam al-Qur’an, kata sunnah mengacu arti ketetapan atau
hukum Allah. Hal tersebut dapat dijumpai dalam beberapa ayat,
antaralain QS. Al-Isra’ ayat 177 sebagai berikut :
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Artinya : (Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan
terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu dan
tidak akan kamu dapati perobahan bagi ketetapan kami
itu.(QS. Al-Isra’ (17) : 77).
Sedangkan menurut istilah ahli hadits ialah ;

ٍﺓﺮ ﺳِﻴﺔٍ َﺍﻭْﻠﻘِﻴﺻِ َﻔﺔٍ ﺧﺮٍ َﺍﻭ َﺗ ْﻘﺮِﻳﻞٍ َﺍﻭ ﻓِﻌﻝٍ َﺍﻭ َﻗﻮ ﻣِﻦj ﺒِﻲﻦِ ﺍﻟﻨ ﻋﺎ ُﺍﺛِﺮُﻛ ﱡﻞﻣ
.ﺎﻫﺪﻌﺑ َﺜﺔِ َﺍﻡ َﻞ ْﺍﻟﺒِﻌ َﻗﺒ َﺫﺍﻟِﻚ َﺍﻛَﺎﻥﺍﺀﻮﺳ
“Segala yang dinukilkan / bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik
berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqrir (ketetapan),
tabiat, budi pekerti, perjalanan hidup, baik yang terjadi sebelum Nabi
Muhammad diutus menjadi rasul maupun sesudahnya”.
Mayoritas ulama hadits (Muhadditsin), menegaskan bahwa
sunnah dalam pengertian di atas ini adalah murodif (sinonim) dengan
kata hadits. Maka inilah yang dimaksud dengan kata “sunnah” dalam
sabda Nabi SAW berikut :

.ِﻪ َﺔَ�ﺒِﻴﻨﺳِ ﻭ ﺍﺎ ﻛِﺘَﺎﺏﺑِﻬِﻤ ْﻜُﺘﻢﺴ َﺗﻤﺎﺍِﻥﺍﻣ َﺗﻀِﱡﻠﻮﻦَِﻟﻦﻳﺮ َﺍﻣ ُﻜﻢ ﻓِﻴ ْﻛﺖَﺗﺮ
“Aku tinggalkan untukmu dua perkara; kamu tidak akan sesat selama
kamu berpegang pada keduanya, yaitu Kitab Allah (al-Qur’an), dan
Sunnah Nabi-Nya.
Dari pengertian tersebut diketahui bahwa sunnah lebih luas
daripada hadits. Sunnah meliputi segala yang datang dari Nabi
Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrir),
maupun sifat-sifat dan perilaku beliau, atau perjalanan hidup beliau,
baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul.
Ulama yang mendefinisikan sunnah seperti itu, memandang diri
Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah atau suri tauladan, qudwah
(contoh atau teladan) yang paling sempurna, bukan semata-mata
sebagai sumber hukum.
Menurut ahli ushul fiqih, sunnah didefinisikan sebagai berikut :
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 َﺍﻥُﻠﺢﺼﺎﻳﺮٍ ﻣِﻤ َﺗ ْﻘﺮِﻳﻞٍ َﺍﻭ ﻓِﻌﻝٍ َﺍﻭ َﻗﻮﺁﻥِ ﻣِﻦ ْﺍﻟ ُﻘﺮﺮ َﻏﻴjﺒِﻲﻦِ ﺍﻟﻨ ﻋﺭﺪﺎ ﺻُﻛ ﱡﻞﻣ
ُ ﻳ
.ﻲ
ﻋِ ﱟﺮ ْﻜﻢٍ ﺷ ﻟِﺤﻼﻟِﻴ ﺩﻥﻜﻮ
“Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, selain alQur’an, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrirnya yang
pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara’ (hukum
agama Islam).
Definisi ahli ushul fiqih ini membatasi pengertian sunnah hanya
pada sesuatu yang disandarkan atau bersumber dari Nabi Muhammad
SAW, yang berkaitan dengan penetapan hukum syara’. Dengan
demikian segala sifat, perilaku, sejarah hidup Nabi SAW, yang tidak
ada hubungannya dengan hukum syara’ tidak dianggap sebagai sunnah.
Dengan pengertian seperti ini, jumlah sunnah lebih sedikit jika
dibandingkan dengan jumlah hadits.
Sedangkan sunnah menurut Fuqoha (ahli fiqih), dalam istilah
mereka, sunnah berarti bukan wajib, bukan haram, bukan makruh dan
bukan pula mubah (masuk dalam hukum taklifi yang lima). Maka
sunnah di sini berarti “sesuatu yang utamanya dikerjakan, sebab akan
mendapatkan pahalabila dikerjakan, tetapi tidak akan disiksa bila
dilakukannya”.
3. Khabar (ﺮ ﺒﺧ
)
Dari segi bahasa khabar berarti warta atau berita. Maksudnya
warta berita yang disampaikan kepada seseorang kepada orang lain.
Kata khabar adalah bentuk tunggal dan jamaknya adalah akhbar.
Sinonim kata khabar adalah naba’ jamaknya adalah anba’. Menurut
istilah ulama ahli hadits khabar adalah “segala bentuk berita, baik yang
datang dari nabi, sahabat nabi, maupun dari tabiin”.
Ada juga ulama yang berpendapat bahwa khabar hanya
dimaksudkan sebagai berita yang diterima dari selain Nabi Muhammad
SAW. Orang yang meriwayatkan atau menyampaikan suatu peristiwa
sejarah disebut khabary atau akhbary, sebagaimana halnya orang yang
meriwayatkan hadits disebut muhaddits.
Pendapat lain mengatakan bahwa khabar lebih umum daripada
hadits, karena khabar mecakup segala hal yang diriwayatkan baik yang
datang dari nabi maupun dari selain nabi, sedangkan hadits khusus dari
yang diriwayatkan nabi saja.
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4. Atsar (ﺮ )َﺍَﺛ
Atsar menurut bahasa berarti “bekas atau dampak dari sesuatu”,
sisa dari sesuatu, atau sesuatu yang diambil atau dinukil. Menurut
mayoritas (jumhur ulama), atsar secara istilah berarti sama dengan
hadits. Oleh karena itu, ahli hadits juga dinamakan dengan atsary.
Namun sebagian lain berpendapat :

