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Biografi

• Nama Lengkap:
Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-
Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fiy al-Bukhari.

• Lahir:
Jum‟at 13 Syawwal 194 H. (21 Juli 810 M). Bukhara,
Khurasan/ Turkistan barat/ Uzbekistan (eks Uni Soviet/
Rusia), Asia Tengah.

• Wafat:
31 Agustus 870 M (1 Syawwal 256 H) pada malam Idul Fitri
dalam usia 62 tahun. Khartank, Samarkand.





• Kehidupan & Keluarga:

Anak yatim, sempat mengalami kebutaan, namun 
sembuh pada usia 10 tahun.

Kakek al-Bukhari, al-Mughirah asalnya Majusi, dan di-
Islamkan oleh Wali (gubernur Bukhara) al-Yaman al-
Ju‟fi.

Ayah al-Bukhari Ulama Mazhab Maliki, wafat ketika al-
Bukhari masih kecil.

Sejak kecil sudah terlihat kecerdasan dan ingatan yang 
kuat.



• Pengembaraan dan Pencarian Ilmu:

Usia 10 tahun mulai menekuni hadits.

Usia 16 tahun menguasai kitab “al-Mubarak” & “al-
Waki”.

Usia 18 tahun menerbitkan kitab "Qadhaya as-
Shahabah wat Tabi’in".

Usia 22 tahun menunaikan Ibadah Haji & 
menerbitkan Kitab “at-Tarikh”.



• Pengembaraan dan Pencarian Ilmu:
Tempat yang pernah dikunjungi:

Maru, Naisaburi, Rai, Baghdad, Bashrah, Kufah, Syiria, Mesir, 
Damaskus, Makah, Medinah dan Asqalan. Hasilnya beliau
telah bertemu 80.000 perawi.

• Guru-guru Imam al-Bukhari:

Sebuah riwayat menyatakan 1000 ulama, yang masyhur adalah: 
Abu Ashim an-Nabil, al-Anshari, Makki bin Ibrahim, 
Ubaidillah Ibn Musa, al-Firyabi, Ahmad bin Hanbal, Abu 
Nu‟aim, Yahya bin Ma‟in, al-Madani, Ibn Rahawaih, dll. 



• Al-Bukhari Hidup Pada Masa Pemerintahan:

Khilafah yang sah: Bani Abbasiyah, al-Amin (193-198 H), al-
Makmun (198-218 H), al-Mu‟tashim (218-227 H) (ketiganya
putra Khalifah Harun ar-Rasyid), al-Watsiq (227- 232 H) dan al-
Mutawakkil (232-247 H).

Penguasa Separatis: Umayyah Andalusia, al-Hakam bin
Hisyam (180-206 H), Abdurrahman Ibn al-Hakam 206-238 H),
& Muhammad bin Abdurrahman (238-273 H).



• Murid-murid al-Bukhari:

Yang paling masyhur adalah: at-Tirmidzi, Ibnu Ishak, Ibn
Amru, Hasyid bin Ismail, al-Husain bin Ismail, Shalih bin
Muhammad al-Asadi, Abu Dawud, Ibn Abi ad-Dunya, Abu
Zur‟ah, Al-Fadhl bin al-Abbas, Abu Bisyr, Abu Hatim, Ibn
Khuzaimah, Ibnu al-Junaid, Muslim dll.

• Karya al-Bukhari:
Al-Jami as-Shahih (Shahih al-Bukhari, dikerjakan selama 16
tahun, 300.000 hadits, 9 jilid); at-Tafsir al-Kabir; ad-Du’afa as-
Shagir; Khalq af’al al-Ibad; Raf al-Yadain fi as-Shalah; al-Qira’ah
Khalf al-Imam; al-Adab al-Mufrad; at-Tarikh al-Kabir; at-Tarikh al-
Ausath; at-Tarikh as-Shagir; al-’Ilal; al-Jami’ al-Kabir; al-Musnad al-
Kabir; al-Hibah; Asami as-Shahabah; al-Mabsuth; al-Kuna; al-
Fawaid; dan Birr al-Walidain.



Ringkasan Ulumul Hadits

Definisi:

• Al-Hadits & as-Sunnah sama maknanya. menurut bahasa
adalah ucapan, jalan, metode dan arah.

• Menurut ulama ahli hadits, Sunnah adalah perkataan,
perbuatan, taqrir, sifat akhlak dan sifat anggota badan yang
disandarkan kepada Rasulullah saw.

• Menurut ulama ushul fiqih, Sunnah adalah perkataan,
perbuatan dan taqrir terhadap suatu perkataan atau perbuatan
yang datang dari Rasulullah saw.



