
Analisis Hadis “Kitab Allah Dan Sunahku” 
 

(Oleh: J. alGar . secondprince)  

Tulisan ini akan membahas hadis “Kitabullah wa Sunnaty” yang sering dijadikan 
dasar bahwa kita harus berpedoman kepada Al Quran dan Sunnah Rasulullah 
SAW yaitu  

Bahwa Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Aku telah meninggalkan pada 
kamu sekalian dua perkara yang jika kamu pegang teguh pasti kamu sekalian 
tidak akan sesat selamanya yaitu Kitabullah dan SunahKu. Keduanya tidak 
akan berpisah hingga menemuiKu di Al Haudh.”.  

Hadis “Kitabullah Wa Sunnaty” ini adalah hadis masyhur yang sering sekali 
didengar oleh umat Islam sehingga tidak jarang banyak yang beranggapan 
bahwa hadis ini adalah benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada 
dasarnya kita umat Islam harus berpegang teguh kepada Al Quran dan As 
Sunnah yang merupakan dua landasan utama dalam agama Islam. Banyak dalil 
dalil shahih yang menganjurkan kita agar berpegang kepada As Sunnah baik 
dari Al Quran (seperti yang sudah disebutkan) ataupun dari hadis-hadis yang 
shahih. Sayangnya hadis ”Kitabullah Wa Sunnaty” yang seringkali dijadikan 
dasar dalam masalah ini adalah hadis yang tidak shahih atau dhaif. Berikut 
adalah analisis terhadap sanad hadis ini.  

Analisis Sumber Hadis “Kitab Allah dan SunahKu”  

Hadis “Kitab Allah dan SunahKu” ini tidak terdapat dalam kitab hadis Kutub As 
Sittah (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan An Nasa’i, 
Sunan Abu Dawud, dan Sunan Tirmidzi). Sumber dari Hadis ini adalah Al 
Muwatta Imam Malik, Mustadrak Ash Shahihain Al Hakim, At Tamhid Syarh Al 
Muwatta Ibnu Abdil Barr, Sunan Baihaqi, Sunan Daruquthni, dan Jami’ As 
Saghir As Suyuthi. Selain itu hadis ini juga ditemukan dalam kitab-kitab karya 
Ulama seperti, Al Khatib dalam Al Faqih Al Mutafaqqih, Shawaiq Al Muhriqah 
Ibnu Hajar, Sirah Ibnu Hisyam, Al Ilma ‘ila Ma’rifah Usul Ar Riwayah wa Taqyid 
As Sima’ karya Qadhi Iyadh, Al Ihkam Ibnu Hazm dan Tarikh At Thabari. Dari 
semua sumber itu ternyata hadis ini diriwayatkan dengan 4 jalur sanad yaitu 
dari Ibnu Abbas ra, Abu Hurairah ra, Amr bin Awf ra, dan Abu Said Al Khudri ra. 
Terdapat juga beberapa hadis yang diriwayatkan secara mursal (terputus 
sanadnya), mengenai hadis mursal ini sudah jelas kedhaifannya.  



 

Hadis ini terbagi menjadi dua yaitu  

1 Hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang mursal  
2 Hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang muttasil atau bersambung  
 
Hadis “Kitab Allah dan SunahKu” Yang Diriwayatkan Secara Mursal  

Hadis “Kitab Allah dan SunahKu” yang diriwayatkan secara mursal ini terdapat 
dalam kitab Al Muwatta, Sirah Ibnu Hisyam, Sunan Baihaqi, Shawaiq Al 
Muhriqah, dan Tarikh At Thabari. Berikut adalah contoh hadisnya  

Dalam Al Muwatta jilid I hal 899 no 3  

Bahwa Rasulullah SAW bersabda” Wahai Sekalian manusia sesungguhnya Aku 
telah meninggalkan pada kamu apa yang jika kamu berpegang teguh pasti 
kamu sekalian tidak akan sesat selamanya yaitu Kitab Allah dan Sunah 
RasulNya”.  

Dalam Al Muwatta hadis ini diriwayatkan Imam Malik tanpa sanad. Malik bin 
Anas adalah generasi tabiit tabiin yang lahir antara tahun 91H-97H. Jadi paling 
tidak ada dua perawi yang tidak disebutkan di antara Malik bin Anas dan 
Rasulullah SAW. Berdasarkan hal ini maka dapat dinyatakan bahwa hadis ini 
dhaif karena terputus sanadnya.  