.ٍﺎﻝ َﺍْﻓﻌﺍﻝٍ َﺍﻭ َﺍْﻗﻮ ﻣِﻦﻦﺍﻟﺘﱠﺎﺑِﻌِﻴﺔِ ﻭﺎﺑﺤ ﺍﻟﺼ ﺍِﱃﻒﺎ ُﺍﺿِﻴﻣ
“Sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat (mauquf), dan tabi’in
(maqtu’), baik berupa perkataan atau perbuatan.”
Para fuqoha memakai istilah “atsar” untuk perkataan-perkataan
sahabat, tabi’in, dan ulama salaf.
Contohnya perkataan tabi’in, Ubaidilah Ibn Abdillah ibn Utbah
ibn Mas’ud :

 َﻞﺮِ َﻗﺒﺒ ﺍْﻟﻤِﻨﻠﻰ ﻋﻠِﺲﺠﻳﻦﻰ ﺣِﻴﺿﺤ
ْ  ْﺍ َﻻﻡﻮ ﺍْﻟﻔِ ْﻄﺮِ ﻭﻳﻡﻮﻳﺎﻡ ْﺍﻻِﻣ َﻜّﺒِﺮﻳ ُﺔ َﺍﻥﻨَﺍﻟﺴ
.( )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻰ.ٍﺍﺕﺮ َﺗ ْﻜﺒِﻴﻊﺔِﺗِﺴﺨ ْﻄﺒ
ُ ﺍْﻟ
“Menurut sunnah, hendaklah imam bertakbir pada Hari Raya Fitri dan
Hari Raya Adha sebanyak sembilan kali ketika duduk di atas mimbar
sebelum berkhutbah.” (HR. Al-Baihaqi).
Jadi, dalam pandangan fuqoha’ perkataan Ubaidillah di atas
dimasukkan ke dalam makna atsar, bukan sebagai khabar, apalagi
sebagai hadits. Hal tersebut disebabkan Ubaidillah adalah seorang
Tabi’in.
5. Hadits Qudsi (ﺪﺳِﻲ
 ُﻗ

ﺚﺣﺪِﻳ )

Hadits Qudsi disebut juga hadits Rabbani atau Illahi, yaitu :

ِﺓﺎﺭﻰ ﺑِﻌِﺒﻨﻌ ﺍْﻟﻤ ﺫﻟِﻚ ﻣِﻦj ﺒِﻲ ﺍﻟﻨﺮﺒﺎﻡِ َﻓ َﺄﺧﻨﺎْﻟﻤﺑﺎﻡِ َﺃﻭ ﺑِ ْﺎﻹِْﻟﻬﻪ َ�ﺒِﻴ
ُ ﺍ ﺍﺮﺒﺎ َﺍﺧﻣ
.َِ� ْﻔﺴِﻪ
“Sesuatu yang dikabarkan Allah Ta’ala kepada Nabi-Nya dengan
melalui ilham atau impian, yang kemudian Nabi menyampaikan makna
dari ilham atau impian tersebut dengan ungkapan kata beliau sendiri.”
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Hadits Qudsi itu jumlahnya tidak banyak, hanya kurang lebih
seratus hadits. Kitab yang menghimpun Hadits Qudsi seperti : “AlKalimuth Thayyib” karya Ibnu Taimiyah dan “Adabul Ahaditsul
Qudsiyah” cetakan pertama tahun 1969 M di Kairo karya Dr. Ahmad
Asy-Syarbashy.

•

Biasanya Hadits Qudsi ciri-cirinya menggunakan kalimat :
(Allah berfirman)

ﺎﱃَﺗﻌ َﻙ ﻭﺎﺭ َﺗﺒ
ُ  ﻗَﺎ َﻝ ﺍj ﺒِﻲﻗَﺎ َﻝ ﺍﻟﻨ
•

(Pada apa yan diriwayatkan dari Allah)

ﺎﱃَﺗﻌ َﻙ ﻭﺎﺭِ َﺗﺒﻦِ ﺍﻪِ ﻋﻭِﻳﺮﺎﻳﻤ ﻓِﻴj ﺒِﻲﻗَﺎ َﻝ ﺍﻟﻨ
•

Lafaz-lafaz yang semakna dengan apa yang tersebut di atas,
setelah selesai penyebutan rawi yang menjadi sumber
(pertama) nya, yaitu sahabat.

