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BAB IV 

KUALITAS DAN PEMAHAMAN HADIS MAHABBAH 

MANISNYA IMAN 

 
 

A. Takhrij Hadis 

Menurut arti asal muasal bahasa, "thakrῑj" berarti 

"menggabungkan dua hal yang berlawanan menjadi satu". 

Istilah at-takhrῑj biasanya mutlak untuk banyak arti, antara lain 

al-istimbᾱt (mengeluarkan), at-tᾱdrῑb (pelatihan atau 

pembiasaan), dan at-taūjῑh (konfrontasi/memperhadapkan). 

Menurut terminologi Muhaddisin, Definisi takhrῑj adalah 

sebagai berikut:  

1. Mengemukakan.hadis kepada orang banyak dengan 

menyebutkan periwayat dalam sanad dengan memasukkan 

metode periwayatan. Seperti Imam Bukhari dengan kitab 

shahih-nya, dan sebagainya. 

2. Ulama hadis telah mengajukan berbagai hadis yang 

dikemukakan oleh para guru atau berbagai kitab, yang 

strukturnya dinyatakan sesuai dengan riwayat sendiri 

ataupun para,gurunya, dengan menyertakan  perawi dari 

penyusun kitab atau karya tulis yang digunakan sebagai 

sumber pencarian. Misalnya, Imam al-Baihaqi mengambil 

hadis dari Sunan yang disusun oleh Abu Hasan al-Basri dan 

menampilkan sanadnya sendiri. 

3. Menunjukkan asal mula Hadis, dan menyertakan sumber 

kitab Hadis yang ditulis langsung oleh Mukharrij-nya 

langsung. 

4. Mengemukakan hadis bersumber pada kitab- kitab hadis, 

yang didalamnya disertakan tata cara periwayatan serta 

sanad- nya dan diterangkan kondisi periwayat serta kualitas 

hadisnya. 

5. Menampilkan letak asal hadis pada sumber aslinya, yaitu 

kitab- kitab hadis, yang didalamnya dikemukakakn hadis 

beserta sanad, setelah itu dijelaskan kualitas hadisnya.
1
 

Terdapat 5 berbagai metode.takhrῑj al- Hadῑs yang 

ditawarkan para ulama untuk memudahkan Mencari hadis- 

                                                             
1 Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 

1992), pp. 41–42. 
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hadis Nabi saw, antara lain: 1. At- Takhrῑj bi ar- Rāwi al- A’ 

la( Takhrῑj memakai periwayat terakhir), 2.At- Takhrῑj bi 

Mathlā’ al-Ḥaditṣ( Takhrῑj dengan memakai lafal awal matan), 

3. At- Takhrῑj bi Alfaẓh al-Ḥaditṣ( Takhrῑj dengan memakai 

lafal- lafal matan), 4. At- Takhrῑj bi Maudhū’ al-Ḥaditṣ( 

Takhrῑj dengan memakai tema hadis), 5. Takhrῑj bina’ an‘ ala 

shifāh fῑ al-Ḥaditṣ( Takhrῑj menurut kondisi matan serta sanad 

hadis).
2
 

Dalam mencari matan hadis yang berjudul“ mahabbah” 

penulis memakai 2 metode yaitu; pertama, metode memakai 

lafal- lafal dari matan hadis( Takhrῑj al- Hadῑs bi al- lafẓ) 

dengan merujuk pada kitab al- Mu’ jam al- Mufahras li Alfᾱẓ 

al-Ḥadῑṡ yang diterbitkan oleh A. J. Wensinck serta 

dialihbahasakan oleh Muhammad Fuad Abdu al- Baqῑ. Kedua, 

metode memakai tema tertentu( Takrῑj al- Hadῑs bi al- 

maudhū) dengan merujuk pada kitab Miftᾱh Kunūz al- Sunnah 

yang pula ditulis oleh A. J. Wensinck.
3
 

Untuk memudahkan memahami simbol yang terdapat pada 

mu’jam dan miftᾱh kunūz, peneliti mencantumkan arti dari 

simbol yang digunakan, sebagai berikut: 

املعجم املفهرس أللفاظ  مفتا كنوز السنة اسم الكتاب
  احلديث النبوى

 ج بخ صحيح البخاري
 م مس صحيح مسلم

 د بد سنن ايب داود
 ت تر سنن الرتمذي

النسائسنن   ن نس 
 جه مج سنن ابن ماجة

                                                             
2 Farida, pp. 22–24. 
3 Farida, pp. 22–24. 
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 ط مى موطأ مالك
مسند أمحد بن 

 حنبل
 حم ما

 دى حم سنن الدرامي
 ق  سنن ابن ماجة

مسند أمحد بن 
 حنبل

 حل 

 

Adapun hadis yang akan diteliti adalah sebagai 

berikut: 
 

ميَاِن َأْن َيُكوَن اللَُّه َوَرُسولُُه  َثََلٌث َمْن ُكنَّ فِيِه َوَجَد َحََلَوَة اْْلِ
بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َوَأْن َيْكرََه  بَّ اْلَمْرَء اَلُيُِ َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَأْن ُيُِ

 ار َأْن يَ ُعوَد ِف اْلُكْفِر َكَما َيْكرَُه َأْن يُ ْقَذَف ِف النَّ 
 

Penelusuran hadis pada lafal   حب dalam kitab al- Mu’ 

jam al- Mufahras li Alfᾱẓ al-Ḥadῑṡ serta Miftᾱh Kunūz al- 

Sunnah didapatkan petunjuk sebagai berikut: 
 