Dalam Sunan Baihaqi terdapat beberapa hadis mursal mengenai hal ini, 
diantaranya  

Al Baihaqi dengan sanad dari Urwah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda 
pada haji wada “ Sesungguhnya Aku telah meninggalkan sesuatu bagimu yang 
apabila berpegang teguh kepadanya maka kamu tidak akan sesat selamanya 
yaitu dua perkara Kitab Allah dan Sunnah NabiMu, Wahai umat manusia 
dengarkanlah olehmu apa yang aku sampaikan kepadamu, maka hiduplah 
kamu dengan berpegang kepadanya”.  

Selain pada Sunan Baihaqi, hadis Urwah ini juga terdapat dalam Miftah Al 
Jannah hal 29 karya As Suyuthi. Urwah bin Zubair adalah dari generasi tabiin 
yang lahir tahun 22H, jadi Urwah belum lahir saat Nabi SAW melakukan haji 
wada oleh karena itu hadis di atas terputus, dan ada satu orang perawi yang 
tidak disebutkan, bisa dari golongan sahabat dan bisa juga dari golongan tabiin. 
Singkatnya hadis ini dhaif karena terputus sanadnya.  



Al Baihaqi dengan sanad dari Ibnu Wahb yang berkata “Aku telah mendengar 
Malik bin Anas mengatakan berpegang teguhlah pada sabda Rasulullah SAW 
pada waktu haji wada yang berbunyi ‘Dua hal Aku tinggalkan bagimu dimana 
kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya yaitu Kitab Allah 
dan Sunah NabiNya”.  

Hadis ini tidak berbeda dengan hadis Al Muwatta, karena Malik bin Anas tidak 
bertemu Rasulullah SAW jadi hadis ini juga dhaif.  

Dalam Sirah Ibnu Hisyam jilid 4 hal 185 hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Ishaq 
yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda pada haji wada…..,Disini Ibnu 
Ishaq tidak menyebutkan sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW oleh 
karena itu hadis ini tidak dapat dijadikan hujjah. Dalam Tarikh At Thabari jilid 2 
hal 205 hadis ini juga diriwayatkan secara mursal melalui Ibnu Ishaq dari 
Abdullah bin Abi Najih. Jadi kedua hadis ini dhaif. Mungkin ada yang 
beranggapan karena Sirah Ibnu Hisyam dari Ibnu Ishaq sudah menjadi kitab 
Sirah yang jadi pegangan oleh jumhur ulama maka adanya hadis itu dalam 
Sirah Ibnu Hisyam sudah cukup menjadi bukti kebenarannya. Jawaban kami 
adalah benar bahwa Sirah Ibnu Hisyam menjadi pegangan oleh jumhur ulama, 
tetapi dalam kitab ini hadis tersebut terputus sanadnya jadi tentu saja dalam 
hal ini hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah.  

Sebuah Pembelaan dan Kritik  

Hafiz Firdaus dalam bukunya Kaidah Memahami Hadis-hadis yang Bercanggah 
telah membahas hadis dalam Al Muwatta dan menanggapi pernyataan Syaikh 
Hasan As Saqqaf dalam karyanya Shahih Sifat shalat An Nabiy (dalam kitab ini 
As Saqqaf telah menyatakan hadis Kitab Allah dan SunahKu ini sebagai hadis 
yang dhaif ). Sebelumnya berikut akan dituliskan pendapat Hafiz Firdaus 
tersebut.  

Bahwa Rasulullah bersabda “wahai sekalian manusia sesungguhnya Aku telah 
meninggalkan pada kamu apa yang jika kamu pegang teguh pasti kamu 
sekalian tidak akan sesat selamanya yaitu Kitabullah dan Sunah Rasul-Nya”  

Hadis ini sahih: Dikeluarkan oleh Malik bin Anas dalam al-Muwattha’ – no: 
1619 (Kitab al-Jami’, Bab Larangan memastikan Takdir). Berkata Malik apabila 
mengemukakan riwayat ini: Balghni………berarti “disampaikan kepada aku” 
(atau dari sudut catatan anak murid beliau sendiri: Dari Malik, disampaikan 
kepadanya………).  