Contoh hadits Qudsi :

 َﻙــﺎﺭِ َﺗﺒ ـﻦِ ﺍ ـﻪِ ﻋ ِﻭﻳﺮــﺎﻳﻤﻓِﻴj ِﻰ
ّ ﺒِ ـ ـﻦِ ﺍﻟﻨ ﻋﺓــﺎﺩﻨ ـﻦِ ﺟﺑﺏ ـﺪﻨ َﺍﺑِــﻰ َﺫ ﱟٍﺭ ﺟ ـﻦﻋ
ْﻠﺘُــﻪﻌﺟَ�ﻔْــﺴِﻰ ﻭﻠــﻰ ﻋ ﺍﻟ ﱡﻈﻠْــﻢــﺖﻣﺮ ﺍﱢ�ِِــﻰِ ﺣـــﺎﺩِﻯـــﺎ ﻋِﺒﻳ:  ﻗَـــﺎ َﻝ َﺍ�ﱠــﻪ.ـــﺎﱃَﺗﻌﻭ
{ }ﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ... ﺍﻮ َﺗ َﻈﺎَﻟﻤ َﻓﻼ,ﺎﻣﺮﺤﻣ ُﻜﻢﻨﻴﺑ
“Dari Abu Dzarr bin Junadah RA. Dari Nabi SAW berdasarkan
berita yang disampaikan Allah Tabaraka wa Ta’ala, bahwa Allah
telah berfirman : “Wahai hamba-Ku ! Aku telah mengharamkan
dhalim terhadap diri-Ku sendiri. Aku telah jadikan perbuatan
dhalim itu terlarang antara kamu sekalian. Karena itu janganlah
kamu saling dhalim-mendhalimi, dan seterusnya”. (HR. Muslim)
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 ـّﻠﻢﺳ ـﻪِ ﻭَﻠﻴ ﻋ
ُ  ﺍــﻠﻰِ ﺻ ُﻝ ﺍ ـﻮﺳ َﻗــﺎ َﻝ ﺭ:  َﻗــﺎ َﻝ ـﻪﻨ ﻋ
ُ  ﺍﺿِ ـﻰ َﺍﺑِــﻰ َﺫﺭٍ ﺭ ـﻦﻋ
,ــﺪ َﺍ ْﺯﻳـــﺎ َﺍﻭ َﺜﺎﻟِﻬ َﺍﻣﺮــﺸ ﻋﺔِ َﻓﻠَــﻪﻨــﺴﺎْﻟﺤﺑـــﺎﺀ ﺟــﻦ )ﻣ: ــ ﱠﻞﺟ ﻭــﺰ ﻋ
َ  ُﻝ ﺍﻘُــﻮﻳ:
....  َﺍ ْﻏﻔِـــ ـﺮـــــﺎ َﺍﻭـــ ـّﻴَِﺌ ٌﺔ ﻣِْﺜُﻠﻬـــ ـّﻴَِﺌﺔٍ ﺳ ﺳﺍﺀـــ ـﺰّﻴَِﺌﺔِ َﻓﺠﺎﻟـــ ـﺴﺑـــــﺎﺀ ﺟـــ ـﻦﻣﻭ
.(ﺍﳊﺪﻳﺚ( )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
“Dari Abu Dzarr RA. Ujarnya : Rasulullah SAW bersabda :
Firman Allah ‘Azza wa Jalla : Siapa yang menjalankan kebaikan,
ia berhak menerima sepuluh kali lipat atau lebih; sedang siapa
yang berbuat kejahatan, maka balasannya satu kejahatan yang
sepadan atau bahkan Aku ampuni, dan seterusnya”. (Riwayat
Muslim)
B. PERSAMAAN SERTA PERBEDAAN HADITS, SUNNAH, KHABAR DAN
ATSAR
1. Persamaan Hadits, Sunnah, Khabar, dan Atsar
Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits, sunnah, khabar dan
atsar adalah Murodif (Sinonim) atau sama artinya. Maka istilah Khabar
Mutawatir dipakai juga untuk Hadits Mutawatir, Haditsun Nabawy
untuk Sunnatun Nabawy dan Ahli Hadits maupun Ahli Khabar juga
disebut Ahli Atsar.
Dengan demikian, segala yang bersumber atau datangnya dari Nabi
Muhammad SAW, dapat disebut dengan hadits, sunnah nabi, khabar
nabai, dan atsar nabi.
2. Perbedaan Hadits, Sunnah, Khabar, dan Atsar
Menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas cakupannya daripada
hadits. Sunnah ada segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW.,
baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun pengajaran, sifat,
kelakuan, dan perjalanan hidup nabi, baik sebelum maupun sesudah
menjadi nabi. selain itu titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif
Nabi Muhammad SAW. Adapun khabar yang berarti berita atau warta,
selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW., dapat juga
dinisbahkan kepada sahabat dan tabi’in. Dengan demikian khabar lebih
umum daripada hadits, karena masuk di dalamnya semua riwayat yang