 وان ُيب املرء ال ُيبه االاهلل
 , حم10, , ت اميان 66, , م اميان 42, اداب 9خ اميان 

3, 102, 140, 150, 156, 241, 272, 275, 278, 288, 641 
 ان يكون اهلل عز وجل ورسوله احب اليه ِما سواُها

  23 , , جه فنت2-4ن اميان 
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Penelusuran memakai al- Mu’ jam al- Mufahras li 

Alfᾱẓ al-Ḥadῑṡ, hingga terungkaplah kalau hadis yang diteliti 

ada dalam kitab: 

1. Shahῑh Bukhᾱrῑ, ada dalam kitab Iman, urutan bab 9 serta 

kitab adᾱb, urutan bab 42 

2. Shahῑh Muslim, ada dalam kitab Iman, urutan bab 66. 

3. Sunan al- Tirmidẓῑ, ada dalam kitab Iman, urutan bab 10. 

4. Musnad Ahmad, ada dalam juz 3, hal.102, 140, 150, 156, 

241, 272, 275, 278, 288, 641. 

5. Sunan al-Nasᾱi, ada dalam kitab.Iman, urutan,bab 2-4. 

6. Sunan Ibnu Mᾱjah, ada dalam kitab Futun, urutan bab 

23.
4
 

 

ب 2ك  -بخ   9 ̜ 14 ̜  

ب ̜ 89ك  ̜ 42ب  78ك   1 ̜ 

ب ̜ 93ك   10  

ح 1ك  -مس  66-68 ̜ 

ح 45 1ك   161-165  

ب 34ك  ̜ 10ب  38ك -تر  50 ̜ 

ب 47ك  -نس  2-4  

ثالث ص -حم  172 ̜ 174 ̜ 192 ̜̜ 202 ̜ 207 ̜ 208 ̜ 213 ̜ 226 ̜ 

227 ̜ 228 ̜ 230 ̜ 255 ̜ 275 ̜ 276 ̜ 278 ̜ 283 ̜288 ̜  300 

ح–ط   2131 
 

Penelusuran memakai Miftᾱh Kunūz al- Sunnah cocok 

dengan petunjuk d iatas hingga terungkaplah kalau hadis yang 

diteliti ada dalam kitab- kitab sebagai,berikut: 

1. Shahῑh al-Bukhᾱrῑ, kitab 2, bab 9, 14: Kitab 78, bab 42: 

Kitab 89, bab 1: Kitab 93, bab 10. 

2. Shahih Muslim, kitab 1, hadis 66-68: Kitab 1 hadis 66-68 

3. Sunan al-Tirmiżῑ, kitab 38 bab 10; Kitab 34 bab 50. 

4. Sunan al-Nasaᾱ’ῑ, kitab 47 bab 4-2. 

5. Musnad Ahmad, Juz III hadis 172, 174, 192, 202, 207, 

208, 213, 226, 227, 228, 230, 255, 275, 276, 278, 283, 

288, 300 

6. Musnad Attayalῑs, hadis 2131.
5
 

                                                             
4 A.J.Weinsinck, Al-Mu’jam Al-Mufahras Li AlFazh Al-Hadis Al-Nabi, 

Dialih Bahasakan Oleh Muhamamd Fuad Abd Al-Baqi, Juz I, (Brill: Laeden), p. 

407. 
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Disamping itu, peneliti juga memakai cara digital 
dalam wujud CD- ROM al- Maktabah al- Syᾱmilah serta 
Jawamῑ’ al- Kᾱlim sehingga ditemui sebagian hadis yang tidak 
ditemui dari tata cara tadinya, namun senantiasa meruju pada 
kitab- kitab sumber. 

 

1. Klasifikasi Hadis  

a. Klasifikasi hadis berdasarkan lafal matan  ََحََلَوة

يَمانِ  ِ  اْلإ
1) Teks hadis dari Shahih Bukhari 

● Nomor hadis 15 

ثَ َنا َعْبُد  ُد ْبُن اْلُمثَ َّنَّ قَاَل َحدَّ ثَ َنا ُُمَمَّ َحدَّ
ثَ َنا أَيُّوُب َعْن َأيب  اِب الث ََّقِفيُّ قَاَل َحدَّ اْلَوهَّ
ِقََلبََة َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
َعْن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َثََلٌث 

ميَانِ ِفيِه َوَجَد َمْن ُكنَّ  َأْن َيُكوَن  َحََلَوَة اْْلِ
اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوأَْن 
بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َوَأْن َيْكرََه َأْن  بَّ اْلَمْرَء اَل ُيُِ ُيُِ
يَ ُعوَد ِف اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه َأْن يُ ْقَذَف ِف 

 6النَّارِ 

● Nomor hadis 20 

ثَ َنا ُشْعَبةُ  ثَ َنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب قَاَل َحدَّ َحدَّ
َعْن قَ َتاَدَة َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

                                                                                                                               
5 A.J. Wensinck, Mu‘jam Al-Miftah Kunuz Al-Sunnah, Diterjemahkan Oleh 

Muhammad Fuad ‘Abd Al-Baqi (Lahor: Idarah Tarjuman al-Sunnah), p. 139. 
6 Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah Al-

Bukhari, Shahih Bukhari , bab halᾱwat al-ῑmᾱn, Juz. 1, (Cairo: Dar al-Hadits), p. 