Perkataan seperti ini memang khas di zaman awal Islam (sebelum 200H) 
menandakan bahawa seseorang itu telah menerima sesebuah hadis daripada 
sejumlah tabi’in, dari sejumlah sahabat dari jalan-jalan yang banyak sehingga 
tidak perlu disertakan sanadnya. Lebih lanjut lihat Qadi ‘Iyadh Tartib 
al-Madarik, jld 1, ms 136; Ibn ‘Abd al-Barr al Tamhid, jld 1, ms 34; al-Zarqani 
Syarh al Muwattha’, jld 4, ms 307 dan Hassath binti ‘Abd al-’Aziz Sagheir Hadis 
Mursal baina Maqbul wa Mardud, jld 2, ms 456-470. Hasan ‘Ali al-Saqqaf 
dalam bukunya Shalat Bersama Nabi SAW (edisi terj. dari Sahih Sifat Solat 
Nabi), ms 269-275 berkata bahwa hadis ini sebenarnya adalah maudhu’. 
Isnadnya memiliki perawi yang dituduh pendusta manakala maksudnya tidak 
disokongi oleh mana-mana dalil lain. Beliau menulis: Sebenarnya hadis yang 
tsabit dan sahih adalah hadis yang berakhir dengan “wa ahli baiti” 
(sepertimana Khutbah C – penulis). Sedangkan yang berakhir dengan kata-kata 
“wa sunnati” (sepertimana Khutbah B) adalah batil dari sisi matan dan 
sanadnya.  

Nampaknya al-Saqqaf telah terburu-buru dalam penilaian ini kerana beliau 
hanya menyimak beberapa jalan periwayatan dan meninggalkan yang 
selainnya, terutamanya apa yang terkandung dalam kitab-kitab Musannaf, 
Mu’jam dan Tarikh (Sejarah). Yang lebih berat adalah beliau telah menepikan 
begitu sahaja riwayat yang dibawa oleh Malik di dalam kitab al-Muwattha’nya 
atas alasan ianya adalah tanpa sanad padahal yang benar al-Saqqaf tidak 
mengenali kaedah-kaedah periwayatan hadis yang khas di sisi Malik bin Anas 
dan tokoh-tokoh hadis di zamannya.  

Kritik kami adalah sebagai berikut, tentang kata-kata hadis riwayat Al Muwatta 
adalah shahih karena pernyataan Balghni atau “disampaikan kepada aku” 
dalam hadis riwayat Imam Malik ini adalah khas di zaman awal Islam (sebelum 
200H) menandakan bahwa seseorang itu telah menerima sesebuah hadis 
daripada sejumlah tabi’in, dari sejumlah sahabat dari jalan-jalan yang banyak 
sehingga tidak perlu disertakan sanadnya. Maka Kami katakan, Kaidah 
periwayatan hadis dengan pernyataan Balghni atau “disampaikan kepadaku” 
memang terdapat di zaman Imam Malik. Hal ini juga dapat dilihat dalam Kutub 
As Sunnah Dirasah Watsiqiyyah oleh Rif’at Fauzi Abdul Muthallib hal 20, 
terdapat kata kata Hasan Al Bashri  

“Jika empat shahabat berkumpul untuk periwayatan sebuah hadis maka saya 
tidak menyebut lagi nama shahabat”.Ia juga pernah berkata”Jika aku berkata 
hadatsana maka hadis itu saya terima dari fulan seorang tetapi bila aku 
berkata qala Rasulullah SAW maka hadis itu saya dengar dari 70 orang 



shahabat atau lebih”.  
Tetapi adalah tidak benar mendakwa suatu hadis sebagai shahih hanya dengan 
pernyataan “balghni”. Hal ini jelas bertentangan dengan kaidah jumhur ulama 
tentang persyaratan hadis shahih seperti yang tercantum dalam Muqaddimah 
Ibnu Shalah fi Ulumul Hadis yaitu  

Hadis shahih adalah Hadis yang muttashil (bersambung sanadnya) 
disampaikan oleh setiap perawi yang adil(terpercaya) lagi dhabit sampai akhir 
sanadnya dan hadis itu harus bebas dari syadz dan Illat.  

Dengan kaidah Inilah as Saqqaf telah menepikan hadis al Muwatta tersebut 
karena memang hadis tersebut tidak ada sanadnya. Yang aneh justru 
pernyataan Hafiz yang menyalahkan As Saqqaf dengan kata-kata padahal yang 
benar al-Saqqaf tidak mengenali kaedah-kaedah periwayatan hadis yang khas 
di sisi Malik bin Anas dan tokoh-tokoh hadis di zamannya.  