8

Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2

bukan dari Nabi Muhammad SAW.,. atsar berarti nukilan, lebih sering
digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad
SAW., meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada beliau (nabi).
3. Perbedaan Antara Alqur’an, Hadits Qudsi, Dan Hadits Nabawi
Setelah memahami pengertian al-Qur’an pada semester satu, hadits
qudsi, dan hadits nabawi dari segi bahasa dan makna, periwayatan,
kemukjizatan, dan nilai membacanya.
PERHATIKAN!
1. Perbedaan dari segi bahasa dan makna
Hadits
Nabawi adalah
adalah sebagai berikut :
hadits
yang
materinya
• al-Qur’an diturunkan dengan bahasa
murni
dan
langsung
dari
dan maknanya langsung dari Allah
nabi,
sedangkan
Hadits
SWT.
Qudsi adalah hadits
• Hadits qudsi adalah hadits yang
yang diucapkan nabi
maknanya dari Allah SWT.,
namun
isinya
sedangkan bahasanya dari Nabi
merupakan wahyu dari
SAW.
Allah melalui ilham,
• Hadits nabawi adalah bahasa dan
atau mimpi
maknanya dari nabi SAW
2. Perbedaan dari segi periwayatan adalah sebagai berikut ;
• Al-Qur’an tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja
sebab sebab mengurangi kemukjizatannya
• Hadits qudsi dan hadits nabawi boleh diriwayatkan dengan
maksudnya saja. Yang terpenting dalam hadits adalah
penyampaian maksudnya.
3. Perbedaan dari segi kemukjizatannya adalah sebagai berikut :
• Al-Qur’an, baik lafal maupun maknanya merupakan mu’jizat
• Hadits qudsi dan hadits nabawi bukan merupakan mu’jizat
4. Perbedaan dari segi nilai membacanya adalah sebagai berikut :
• Al-Qur’an diperintahkan untuk dibaca, baik pada waktu shalat
(surat al-Fatihah) maupun di luar shalat sebagai ibadah, baik
orang yang membacanya itu mengerti maksudnya maupun tidak
• Hadits qudsidan hadits nabawi dilarang dibaca ketika shalat dan
membacanya tidak bernilai ibadah.Yang terpenting dalam
hadits adalah untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan.
C. MACAM-MACAM SUNNAH
Setelah memahami pengertian sunnah, kita mengetahui bahwa sunnah
berdasarkan unsur-unsur dari pengertian As-Sunah menurut ahli hadits
tersebut, maka Sunah dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu Sunah
qauliyah, sunnah fi’liyah, sunnah taqririyah dan Sunnah Hammiyah.
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1. Sunah Qauliyah (ﺔﻮﻟِﻴ ﺔ َﻗﺳﻨ
)
Yaitu : Sunnah Nabi SAW yang berupa perkataan (sabda) beliau
dalam berbagai bidang, seperti bidang hukum (syariat), akhlak, akidah,
pendidikan, dan sebagainya.
Contoh sunnah qauliyah antara lain :
a. Hadits tentang persatuan orang beriman

 )ﺭﻭﺍﻩ.ﻀًﺎﻌﺑﻀﻪ
ُ ﻌﺑﺪﺸﺎﻥِﻳﻴﻨﻣِﻦِ َﻛﺎْﻟﺒﺆﻟِْﻠﻤﻣِﻦﺆ َﺍْﻟﻤj ﺒِﻲﻦِ ﺍﻟﻨﻰ ﻋﺳﻮ َﺍﺑِﻰ ﻣﻦﻋ
.(ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
“Dari Abi Musa dari Nabi SAW., beliau bersabda : Orang mukmin
dengan orang mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan, yang
satu sama lain saling menguatkan”. (H.R. Bukhori)
b. Hadits tentang doa Nabi Muhammad SAW., kepada orang yang
mendengar, menghapal, dan menyampaikan ilmu

ﺜًﺎﺪِﻳﺎ ﺣ ﻣِﻨﻤِﻊًﺃ ﺳﺮ ﺍِﻣ
ُ  ﺍﻀﺮ
 ُﻝ َ� ﱠ ُﻘﻮﻳj ِ َﻝ ﺍﻮﺳ ﺭﺖﻤِﻌﻦِ ﺛَﺎﺑِﺖٍ ﻗَﺎ َﻝ ﺳﺪِﺑ َﺯﻳﻦﻋ
َ ِﻔَﻓﺤ
( )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩﻩﺮ َﻏﻴَﻠ َﻐﻪﺑ ﻭﻈﻪ
“Dari Zaid bin Tsabit berkata : ‘Saya mendengar Rasulullah SAW.,
bersabda ; “semoga Allah memberi kebaikan kepada orang yang
mendengarkan suatu hadits dari kami, kemudian ia hapal dan
menyampaikannya kepada orang lain”. (HR. Abu Daud).
c. Hadits tentang bacaan atau ucapan ringan yang disukai Allah

َﻠﺘَﺎﻥِ ﻓِﻰﺎﻥِ َﺛﻘِﻴﻠَﻰ ﺍﻟﱢﻠﺴ َﻔﺘَﺎﻥِ ﻋﻔِﻴﺘَﺎﻥِ ﺧ َﻛﻠِﻤ:  ﻗَﺎ َﻝj ﺒِﻲﻦِ ﺍﻟﻨ ﻋﺓﺮﻳﺮ َﺍﺑِﻰ ﻫﻦﻋ
ﻢِ )ﻣﺘﻔﻖﻈِﻴِ ﺍْﻟﻌ ﺍﺎﻥﺤﺒ ﺳﺪِﻩِ ﻭﻤﺑِﺤِ ﻭ ﺍﺎﻥﺤﺒ ﺳ: ِﻦﻤﺣﻠَﻰ ﺍﻟﺮﺘَﺎﻥِ ﻋﺒﺒِﻴﺍﻥِ ﺣﺰْﺍﳌِﻴ
.(ﻋﻠﻴﻪ
“Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda : ‘dua kalimat yang
ringan diucapkan, tetapi berat timbangan (kebaikan)nya, dan
disukai (Allah) Yang Maha Rahman, yaitu (ucapan); Subhanallahi
Wabihamdihi, dan Subhanallahil adzim”. (HR. Bukhori Muslim).
d. Contoh hadits nabi yang mengandung ajaran akhlak
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 ْﺬ ُﻝﺑ ﻭ،ِ َ� ْﻔﺴِﻪ ﻣِﻦﺎﻑ َﺍﻹِْ�ﺼ: ﺎﻥﻤ ْﺍﻹِﻳﻊﻤ ﺟ َﻓ َﻘﺪﻦﻬﻌﻤ ﺟﻦ ﻣﺙ َﺛﻼj ﺒِﻲﻗَﺎ َﻝ ﺍﻟﻨ
( ْﺍﻹِْﻓﺘِ َﻘﺎﺭِ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﻕ ﻣِﻦ
ُ ْﺍﻹِْ�ﻔَﺎ ﻭ،ِﺎَﻟﻢﻡِﻟِْﻠﻌﻼﺍﻟﺴ
“Nabi SAW., bersabda ; ‘Ada tiga, barangsiapa yang mampu
menghimpunnya maka sungguh ia telah menghimpun iman yang
sempurna ; (1). Jujur terhadap diri sendiri, (2). Mengucapkan
salam perdamaian keseluruh dunia, (3). Mendermakan apa yang
menjadi kebutuhan umum” (HR. Bukhari).
Ciri utama dari sunnah qauliyah adalah adanya perkataan : ِﻮ ُﻝ ﺍ ﺳ
 ﺭ ﻗَﺎ َﻝ
dan ﻨﺒِﻲﻗَﺎ َﻝ ﺍﻟ. Dilihat dari tingkatannya, sunnah qauliyah menempati
urutan pertama dari tiga macam sunnah dari segi kuantitas (jumlah).
Urutan itupun menunjukan kualitas sunnah qauliyah menempati kualitas
pertama, di atas kualitas sunnah fi’liyah dan sunnah taqririyah.
2. Sunah Fi’liyah ( ْﺔﻌِﻠﻴ ﺔ ِﻓﺳﻨ
)
Yaitu : Sunnah Nabi SAW yang berupa perilaku beliau, dapat
berupa penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syariat yang
belum jelas cara pelaksanaannya. seperti cara beliau shalat, puasa, haji
dan lain-lain.
Contoh sunnah fi’liyah :
a. Hadits yang berkenaan tentang tata cara jama’ah