14. 
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َعْن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َثََلٌث 
ميَاِن َمْن َكاَن  َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحََلَوَة اْْلِ

ِ لَْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَمْن َأَحبَّ اللَُّه وَ  َرُسولُُه َأَحبَّ
بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوَمْن َيْكرَُه أَْن  َعْبًدا اَل ُيُِ
يَ ُعوَد ِف اْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ أَنْ َقَذُه اللَُّه ِمْنُه َكَما 

 7َيْكرَُه َأْن يُ ْلَقى ِف النَّارِ 

● Nomor hadis 5581 

ثَ َنا ُشْعَبُة َعْن قَ َتاَدَة َعْن أََنِس َحدَّ  ثَ َنا آَدُم َحدَّ
ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل قَاَل النَِّبُّ 

ُد َأَحٌد  َحََلَوَة َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اَل َيَِ
ميَانِ  بَّ اْلَمْرَء اَل ُيُِبُُّه ِإالَّ لِلَِّه  اْْلِ َحَّتَّ ُيُِ

ْن يُ ْقَذَف ِف النَّاِر َأَحبُّ إِلَْيِه ِمْن أَْن َوَحَّتَّ أَ 
يَ ْرِجَع ِإََل اْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ أَنْ َقَذُه اللَُّه َوَحَّتَّ 

 8َيُكونَاللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا ِسَواُهمَ 
 

● Nomor hadis 6428 

ُد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َحْوَشٍب  ثَ َنا ُُمَمَّ َحدَّ
ثَ َنا أَيُّوُب الطَّ  اِب َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اْلَوهَّ ائِِفيُّ َحدَّ

                                                             
7 Al-Bukhari, Shahih Bukhari, bab man kariha an ya'ūda fi al-kufri kamᾱ 

yukrah an yulqᾱ fi al-Nᾱr min al-ῑmᾱn, Juz. 1, p. 16. 
8 Al-Bukhari, Shahih Bukhari, bab al-Hubb fi Allah, Juz. II,  p. 2246. 
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َعْن َأيب ِقََلبََة َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل 
قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َثََلٌث 

ميَاِن َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد  َأْن َيُكوَن َحََلَوَة اْْلِ
ُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَأْن ُيُِبَّ اللَُّه َورَ 

بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َوَأْن َيْكرََه َأْن يَ ُعوَد ِِف  اْلَمْرَء اَل ُيُِ
 9اْلُكْفِر َكَما َيْكرَُه َأن يُ ْقَذَف ِف النَّارِ 

 

2) Teks Hadis dari Shahih Muslim 

● Nomor hadis 60 

ُد ْبُن َُيََْي  ثَ َنا ِإْسَحُق ْبُن إِبْ رَاِهيَم َوُُمَمَّ َحدَّ
يًعا َعْن  اٍر َجَِ ُد ْبُن َبشَّ ْبِن َأيب ُعَمَر َوُُمَمَّ
ثَ َنا َعْبُد  الث ََّقِفيِّ قَاَل اْبُن َأيب ُعَمَر َحدَّ
اِب َعْن أَيُّوَب َعْن َأيب ِقََلبََة َعْن أََنٍس  اْلَوهَّ

ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َثََلٌث َعْن النَِّبِّ َصلَّ 
ميَاِن َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد ِِبِنَّ  َمْن  َحََلَوَة اْْلِ

َكاَن اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوأَْن 
بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َوَأْن َيْكرََه َأْن  بَّ اْلَمْرَء اَل ُيُِ ُيُِ

                                                             
9 Al-Bukhari,  Shahih Bukhari, bab Man Ikhtᾱr al-Darbi wa al-Qatli wa al-

Hawan 'alᾱ al-Kufri, Juz. VI,  p. 2546. 
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ْعَد َأْن أَنْ َقَذُه اللَُّه ِمْنُه َكَما يَ ُعوَد ِف اْلكُ  ََ ْفِر
 10َيْكرَُه َأْن يُ ْقَذَف ِف النَّار

3) Teks Hadis dari Sunan al-Nasᾱ’ῑ 

● Nomor hadis 4901 

َأْخبَ رَنَا ِإْسَحُق ْبُن إِبْ رَاِهيَم قَاَل أَنْ َبأَنَا َجرِيٌر 
َعْن َمْنُصوٍر َعْن طَْلِق ْبِن َحبِيٍب َعْن أََنِس 

اِلٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه ْبِن مَ 
َعَلْيِه َوَسلََّم َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد ِِبِنَّ 

ميَاِن  َوَطْعَمُه َأْن َيُكوَن اللَُّه َعزَّ َحََلَوَة اْْلِ
َوَجلَّ َوَرُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوأَْن 

بَّ ِف اللَِّه َوَأنْ  ُغَض ِف اللَِّه َوَأْن ُتوَقَد  ُيُِ يَ ب ْ
نَاٌر َعِظيَمٌة فَ يَ َقَع فِيَها َأَحبَّ إِلَْيِه ِمْن أَْن 

 11ُيْشرَِك بِاللَِّه َشْيًئا

● Nomor hadis 4902 

ثَ َنا َعْبُد اللَِّه  َأْخبَ رَنَا ُسَوْيُد ْبُن َنْصٍر قَاَل َحدَّ
ْعُت أََنَس ْبَن  َعْن ُشْعَبَة َعْن قَ َتاَدَة قَاَل َسَِ
ُث َعْن النَِّبِّ َصلَّى  َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُُيَدِّ

                                                             
10 Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi, Shahih Muslim, bab Bayᾱn hisᾱl man 

ittasafa bi hinna wajada halᾱwat al-ῑmᾱn, Juz. I, (Riyadh: Ad-Darul Alamiyyah), 
p. 48. 