Hadits adalah Dalil Syara'



• Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran & al-Hadits) menurut kemauan hawa
nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (TQS.
an-Najm [53]: 3-4)



• Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. (TQS. al-An’aam [6]: 50)



• Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya
bagimu maka tinggalkanlah. (TQS. al-Hasyr [59]: 7)





• Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan ulil amri
diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. (TQS. an-Nisa [4]: 59)



Klasifikasi Perbuatan Rasulullah saw

1. Perbuatan-perbuatan yang merupakan 
karakteristik beliau sebagai manusia biasa 
(af’âl jibiliyyah): berdiri, duduk, makan, 
minum dll. Perbuatan-perbuatan semacam ini 
menunjukkan hukum ibahah bagi Rasul 
maupun umatnya.



Klasifikasi Perbuatan Rasulullah saw

2. Perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan 
bagi beliau saja, tidak boleh dilakukan oleh yang 
lainnya. Misalnya: berpuasa wishal (berpuasa terus 
menerus), dibolehkan menikahi lebih dari empat 
orang wanita, dan perkara (khusus) lainnya. 
Perbuatan-perbuatan seperti itu khusus bagi 
Rasulullah saw saja. Umatnya tidak diseru untuk 
melakukannya.



Klasifikasi Perbuatan Rasulullah saw

3. Perbuatan-perbuatan yang merupakan penjelasan
bagi kita. Perkara seperti ini menjadi dalil tanpa 
diperdebatkan lagi. 

4. Perbuatan-perbuatan lain selain dari yang tiga 
sebelumnya. Perbuatan jenis ini dituntut oleh 
adanya nash (dengan qarinah) yang menuntut suatu 
perbuatan. 



1. Atsar: hadits yang berhenti sampai pada sahabat saja 
(hadits mauquf „ala shahabah).

2. Matan: perkataan yang menjadi akhir dari sanad, 
yaitu nash yang terdapat pada hadits.

3. Sanad: jalan yang bisa menyampaikan kepada matan, 
(yaitu) para perawi (ar-rijal) yang menyampaikan 
kepada matan.

4. Muhaddits: orang yang meriwayatkan hadits serta 
memperhatikannya dari sisi riwayat dan dirayah.

Beberapa Terminologi Ulumul Hadits



5. Al-Hâfizh: orang yang memiliki sifat-sifat muhaddits, 
mempunyai banyak hafalan dengan banyak jalannya; 
menguasai 100.000 hadits berikut matan & sanadnya meski
jalan yang berbeda-beda. Jika menguasai lebih dari 100.000 
hadits, hingga mencapai 300.000 hadits beserta sanadnya, 
maka dia disebut hafizh al-hujjah.

6. Al-Hâkim: orang yang menguasai seluruh hadits yang 
diriwayatkan, baik matan, sanad, jarh, ta’dil maupun tarikhnya.

7. Amirul mukminin fi al-hadits: gelar yang diberikan kepada 
orang yang populer dimasanya dengan hafalan dan dirayah 
hadits, sehingga jadi orang yang paling tahu tentang hadits di 
masanya dan menjadi imam hadits. Gelar ini telah diberikan 
kepada Abdurrahman bin Abdullah bin Dzakwan al-Madani 
(Abu az- Zanâd-131 H); Begitu juga kepada Imam Bukhari 
dan yang lainnya.

Beberapa Terminologi Ulumul Hadits



8. Ilmu hadits ditinjau dari sisi riwayat mencakup seluruh 
penukilan terhadap perkataan, perbuatan Nabi saw, taqrir dan 
sifat-sifatnya, serta periwayatannya, pendefinisiannya dan 
seleksi lafadz-lafadznya. 

9. Ilmu hadits ditinjau dari sisi dirayah mencakup hakikat 
riwayat, jenis dan hukum-hukumnya, serta para rawi, syarat-
syaratnya, jenis-jenis yang diriwayatkan dan yang berkaitan 
dengannya, mencakup juga pengetahuan terhadap makna 
yang dikandung hadits dilihat dari sisi pertentangannya 
dengan nash yang qath’i. 

Beberapa Terminologi Ulumul Hadits



Klasifikasi Hadits

Mutawatir Masyhur Ahad

Lafdzhi Ma’nawi

Amali

Maqbul Mardud

Shahih Hasan

lidzatihi Lighairihi

lidzatihi Lighairihi

Dha’if Maudhu

Masyhur

Aziz

Gharib

Marfu

Muttasil

Mauquf

Munqathi

Mu‟allaq

Mu‟allal

Mu‟dhal

Syadzdz

Qudsi

Mursal dll



1. Sunnah mutawatirah: diriwayatkan oleh sekelompok 
dari tabi’ut tabi’in, yang berasal dari sekelompok tabi’in, 
dari sekelompok sahabat, dari Nabi saw. (bersifat Qath‟i, 
digunakan untuk Akidah dan Hukum Syara‟)

2. Khabar ahad: hadits dari Rasulullah saw yang 
diriwayatkan oleh orang perorang atau beberapa orang 
yang terpisah-pisah dan tidak sampai kepada derajat 
mutawatir dalam setiap tingkatan riwayat manapun –baik 
dari tabi’it tabi’in hingga sahabat- dari Rasulullah saw.
(bersifat Zhanni, digunakan untuk Hukum Syara‟)

Sunnah Dilihat dari Sisi Istidlal 



1. Hadits mutawatir,

2. Hadits masyhur: hadits yang dalam periwayatannya lebih 
dari tiga orang dari setiap rawi pada seluruh tingkatannya, 
tetapi tidak mencapai kepada batas mutawattir. Hadits ini 
disebut juga dengan hadits mustafidl.