( )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.ﺮﺎ َﻛﺒﻨﻳَﺘﻮﺓِ َﻓﺎِﺫَﺍ ﺍﺳﻼ ﺍﻟﺼﺎ َﺍﱃﻨﺎ ﺍِ َﺫﺍ ُﻗﻤَﻓﻨ ُﻔﻮ ﺻ ّﻮِﻯﺴﻳj ﺒِﻲ ﺍﻟﻨﻛَﺎﻥ
“Adalah Nabi SAW menyamakan (meluruskan) saf-saf kami ketika
kami melakukan shalat. Apabila saf-saf kami telah lurus, barulah
Nabi SAW bertakbir”. (H.R. Muslim)
b. Hadits yang berkenaan dengan tata cara shalat di atas kendaraan

ﺖﻬﺟ َﺗﻮﺚﻴﺍﺣَِﻠﺘِﻪِ ﺣﻠَﻰ ﺭﻠﱢﻰ ﻋﺼﻳj ِ ُﻝ ﺍﻮﺳ ﺭِ ﻗَﺎ َﻝ ﻛَﺎﻥﺪِ ﺍﺒﻦِ ﻋﺎﺑِﺮِﺑ ﺟﻦﻋ
َ  ْﺍﻟ َﻔﺮِﻳﺩَﻓﺈِﺫَﺍ َﺍﺭ
(َﻠ َﺔ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ َﻞ ْﺍﻟﻘِﺒَﺘ ْﻘﺒ َﻝ ﻓَﺎﺳﻀ َﺔَ�ﺰ
“Dari Jabir bin Abdillah berkata, adalah Rasulullah SAW., shalat
(sunnah) di atas kendaraannya (tunggangannya), kemana saja
tunggangan itu menghadap. Maka apabila beliau hendak shalat

11

Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2

fardlu, maka beliau turun dari kendaraannya, kemudian shalat
menghadap kiblat”. (HR. Bukhari Muslim).
Ciri utama dari sunnah fi’liyah adalah adanya perkataan : ِﻮ ُﻝ ﺍ ﺳ
 ﺭ ﻥ ﻛَﺎ
dan ِﺒﻲﺎ ﺍﻟﻨﻳﻨﺭَﺍ / ﺖ
 ﻳﺭَﺍ dan perkataan lain yang menunjukan Rasulullah
melakukan sesuatu perbuatan. Dilihat dari tingkatannya, sunnah
qauliyah menempati urutan pertama dari tiga macam sunnah dari segi
kuantitas (jumlah). Urutan itupun menunjukan kualitas sunnah qauliyah
menempati kualitas pertama, di atas kualitas sunnah fi’liyah dan sunnah
taqririyah.
3. Sunah Taqririyah ( ْﺔﻳ ِﺮﻳﺔ َﺗ ْﻘ ِﺮﺳﻨ
)
Arti taqrir nabi ialah
keadaan beliau mendiamkan, tidak
mengadakan sanggahan atau menyalahkan, atau menyetujui apa yang
dilakukan atau apa yang diucapkan sahabat didepan beliau. Atau sunnah
taqririyah berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW., terhadap apa yang
datang atau dilakukan para sahabatnya.
Contoh sunnah taqririyah antara lain :
a. Hadits tentang daging dhab (sejenis biawak)
Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa khalid bin walid, dalam
sebuah jamuan makan menyuguhkan daging biawak kepada para
tamu, termasuk kepada nabi. Ia mempersilahkan nabi untuk makan
menikmati hidangan bersama para tamu undangan lainnya. Namun
beliau menjawab :