Pernyataan Hafiz di atas menunjukan bahwa Malik bin Anas dan tokoh hadis 
zamannya (sekitar 93H-179H) jika meriwayatkan hadis dengan pernyataan 
telah disampaikan kepadaku bahwa Rasulullah SAW atau Qala Rasulullah SAW 
tanpa menyebutkan sanadnya maka hadis tersebut adalah shahih. Pernyataan 
ini jelas aneh dan bertentangan dengan kaidah jumhur ulama hadis. Sekali lagi 
hadis itu mursal atau terputus dan hadis mursal tidak bisa dijadikan hujjah 
karena kemungkinan dhaifnya. Karena bisa jadi perawi yang terputus itu 
adalah seorang tabiin yang bisa jadi dhaif atau tsiqat, jika tabiin itu tsiqatpun 
dia kemungkinan mendengar dari tabiin lain yang bisa jadi dhaif atau tsiqat dan 
seterusnya kemungkinan seperti itu tidak akan habis-habis. Sungguh sangat 
tidak mungkin mendakwa hadis mursal sebagai shahih “Hanya karena terdapat 
dalam Al Muwatta Imam Malik”.  

.Hal yang kami jelaskan itu juga terdapat dalam Ilmu Mushthalah Hadis oleh A 
Qadir Hassan hal 109 yang mengutip pernyataan Ibnu Hajar yang menunjukkan 
tidak boleh menjadikan hadis mursal sebagai hujjah, Ibnu Hajar berkata  

”Boleh jadi yang gugur itu shahabat tetapi boleh jadi juga seorang tabiin 
.Kalau kita berpegang bahwa yang gugur itu seorang tabiin boleh jadi tabiin itu 
seorang yang lemah tetapi boleh jadi seorang kepercayaan. Kalau kita 
andaikan dia seorang kepercayaan maka boleh jadi pula ia menerima riwayat 
itu dari seorang shahabat, tetapi boleh juga dari seorang tabiin lain”.  

Lihat baik-baik walaupun yang meriwayatkan hadis mursal itu adalah tabiin 
tetap saja dinyatakan dhaif apalagi Malik bin Anas yang seorang tabiit tabiin 



maka akan jauh lebih banyak kemungkinan dhaifnya. Pernyataan yang benar 
tentang hadis mursal Al Muwatta adalah hadis tersebut shahih jika terdapat 
hadis lain yang bersambung dan shahih sanadnya yang menguatkan hadis 
mursal tersebut di kitab-kitab lain. Jadi adalah kekeliruan menjadikan hadis 
mursal shahih hanya karena terdapat dalam Al Muwatta.  

Hadis “Kitab Allah dan SunahKu” Yang Diriwayatkan Dengan Sanad Yang 
Bersambung.  

Telah dinyatakan sebelumnya bahwa dari sumber-sumber yang ada 
ternyata ada 4 jalan sanad hadis “Kitab Allah dan SunahKu”. 4 jalan sanad 
itu adalah  
1 Jalur Ibnu Abbas ra  
2 Jalur Abu Hurairah ra  
3 Jalur Amr bin Awf ra  
4 Jalur Abu Said Al Khudri ra  
 
Jalan Sanad Ibnu Abbas  

Hadis “Kitab Allah dan SunahKu” dengan jalan sanad dari Ibnu Abbas dapat 
ditemukan dalam Kitab Al Mustadrak Al Hakim jilid I hal 93 dan Sunan Baihaqi 
juz 10 hal 4 yang pada dasarnya juga mengutip dari Al Mustadrak. Dalam 
kitab-kitab ini sanad hadis itu dari jalan Ibnu Abi Uwais dari Ayahnya dari Tsaur 
bin Zaid Al Daily dari Ikrimah dari Ibnu Abbas  
Ahlul BaitKu” adalah hadis yang diriwayatkan banyak shahabat dan sanadnya 
jauh lebih kuat dari hadis dengan matan “Kitab Allah dan SunahKu”.  

Jadi kalau hadis dengan matan “Kitab Allah dan SunahKu” dinyatakan shahih 
maka hadis dengan matan “Kitab Allah dan Itrah Ahlul BaitKu” akan jadi jauh 
lebih shahih. Ali As Salus dalam Imamah wal Khilafah telah membandingkan 
kedua hadis tersebut dengan metode yang tidak berimbang. Untuk hadis 
dengan matan “Kitab Allah dan Itrah Ahlul BaitKu” beliau mengkritik 
habis-habisan bahkan dengan kritik yang tidak benar sedangkan untuk hadis 
dengan matan “Kitab Allah dan SunahKu” beliau bertindak longgar(tasahul) 
dan berhujjah dengan pernyataan ulama lain yang juga telah memudahkan 
dalam penshahihan hadis tersebut. Wallahu’alam.  