11 Abu ’Abd al-Rahman Ahmad bin Syu’ain Al-Nasa’i, Sunan Al-Nasa’i , 

bab ta'm al-Imān, (Halb: Maktaba al-Matbuat al-Islamiyyah), p. 94. 
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اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َثََلٌث َمْن ُكنَّ فِيِه َوَجَد 
ميَاِن َحََلوَ  َمْن َأَحبَّ اْلَمْرَء اَل ُيُِبُُّه ِإالَّ َة اْْلِ

لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوَمْن َكاَن اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولُهُ 
َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَمْن َكاَن َأن يُ ْقَذَف 
ِف النَّاِر َأَحبَّ إِلَْيِه ِمْن َأْن يَ ْرِجَع ِإََل اْلُكْفِر 

 12ْعَد َأْن أَنْ َقَذُه اللَُّه ِمْنهُ ب َ 

 

4) Teks Hadis dari Musnad Ahmad 

● Nomor hadis 11564 

ثَ َنا أَيُّوُب َعْن َأيب  اِب َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اْلَوهَّ َحدَّ
ِقََلبََة َعْن أََنٍسَ نَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

ِِبِنَّ َوَسلََّم قَاَل َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد 
ميَاِن َأْن َيُكوَن اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ  َحََلَوَة اْْلِ
بُُّه ِإالَّ  إِلَْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَأْن ُيُِبَّ اْلَمْرَء اَل ُيُِ
لِلَِّه َوَأْن َيْكرََه َأْن يَ ُعوَد ِف اْلُكْفِر بَ ْعَد إِْذ 

َقَد لَُه نَاٌر أَنْ َقَذُه اللَُّه ِمْنُه َكَما َيْكرَُه َأْن يُو 
 13 فَ يُ ْقَذَف فِيَها

  

                                                             
12 Al-Nasa’i, Sunan al-Nasᾱ'ῑ, bab Halᾱwat al-ῑmᾱn, p. 96. 
13 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, bab Musnad Anas bin 

Mᾱlik, Juz. III, p. 103. 
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● Nomor hadis  12321 

اُن قَااَل  ُل ْبُن ِإَْسَاِعيَل َوَعفَّ ثَ َنا اْلُمَؤمَّ َحدَّ
ثَ َنا ثَاِبٌت َعْن  ثَ َنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َحدَّ َحدَّ
أََنٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

َحََلَوَة  ُكنَّ ِفيِه َوَجَد ِِبِنَّ   َوَسلََّم َثََلٌث َمنْ 
ميَانِ  َأْن َيُكوَن اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولُهُ  اْْلِ

َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا ِسوَاُُهَا َوَأْن َيْكرََه اْلَعْبُد أَْن 
ْسََلِم َكَما َيْكرَُه َأْن يُ ْقَذَف ِف  يَ ْرِجَع َعْن اْْلِ

بَّ اْلَعْبدُ  بُُّه ِإالَّ لِلَِّه  النَّاِر َوَأْن ُيُِ اْلَعْبَد اَل ُيُِ
 14َعزَّ َوَجلَّ 

● Nomor hadis 12927 

ثَ نَا  ثَ َنا يُوُنُس َوَحَسُن ْبُن ُموَسى قَااَل َحدَّ َحدَّ
مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن ثَاِبٍت اْلبُ َناِنِّ َعْن أََنِس 
ْبِن َماِلٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

َوَسلََّم َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد ِِبِنَّ  َعَلْيهِ 
ميَاِن  َمْن َكاَن اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ َحََلَوَة اْْلِ

بُّ َرُجًَل اَل ُيُِبُُّه ِإالَّ  إِلَْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَرُجٌل ُيُِ
لِلَِّه َوَرُجٌل َأْن يُ ْقَذَف ِف النَّاِر َأَحبُّ إِلَْيِه ِمْن 

                                                             
14 Hanbal, p. 174. 
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يَ ْرِجَع يَ ُهوِديًّا َنْصرَانِيًّا قَاَل َحَسٌن أَْو  َأنْ 
 15َنْصرَانِيًّا

● Nomor hadis 13102 

ثَ َنا ُشْعَبُة َعْن قَ َتاَدَة َعْن  اُن َحدَّ ثَ َنا َعفَّ َحدَّ
أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

َحََلَوَة َوَسلََّم قَاَل َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد 
ميَاِن  َمْن َكاَن اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا اْْلِ

بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َعزَّ  بَّ اْلَعْبَد اَل ُيُِ ِسَواُُهَا َوَأْن ُيُِ
َوَجلَّ َوَأْن يُ ْقَذَف ِف  النَّاِر َأَحبُّ إِلَْيِه ِمْن 