 َﻓ َﺄ َﻛْﻠُﺘﻪ،ُﺗﻪﺭَﺘﺮ ﻓَﺎﺟ: ﺎﻟِﺪ ﺧ: ( ﻗَﺎ َﻝﺎَﻓﻪ َﺍﻋ�ِﻲ َﻓ َﺄﺟِﺪ،ﻣِﻲﺽِ َﻗﻮ ﺑِ َﺄﺭ ُﻜﻦﻳ َﻟﻢَﻟﻜِﻦ ﻭ،َ)ﻻ
ُ ﻨﻳj ِ ُﻝ ﺍﻮﺳﺭﻭ
( )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍَِﻟﻲﻈﺮ
“Tidak berhubung binatang itu tidak terdapat dikampung kaumku,
aku jijik padanya. Kata khalid ; ‘segera aku memotong dan
memakannya, sedangkan Rasulallah SAW, melihat padaku” (HR.
Bukhari Muslim).
Tindakan khalid dan para sahabat yang menikmati daging biawak
tersebut disaksikan oleh nabi, dan nabi tidak menyanggahnya atau
melarangnya. Keengganan beliau tidak memakan hanya karena jijik.
b. Contoh tentang dalam masalah ijtihad waktu shalat
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َﻟﻢ�َﺎ ﻭﺮ ْﺄﻣﻳَﻟﻢﺍ�َﺎ ﻭﺮ ﻳj ِ ُﻝ ﺍﻮﺳ ﺭﻛَﺎﻥﺲِ ﻭﻤﺏِ ﺍﻟﺸﻭ ُﻏﺮﺪﻌﻦِﺑَﺘﻴ ْﻛﻌﻠِّﻰ ﺭﺎ ُ�ﺼُﻛﻨ
( )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.ﺎﻨﻬﻨﻳ
“Adalah kami (para sahabat) melakukan shalat dua rakaat sesudah
terbenam matahari (sebelum shalat maghrib), Rasulullah SAW
melihat apa yang kami lakukan diam tidak menyuruh dan tidak pula
melarang kami”. (H.R. Muslim)
c. Hadits tentang tayamum

ﺓﻼﺕِ ﺍﻟﺼﻀﺮ
َ  َﻔﺮٍ َﻓﺤﻥِ ﻓِﻰ ﺳﻼﺟ ﺭﺝﺮ ﺧ:  ﻗَﺎ َﻝﺭِﻱﺪٍ ْﺍ ُﳋﺪﻌِﻴ َﺍﺑِﻲ ﺳﻦﻋ
ِْﻗﺖ ﻓِﻰ ْﺍﻟﻮ ْﺍ َﳌﺂﺀﺪﺟ ﻭﺎ ُﺛﻢﱠﻠﻴﺎ َﻓﺼﺒﺍ َﻃﻴﺪﻌِﻴﺎ ﺻﻤﻤ َﻓَﺘﻴﺂﺀﺎ ﻣﻤﻬﻌ ﻣﺲَﻟﻴﻭ
ِ َﻝ ﺍﻮﺳﺎ ﺭ َﺍَﺗﻴ ُﺛﻢﺮﻌِﺪِ ْﺍ َﻷﺧﻳَﻟﻢ ﻭﺀﺿﻮ
ُ ْﺍﻟﻮ ﻭﺓﻼﺎ ﺍﻟﺼﻤﻫﺪﺎ َﺍﺣﻫﺎﺩَﻓ َﺄﻋ
ُﺗﻚﻼ ﺻَﺃْﺗﻚﺰَﺍﺟ َﺔ ﻭﻨ ﺍﻟﺴﺖﺒ َﺍﺻﻌِﺪﻳ َﻓﻘَﺎ َﻝ ﻟِﱠﻠﺬِﻱ َﻟﻢ َﻟﻪﺍ َﺫﺍﻟِﻚَﻓ َﺬ َﻛﺮj
{ﻦِ }ﻭﺍﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩَﺗﻴﺮ ﻣﺮ ْﺍ َﻷﺟَﻟﻚﺎﺩَﺍﻋﺿ َﺄ ﻭ
 ﱠﻗَﺎ َﻝﻟِﱠﻠﺬِﻯ َﺗﻮﻭ
“Dari Abu Said al-Khudri berkata : ‘dua orang lelaki pergi
melakukan perjalanan. Ketika sampai waktu shalat, keduanya tidak
mendapatkan air, maka mereka berdua bertayamum dengan
menggunakan debu yang suci kemudian keduanya mendirikan
shalat. Setelah itu mereka menemukan air, salah seorang di antara
keduanya berwudlu dan mengulangi shalatnya, sedang yang lain
tidak mengulanginya. Keduanya datang menghadap Rasulullah
SAW., lalu menceritakan hal tersebut. Kepada yang tidak
mengulang Rasulullah bersabda ; ‘Engkau telah mengerjakannya
menurut sunnah, dan shalatmu cukup (sah)’. Kepada yang lainnya,
beliau bersabda ; ‘Engkau mendapatkan pahala dua kali”, (HR.
Abu Daud : 286).
Hadits di atas dikategorikan sebagai hadits atau sunnah
taqririyah karena mengandung ketetapan nabi terhadap perbuatan
yang dilakukan sahabat, dapat juga disebut dengan sunnah qauliyah
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karena nabi bersabda (berkata) dalam mengutarakan ketetapannya.
Untuk mengkompromikan sunnah tersebut disebut dengan sunnah
taqrir qauliyah.
d. Contoh lain sunnah taqririyah adalah diamnya nabi terhadap wanita
yang keluar rumah, berjalan di jalanan, pergi ke masjid, dan
mendengarkan ceramah yang memang diundang untuk kepentingan
suatu pertemuan.
4. Sunah Hammiyah (ﻴ ْﺔﻤ ﻫ ﻨﺔﺳ
)
Diantara salah satu unsur dalam pengertian Sunnah adalah sifat,
keadaan dan termasuk pula hasrat (Himmah) Rasulullah SAW. Dalam
hal ini disebutnya “Sunnah Hammiyyah”. Sunnah Hammiyah ini antara
lain mencakup :
a. Hasrat keinginan beliau untuk melakukan sesuatu, tetapi belum
sampai terealisasi. Contohnya pernyataan Rasulullah SAW untuk
melaksanakan puasa tanggal 9 Asy-Syura’. Namun sebelum
waktunya tiba, beliau dipanggil Allah SWT (wafat).