3. Hadits aziz: hadits yang diriwayatkan oleh dua orang atau tiga 
orang dalam seluruh tingkatan sanadnya. Rawinya menyendiri 
dengan periwayatan dari rawi-rawi hadits yang lain.

4. Hadits ahad: hadits ini mencakup hadits masyhur dan hadits 
‘aziz.

5. Hadits qudsi: setiap hadits yang didalamnya Rasulullah saw 
menyandarkan suatu perkataan kepada Allah.

Hadits dilihat dari Sanadnya



1. Muttasil : hadits yang sanadnya bersambung tanpa terputus-
putus dari awal sampai akhir. 

2. Munqathi’ : hadits yang gugur salah seorang rawi dari para 
perawinya pada satu tempat atau lebih, atau diceritakan oleh 
rawi yang samar identitasnya (mubham).

3. Mu’dhal : hadits yang dari sanadnya gugur dua orang rawi 
atau lebih secara berturut-turut. 

4. Mu’allaq: hadits yang dari awal sanadnya dibuang satu orang 
rawi atau lebih secara berturut-turut. Hadits mu’allaq ini 
banyak terdapat pada shahih Bukhari. Hadits mu’dhal lebih 
luas cakupannya dibandingkan hadits mu’allaq karena 
dibuangnya rawi pada hadits mu’allaq adalah di bagian awal 
sanad, sedangkan pada hadits mu’dhal adalah dari bagian awal 
atau dari tengah-tengahnya.

Hadits dilihat dari Bersambungnya Sanad



1. Marfu’: hadits yang dihubungkan kepada Rasulullah saw, 
baik itu muttasil (bersambung) ataupun munqathi’ (terputus).

2. Mauquf : hadits yang disandarkan kepada seorang sahabat, 
baik muttasil ataupun munqathi’.

3. Maqthu’ : hadits yang disandarkan kepada seorang tabi’in, 
baik muttasil ataupun munqathi’.

4. Mursal: hadits yang putus sanadnya dari sisi sahabat, (yaitu) 
hadits yang sanadnya bersambung dari awal sampai ke tabi’in, 
kemudian (setelah itu) tabi’in tersebut langsung 
menghubungkannya kepada Rasul tanpa menceritakan 
seorang sahabat. Hukumnya bisa digunakan karena setiap
shahabat adalah adil.

Hadits dari Sisi Akhir Sanad



Hadits Dari Sisi Keshahihannya

1. Hadits shahih : hadits yang bersambung sanadnya dengan melalui
orang yang adil, kuat hafalannya (dlabith) yang berasal dari orang yang 
semisal, sampai akhir sanad, tidak syadz (kontradiksi) dan mu’allal
(cacat). 

2. Hadits hasan: hadits orang yang mengeluarkannya (mukharraj) 
dikenal, dan para perawinya populer (masyhur). Kebanyakan hadits 
termasuk hasan, yaitu yang diterima oleh kebanyakan ulama dan 
digunakan oleh kebanyakan ahli fiqih. Asalkan dalam sanadnya tidak 
terdapat orang yang dicurigai suka berbohong dan tidak boleh ada 
syadz. Inilah definisi yang dikemukakan oleh ahli ushul. Dalam 
musthalah hadits ahli hadits mendefinisikan hadits hasan dengan: 
hadits yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil 
tetapi lemah hafalannya, tidak syadz dan tidak cacat.

3. Hadits dla’if : hadits yang tidak memenuhi kriteria hadits shahih dan 
hasan. Hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah. 



Fungsi as-Sunnah
(Penjelas al-Quran)

1. Tafshil al-Mujmal

2. Takhsish al-’Am

3. Taqyid al-Mutlaq
4. Ilhaq Far’i min Furu’ al-Ahkam bi Ashlih (Mengikutkan salah satu

rincian hukum dengan pokoknya yang terdapat dalam al-Quran). 
Contoh:

Dan (diharamkan bagi kalian) menghimpunkan (dalam pernikahan) dua
perempuan yang bersaudara (QS. An-Nisa: 23)

Hadits merinci derivat hukum asal (dua orang perempuan bersaudara), dengan:

(1) Perempuan + Bibi dari pihak bapak; (2) Perempuan + Bibi dari pihak Ibu; (3) 
Perempuan + Keponakan (dari saudara laki-laki); dan (4) Perempuan + Keponakan 
(dari saudara perempauan). (HR. Abu Dawud) wallahu a’lam.

Alhamdulillah