    16َأْن يُ َعاَد ِف اْلُكْفر

● Nomor hadis 13556 

ثَ َنا مَحَّاٌد َعْن ثَاِبٍت َعْن  اُن َحدَّ ثَ َنا َعفَّ َحدَّ
أََنٍس َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
ميَاِن  قَاَل َثََلٌث َمْن ُكنَّ فِيِه َوَجَد َحََلَوَة اْْلِ
َمْن َكاَن اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا 

بُُّه ِإالَّ لِلَِّه ِسَواُهَُ  بُّ الرَُّجَل اَل ُيُِ ا َوالرَُّجُل ُيُِ
َوالرَُّجُل َأن يُ ْقَذَف ِف النَّاِر َأَحبُّ إِلَْيِه ِمْن 

 17َأْن يَ ْرِجَع يَ ُهوِديًّا َأْو َنْصرَانِيًّا

                                                             
15 Hanbal, p. 230. 
16 Hanbal, p. 248. 
17 Hanbal, p. 288. 
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b. Klasifikasi hadis berdasarkan lafal matan  َطْعَم
ميَانِ   اْْلِ
1) Teks hadis dari Shahih Muslim nomor hadis 61 

ثَ َنا  اٍر قَااَل َحدَّ ُد ْبُن اْلُمثَ َّنَّ َواْبُن َبشَّ ثَ َنا ُُمَمَّ َحدَّ
ْعُت قَ تَاَدَة  ثَ َنا ُشْعَبُة قَاَل َسَِ ُد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ ُُمَمَّ
ُث َعْن أََنٍس قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه  ُُيَدِّ

ميَاِن ْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َعَلْيِه َوَسلََّم َثََلٌث مَ  َطْعَم اْْلِ
بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َوَمْن َكاَن اللَُّه  بُّ اْلَمْرَء اَل ُيُِ َمْن َكاَن ُيُِ
َوَرُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَمْن َكاَن َأْن يُ ْلَقى 

 18 ِف النَّارِ 

2) Teks Hadis dari Sunan al-Tirmiẓῑ nomor hadis 

2548 

اِب َعْن  ثَ َنا َعْبُد اْلَوهَّ ثَ َنا اْبُن َأيب ُعَمَر َحدَّ َحدَّ
أَيُّوَب َعْن َأيب ِقََلبََة َعْن أََنٍس َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه 

ميَاِن َوَجَد ِِبِنَّ  َمْن َكاَن اللَُّه َوَرُسولُهُ َطْعَم اْْلِ
بُُّه ِإالَّ  َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا ِسوَاُُهَا َوَأْن ُيُِبَّ اْلَمْرَء اَل ُيُِ
لِلَِّه َوَأْن َيْكرََه َأْن يَ ُعوَد ِف اْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ أَنْ َقَذُه 
اللَُّه ِمْنُه َكَما َيْكرَُه َأْن يُ ْقَذَف ِف النَّاِر قَاَل أَبُو 

                                                             
18 Al-Naisaburi, Shahih Muslim, bab Bayᾱn hisᾱl man ittasafa bi hinna 

wajada halᾱwat al-ῑmᾱn, Juz. I, (Riyadh: Ad-Darul Alamiyyah), p. 48. 
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يَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َوَقْد َرَواُه عِ 
  19قَ َتاَدُة َعْن أََنٍس َعْن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 
3) Teks Hadis dari Sunan Ibnu Mᾱjah nomor hadis 

4023 

اٍر قَااَل  ُد ْبُن َبشَّ ُد ْبُن اْلُمثَ َّنَّ َوُُمَمَّ ثَ َنا ُُمَمَّ َحدَّ
ْعُت  ثَ َنا ُشْعَبُة قَاَل َسَِ ُد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ ثَ َنا ُُمَمَّ َحدَّ
ُث َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل َقاَل َرُسوُل  قَ َتاَدَة ُُيَدِّ

َمْن ُكنَّ ِفيِه اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َثََلٌث 
ميَاِن َوَجَد  ميَاِن َمْن  َطْعَم اْْلِ َوقَاَل بُ ْنَداٌر َحََلَوَة اْْلِ

بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َوَمْن َكاَن اللَُّه  بُّ اْلَمْرَء اَل ُيُِ َكاَن ُيُِ
َوَرُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَمْن َكاَن َأْن يُ ْلَقى 

إِلَْيِه ِمْن َأْن يَ ْرِجَع ِف اْلُكْفِر بَ ْعَد ِف النَّاِر َأَحبَّ 
 20ِإْذ أَنْ َقَذُه اللَُّه ِمْنهُ 

 

4) Teks hadis dari Musnad Ahmad 

● Nomor hadis 12304 

ثَ َنا ُشْعَبةُ  ُد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ ثَ َنا ُُمَمَّ َحدَّ
ْعُت قَ َتاَدَة  َثِِن ُشْعَبُة قَاَل َسَِ اٌج قَاَل َحدَّ َوَحجَّ

                                                             
19 Muhammad bin ’Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami At-Tirmidzi, Al-Jami’ 

Al-Sahih Sunan Al-Timidzi, Juz.V, (Beirut: Dar Ibnu Hazm), p. 15. 
20 Abu ’Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, bab 

al-Sabru 'alᾱ al-balᾱ, Juz. II (Beirut: Dar al-Fikr), p. 1338. 