،ِ َﻝ ﺍﻮﺳﺎ ﺭﻳ: ﺍﺎﻣِﻪِ َﻗﺎُﻟﻮ ﺑِﺼِﻴﺮَﺍﻣ ﻭﺍﺀﺭﻮﺎﺷ ﻋﻡﻮﻳj ِ ُﻝ ﺍﻮﺳ ﺭﺎﻡﺎ ﺻَﻟﻤ

ُ  ﺍﺎﺀ ﺷ ْﻘﺒِﻞِ ﺍِﻥ ﺍْﻟﻤﺎﻡ ﻋ َﻓﺎِﺫَﺍ ﻛَﺎﻥ: ﻯ َﻓﻘَﺎ َﻝﺎﺭﺼﻭﺍﻟﻨ ﺩﻮﻬ ﺍْﻟﻴﻪ ّﻈِﻤﻌﻳﻡﻮﻳﺍِﱠ�ﻪ
.( )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ. ﺍﻟﺘﱠﺎﺳِﻊﻡﻮﺎ ﺍْﻟﻴﻨﻤﺻ
“Di waktu Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asy-Syura’, dan
memerintahkan supaya dipuasai, para sahabat bertanya : “Ya
Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang
Yahudi dan Nasrani”. Rasulullah SAW menjawab : “Kalau
demikian, tahun depan insya Allah, aku akan berpuasa (pula) pada
tanggal sembilannya”. (HR. Muslim dan Abu Daud).
b. Hadits yang menjelaskan tentang sifat dan keadaan jasmaniyah
Rasulullah adalah: dari Sahabat Anas, dikatakannya :

 َﻻﻞِ ﻭﻳﺎﻟ ﱠﻄﻮﺑﺲْﻠﻘًﺎَﻟﻴ ﺧﻢﻬﻨﺴَﺍﺣﺎ ﻭﻬﺟﺎﺱِ ﻭ ﺍﻟﻨﻦﺴ َﺍﺣj ِ ُﻝ ﺍﻮﺳ ﺭﻛَﺎﻥ
( )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.ِﺮ َﺎﺍْﻟ َﻘﺼِﻴﺑ
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“Rasulullah SAW itu manusia yang paling baik paras mukanya dan
postur tubuhnya. Beliau tidak tinggi dan tidak pula pendek”. (HR.
Bukhari Muslim).
c. Silsilah-silsilah, nama-nama, dan tahun kelahiran yang telah
ditetapkan oleh para sahabat dan ahli tarikh.
Contoh yang
dikatakan Qais bin Mahramah ra. Sebagai berikut :

.( )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﱰﻣﺬﻯ.ِﻞ ﺍْﻟ َﻔﻴﺎﻡ ﻋj ِ ُﻝ ﺍﻮﺳﺭ َﺍ�َﺎ ﻭﺕﻟِﺪﻭ
“Aku dan rasulullah SAW dilahirkan pada tahun Gajah”. (HR.
Tirmidzi).
IKHTISAR
Dari penjelasan pengertian hadits, sunnah, khabar dan atsar tersebut di
atas dapat disimpulkan bahwa ada dua pandangan dikalangan para ulama,
yaitu :
1. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits, sunnah, khabar dan atsar adalah
Murodif (Sinonim), sama artinya. Maka istilah Khabar Mutawatir dipakai
juga untuk Hadits Mutawatir, Haditsun Nabawy untuk Sunnatun Nabawy
dan Ahli Hadits maupun Ahli Khabar juga disebut Ahli Atsar.
2. Sebagian ulama membedakan hadits, sunnah, khabar dan atsar. Secara garis
besar hadits bersifat terbatas kepada Nabi SAW sedang sunnah, khabar dan
atsar lebih umum.
3. Adapun perbedaan Al-Qur’an, Hadits Qudsi dan hadits nabawi dapat dilihat
dari perbedaan bahasa dan makna, Perbedaan dari segi periwayatan,
Perbedaan dari segi kemukjizatannya, Perbedaan dari segi nilai
membacanya
4. Sunnah dibagi menjadi empat macam ; sunnah qauliyah, sunnah fi’liyah,
sunnah taqririyah, dan sunnah hammiyah.
5. Sunnah qauliyah berupa perkataan (sabda) beliau dalam berbagai bidang,
seperti bidang hukum (syariat), akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya.
Sunnah fi’liyah berupa perilaku beliau, dapat berupa penjelasan praktis
terhadap peraturan-peraturan syariat yang belum jelas cara pelaksanaannya.
seperti cara beliau shalat, puasa, haji dan lain-lain, sunnah taqririyah
keadaan beliau mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau
menyalahkan, atau menyetujui apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan
sahabat didepan beliau. Atau sunnah taqririyah berupa ketetapan Nabi
Muhammad SAW., terhadap apa yang datang atau dilakukan para
sahabatnya
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6. Sunnah Hammiyah berupa sifat, keadaan dan termasuk pula hasrat
(Himmah) Rasulullah SAW.
LATIHAN SOAL-SOAL
A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban
yang
1.
Berikut ini pengertian hadits menurut bahasa, kecuali ….
a. Dekat
d. Berita
b. Baru
e. Informasi
c. Bacaan
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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 ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﺪ ﻓﻰ ﺍﻻﺳﻼﻡpengertian hadits dalam kalimat tersebut berarti ….
a. Lama
d. Berita
b. Baru
e. Peristiwa
c. Dekat
Menurut mayoritas ulama, pengertian hadits dalam pengertian luas,
disandarkan kepada ….
a. Nabi saja
d. Sahabat, tabi’in dan ulama
b. Shahabat dan ulama
e. Orang Islam secara umum
c. Nabi, sahabat dan tabi’in
Unsur-unsur yang termasuk dalam pengertian hadits adalah ….
a. Perbuatan dan perkataan Nabi SAW
b. Perbuatan, perkataan dan pernyataan Nabi
c. Perkataan, perbuatan, pernyataan Nabi dan pertanyaan sahabat
d. Perkataan, Perbuatan, pernyataan, ketetapan dan sifat-sifat atau
keadaan Nabi SAW
e. Perbuatan, pertanyaan, perkataan, tingkah laku, keseharian Nabi
SAW
ّﻴَِﺌ ًﺔ ﺳ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ﺣﺴﻨﺔ ﻛﺎ�ﺖ َﺍﻡadalah definisi menurut bahasa dari ….
a. Hadits
d. Sunnah
b. Qadim
e. Hadits Mauquf
c. Khabar
Ulama yang membatasi pengertian sunnah hanya yang terkait dengan
masalah hukum saja adalah golongan ulama ….
a. Ahli fiqih
d. Ahli Nahwu
b. Ushul fiqih
e. Ahli Dakwah
c. Muhaditsin
Yang tidak termasuk dalam kelompok pembagian sunnah dipandang dari
sudut unsur-unsur pengertiannya adalah ….
a. Sunnah Qauliyah
d. Sunnah Hammiyah
Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2

b.
c.
8.

9.

11.

12.

13.

14.

15.
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e.

Sunnah Fi’liyah

 ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻛﺎﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﻳﺸﺪ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎHadits tersebut bisa dijadikan contoh dari ….
a. Sunnah Qauliyah
d. Hammiyah
b. Fi’liyah
e. Mu’akkadah
c. Taqririyah
Yang menjadi contoh Sunnah Hammiyah adalah ….
a. Nabi melarang makan bangkai
b. Rencana Nabi puasa tanggal 9 Asy-Syura
c. Nabi adalah manusia yang paling sempurna
d. Nabi mendiamkan sahabat yang memakan “Dhab”
e.

10.

Sunnah Taqririyah
Sunnah Mu’akkadah

ﺍﳕﺎ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ

Khabar itu lebih umum daripada hadits, sebab ….
a. Khabar datangnya dari Nabi dan lainnya
b. Khabar datang dari Nabi
c. Hadits bersifat umum
d. Hadits juga datang dari sahabat
e. Khabar sama dengan Sunnah
Sahabat Ali berkata : “Meletakkan tangan di bawah pusar ketika shalat itu
sunah”. Pernyataan itu bisa dijadikan contoh ….
a. Hadits
d. Sunnah
b. Khabar
e. Hadtis Qudsy
c. Atsar
Yang dimaksud “Do’a Ma’tsur” adalah do’a yang ….
a. Banyak dibaca ulama
d. Dinukil dari Nabi SAW
b. Diterima oleh umum
e. Wajib dibaca ketika
shalat
c. Disusun berdasarkan bab
Hadits Qudsi disebut pula ….
a. Hadits Nabi
d. Atsar
b. Hadits Rabbani
e. Khabar
c. Sunnah Nabi
Diantara ciri-ciri hadits Qudsi adalah ….
a. Diriwayatkan oleh Bukhari
b. Diriwayatkan oleh Bukhari - Muslim
c. Terdapat kata-kata yang menyandarkan kepada Allah
d. Langsung diriwayatkan Nabi
e. Diterima oleh Nabi dan disampaikan kepada sahabat
Diantara perbedaan Hadits Qudsi dengan Al-Qur’an adalah ….
a. Semua ayat Al-Qur’an mu’jizat dan mutawatir
Al-Qur’an Hadits MA X Semester 2

b.
c.
d.
e.
B.

Al-Qur’an diturunkan melalui Nabi
Hadits Qudsi yang membawanya harus wudlu
Hadits Qudsi susunan redaksinya dari Allah SWT
Hadits Qudsi harus diikuti.

Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan
Sempurna !
1. Jelaskan makna hadits secara etimologi!
2. Jelaskan pengertian hadits menurut ahli hadits!
3. Jelaskan pengertian sunnah menurut ulama fiqih!
4. Jelaskan perbedaan Hadits, Sunnah, Khabar dan Atsar!
5. Jelaskan pengertian hadits Qudsi dan berikan contohnya!
6. Jelaskan perbedaan al-Qur’an, Hadits Qudsi, dan Hadits Nabawi!
7. Tuliskan masing-masing satu buah hadits qauliyah, fi’liyah,
taqririyah, dan hammiyah!

KATA-KATA MUTIARA

ِﺎﻃِﻞْﺍﻟﺒ ﻭ ْﺍ َﳊﻖﻦﻴ ُﻕﺑ َﻔﺮ ﻓِﻰ ْﺍﻟ َﻘْﻠﺐِﻳﺭ ْﻘ ُﻞ ُ�ﻮَﺍْﻟﻌ
“Akal itu Cahaya dalam hati ia dapat membedakan antara yang hak dan bathil”

GALERI SENI ISLAMI
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