49 

 

ُث  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل َقاَل َرُسوُل ُُيَدِّ
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه 

ميَاِن َوَجَد  بُّ اْلَمْرَء اَل َطْعَم اْْلِ َمْن َكاَن ُيُِ
بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َوَمْن َكاَن اللَُّه تَ َباَرَك َوتَ َعاََل  ُيُِ

إِلَْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَمْن َكاَن َأْن  َوَرُسولُُه َأَحبَّ 
يُ ْلَقى ِف النَّاِر َأَحبَّ إِلَْيِه ِمْن َأْن يَ ْرِجَع ِِف 

 21اْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ أَنْ َقَذُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْنهُ 

● Nomor hadis 13403 

ثَ َنا ُشْعَبةُ  ُد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ ثَ َنا ُُمَمَّ َحدَّ
اٌج قَ  ْعُت قَ َتاَدَة َوَحجَّ َثِِن ُشْعَبُة قَاَل َسَِ اَل َحدَّ

ُث َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل َقاَل َرُسوُل  ُُيَدِّ
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه 

ميَانِ  َوَجَد َطْعمَ  بُّ اْلَمْرَء اَل  اْْلِ َمْن َكاَن ُيُِ
بُُّه ِإالَّ لِلَِّه  َعزَّ َوَجلَّ َوَمْن َكاَن اللَُّه َوَرُسولُهُ ُيُِ

َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا ِسوَاُُهَا َوَمْن َكاَن َأْن يُ ْلَقى ِِف 
النَّاِر َأَحبَّ إِلَْيِه ِمْن َأْن يَ ْرِجَع ِف اْلُكْفِر بَ ْعَد 

 22ِإْذ أَنْ َقَذُه اللَُّه ِمْنهُ 

                                                             
21 Hanbal,  Musnad Ahmad Ibn Hanbal, bab Musnad Anas bin Mᾱlik, Juz. 

III, p. 172. 
22 Hanbal, p. 275. 
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c. Klasifikasi hadis berdasarkan lafal matan  َوةَ َحََل

ََلم سإ ِ ِ  اْلإ  

(1) Teks hadis dari Sunan an-Nasā’ῑ  nomor hadis 

4903 

ثَ َنا ِإَْسَِعيُل َعْن  َأْخبَ رَنَا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر قَاَل َحدَّ
مُحَْيٍد َعْن أََنٍس َعْن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

َحََلَوَة قَاَل َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد ِِبِنَّ 
ْسََلِم  َمْن َكاَن اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا اْْلِ

ِسَواُُهَا َوَمْن َأَحبَّ اْلَمْرَء اَل ُيُِبُُّه ِإالَّ لِلَِّه َوَمْن 
َيْكرَُه َأْن يَ ْرِجَع ِإََل اْلُكْفِر َكَما َيْكرَُه َأْن يُ ْلَقى 

23ِف النَّار
 ِِ 

 
  

                                                             
23 Al-Nasa’i, Sunan Al-Nasa'i, bab halāwat al-Islām, p. 97. 
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2. I’tibar Hadis 

a. Skema sanad dari jalur Būkhāri nomor hadis 15, 20, 

5581, dan 6428. 
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b. Skema sanad dari Shahih Muslim nomor hadis 61 

dan 60. 

 
 

c. Skema sanad dari Sunan Ibnu Majah nomor hadis 

4023 
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d. Skema sanad dari Sunan Al-Nasā’ῑ nomor hadis 

4901, 4902 dan 4903. 

 
e. Skema Sanad dari jalur Sunan Tirmidzi nomor hadis 

2548. 
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f. Skema Sanad dari Musnad Ahmad nomor hadis 

11564, 12304, dan 12321. 
 

 
 

● Skema Sanad dari Musnad Ahmad nomor hadis 12927, 

13102, 13403, dan 13556 
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g. Skema sanad gabungan 
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B. Kualitas Hadis 

Kritik terhadap hadits memiliki dua obyek penelitian 

yaitu rangkaian perawi yang menceritakan sejarah hadits yang 

disebut sanad, dan materi hadits yang dikenal matan / matn. 

Untuk mengkritik Sanad, seseorang perlu memahami 

kehidupan, pekerjaan, dan karakteristik pribadi narator, yang 

merupakan penghubung dalam rantai Sanad. Pada saat yang 

sama, untuk memahami pemikiran hadits perlu memahami 

makna dari berbagai ungkapan yang jarang digunakan oleh 

kebanyakan orang atau kalimat asing (ghorib), dan juga harus 

serupa dengan hadits lain (hadits yang mirip atau bertentangan 

dengan pengamatan tersebut).
24

 Berikut ini adalah penjelasan 

tentang kritik Sanad dan observasi Hadis yang diteliti; 

1.  Analisis Sanad 

Sebagai bagian dari kritik hadis, fokus kritik 

Sanad adalah membahas dan mengkaji keberadaan 

periwayat hadis. Ulama hadis menilai pentingnya 

kedudukan sanad dalam riwayat hadis, karena sepenggal 

kabar yang dinilai sebagai hadis oleh seseorang, tetapi 

kabar itu tidak memiliki sanad, maka berita tersebut tidak 

bisa dikatakan hadis, Ahli hadits tersebut mengklaim Ini 

adalah hadits palsu atau maudhū’.
25

 

Oleh karena itu, peneliti melakukan kritik sanad 

hadis yang menjadi objek kajian dengan fokus pada jalur 

yang diriwayatkan Ahmad ibn Hanbal. Adapun sanad 

hadis yang akan diteliti adalah;  

ثَ َنا اِب  َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اْلَوهَّ أََنٍس  َعنْ َأيب ِقََلبََة َعْن  أَيُّوبُ َحدَّ
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه  اَ نَّ النَِّبَّ 

ميَاِن َأْن َيُكوَن اللَُّه وَ  َرُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيِه َوَجَد ِِبِنَّ َحََلَوَة اْْلِ
بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َوَأْن َيْكرََه َأْن  بَّ اْلَمْرَء اَل ُيُِ ِمَّا ِسَواُُهَا َوَأْن ُيُِ

                                                             
24 Umma Farida, Naqd Al-Hadits (Kudus: STAIN Kudus, 2009), p. 3. 
25 Umma Farida, pp. 27–28. 
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يَ ُعوَد ِف اْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ أَنْ َقَذُه اللَُّه ِمْنُه َكَما َيْكرَُه َأْن يُوَقَد 
 لَُه نَاٌر 

 
a. Ahmad ibn Hanbal 

Nama lengkap   :  Ahmad ibn Muhamad ibn Hanbal 

ibnHilālibn Asad al- Syaybanῑ 

Abū'Abd Allah al- Marwazῑ al- 

Bagdādi 

Lahir                 :  Rabi'al-Awal tahun 164 H, di 

Bagdād . 

 Wafat               :  Hari Jum’at 12 Rabi’ al-Awal 241 

H dalam usia 77 tahun di Bagdād. 

Gurunya          :  ‘Abd al-Wahhāb ibn al-Ṣalt, 

Ibrahim ibn Khālid, Ishāq ibn 

Yusuf dan sebagainya.  

Muridnya          :  Bukhārῑ, Muslim, Abū Daūd, 

Ibrāhῑm ibn Ishāq dan 

sebagainya.
26

 

Jarh wa Ta’dhil : 

1)  Dari berbagai kalangan ulama hadis, mereka 

mengatakan bahwa Ahmed bin Hanbal adalah 

seorang tṣiqoh.  

2) Al-Dzahabῑ memberinya gelar Al-Imām  

3) Ibnu Hajar mengatakan bahwa dia Imām 

Tsiqoh, hāfiz, faqῑh, hujjah. 27
 

 

Berdasarkan informasi di atas, Imam Ahmad 

ibn Hanbal sebagai mukharrij dinilai positif oleh para 

pengkritik Hadis, sehingga dapat dipercaya dan 

diterima riwayatnya, belum lagi menggunakan 

lambang periwayatan حدثنا. Dengan demikian, antara 

Imam Ahmad ibn Hanbal dengan ‘Abd al-Wahhab 

pernah bertemu serta terjadi periwayatan hadis antara 

                                                             
26 Abu al-Hajjaj Yusuf ibn al-Zaki ‘Abd al-Rahman Al-Mizzi, ‘Tahzib Al-

Kamal’ (CD-ROM al-Maktabah al-Syᾱmilah). 
27 Abu al-Fadl Ahmad ibn Hajar Al-’Asqalani, Taqrib Al-Tahzib (Beirut: Dar 

al- kutub Ilmiyah, 2004), p. 84. 
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guru dan murid sehingga sanadnya muttasil 

(bersambung). 

b. ‘Abd al-Wahhāb 

Nama lengkap    :  ‘Abd al- Wahhāb ibn ‘Abd al- 

Majῑd ibn al -Ṣalt ibn ‘Ubaid 

Allah ibn al- Hakam ibn Abū al- 

‘Ᾱṣ al-Saqafῑ, Abū Muḥammad 

al-Baṣari.  

Lahirnya :  Ada dua pendapat mengenai 

tahun lahirnya, yaitu 108 H dan 

110 H.  

Wafat  : Tahun 194 H di Basrah. 

Gurunya :  Ayyūb al-Sakhtiyānῑ, Ishāq ibn 

Suwaid al-‘Adawῑ, Ḥumaid al-

Tawῑl dan sebagainya. 

Muridnya  :  Ahmad ibn Hanbal, Muhammad 

ibn Bassyār, Muhammad ibn 

Yahyā ibn Abū ‘Umar al-‘Adānῑ 

dan sebagainya.
28

 

Jarh wa Ta’dhil  :  

1) Al-Dẓahabi menilainya al-hāfiẓ, al-ḥujjah dan 

selanjutnya ia mengatakan mā darrahu 

tagayyaruhu. 

2)  Ibn Hajar menilainya Tsiqoh, hafalannya 

berkurang 3 tahun sebelum ia wafat.  

3) Ibn Ma’in mengatakan tsiqoh namun 

hafalannya berkurang pada akhir hidupnya. 
29

 

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa “Abd 

al-Wahhāb adalah seorang perawi yang tsiqoh. 

Meskipun berkurang hafalannya pada akhir hidup, ia 

tidak meriwayatkan Hadis ketika ingatannya 

terganggu. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti 

meyakini hal tersebut dapat diterima. “Abdal-

Wahhāb menerima pernyataan hadits dari Ayyub 

dengan tanda حدثنا, dapat dipercaya dan sanadnya 

diyakini muttasil. 

 

                                                             
28 Al-Mizzi. ‘Tahzib Al-Kamal’ (CD-ROM al-Maktabah al-Syᾱmilah). 
29 Al-’Asqalani, p. 368. 
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c. Ayyūb 

Nama lengkap   :  Ayyūb ibn Abū Tamῑmah nama 

aslinya adalah Kaisān al-

Sakhtiyānῑ Abū Bakar al-Basari 

maula ‘Anza. 

 Lahir                 :  Tahun 66 H. 

Wafat              : Pada hari Jum’at bulan Ramadān 

tahun 131 H dalam usia 63 tahun 

di Basrah.  

Gurunya  :  Abū Qilābah ‘Abd Allah ibn Zaid 

al-Jarmῑ, Zāid bin Aslām, Hasan 

al- Basri dan sebagainya. 

Muridnya :  ‘Abd al- Wahhāb ibn ‘Abd al -

Majῑd ibn ,al-Saqafῑ, Jarir ibn 

Hāzam, Mālik ibn Anas dan 

sebagainya.
30

 

Jarh wa Ta’dhil   : 

1) Ibn Hajar mengatakan tsiqoh, ṡabt, ḥujjah mim 

kibār al-fuqahā. Al-Nasā’ῑ menilainya tsiqoh 

ṡabt.  

2) Ibn al-Madini mengatakan ia mempunyai 

sekitar 800 hadis. 

3) Syu’bah memberinya gelar dengan Sayyῑd al-

‘Ulamā.
31

 
 

Dari data diatas, para ulama hadis menilai 

bahwa Ayyub merupakan perawi yang tsiqoh. 

Dengan demikian pernyataannya mendapat hadist 

dari Abū Qilabāh dengan simbol عن dapat dipercaya 

dan sanadnya muttasil. 
 

d. Abū Qilābah 

Nama lengkap   : ‘Abd Allah ibn Zaid ibn ‘Amrū, 

ada yang mengatakan ibn ‘Ᾱmir 

ibn Nātil ibn Mālik ibn ‘Ubaid 

ibn ‘Alqamah ibn Sa’d ibn Kasῑr 

ibn Gālib ibn ‘Ᾱdi ibn Baihas ibn 

Tarūd ibn Qudāmah ibn Jarm ibn 

                                                             
30 Al-Mizzi. ‘Tahzib Al-Kamal’ (CD-ROM al-Maktabah al-Syᾱmilah). 
31 Al-’Asqalani, Taqrib al-Tahzib,  p. 117. 
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Rabbān ibn Hulwān ibn ‘Imrān 

ibn al-Hāf ibn Quda’ah, Abū 

Qilābah al-Jarmῑ al-Baṣrῑ.  

Lahir :  di Basrah dan pindah ke Syām 

saat diangkat menjadi hakim 

sampai ia wafat disana pada tahun 

104 H. 

Gurunya :  Anas ibn Mālik al-Anṣāri, Khālid 

ibn al-Hajjaj, ‘Abd Allah ibn 

‘Abbās, dan sebagainya.  

Muridnya  :  Ayyūb al-Sakhtiyāni, ‘Asim al-

Ahwāl, Ghilān ibn Jarir, dan 

sebagainya.
32

 

Jarh wa Ta’dhil    : 

1) Ibn Hajar mengataka tsiqoh, fādil, Kaṡῑr, al-

Irsāl. Al-‘Ijli yang menilainya tsiqoh dan tidak 

mendengarkan sesuatu dari Saubān.  

2) Ibn ‘Aun berkata bahwa Ayyūb menyebutkan 

Hadits Abū Qilābah kepada Muhammad, dan 

dia berkata bahwa Abū Qilābah insya Allah 

tsiqoh, rajulun sālih.
33

 
 

Dari penilaian para kritikus hadis diatas, 

pernyataan Abū Qilābah menerima hadis dari Anas 

bin Malik dengan simbollعن  dapat dipercaya dan 

diyakini sanadnya muttasil. 

e. Anas ibn Mālik 

Nama lengkap :  Anas ibn Mālik ibn al-Nadar ibn 

Damdam ibn Zaid ibn Harām ibn 

Jundub ibn ‘Ᾱmir ibn Ganam ibn 

‘Adi ibn al-Najjār al- Anṣḥorῑ al-

Najjārῑ, kuniyahnya adalah Abū 

Hamzah. 

Lahir                  :  Di Madinah pada tahun 10 

S.H/612 M.  

Wafat :  Pada hari Jumat 92 H/93 H di 

Basrah. Anas ibn Malik 

                                                             
32 Al-Mizzi, Tahzib Al-Kamal’ (CD-ROM al-Maktabah al-Syᾱmilah). 
33 Al-’Asqalani,Taqrib al-Tahzib,  p. 304. 
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merupakan salah seorang sahabat 

yang terakhir wafat. 

Gurunya  :  Rasulullah saw, Tṡabit ibn Qāis, 

Jārir ibn ‘Abd Allah, Zaid ibn 

Tṡābit, dan sebagainya.  

Muridnya :  Abū Qilābah, Ᾱban ibn Sholῑh, 

Ishāq ibn ‘abd Allah, dan 

sebagainya.
34

 

Jarh wa Ta’dhil   : 

1) Jumhur ulama hadis sepakat bahwa beliau 

adalah perawi yang tsiqoh. 
 

Berdasarkan penelitan sanad diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa dalam setiap tingkatan sanad 

memiliki hubungan guru dan murid sehingga 

memiliki ketersambungan sanad (Ittisāl al-Sanad). 

Sementara itu, dari segi kualitas perawi, mereka 

mendapat penilaian yang cukup terpuji,yaitu tsiqoh. 

Berdasarkan dari hal tersebut dapat dipastikan bahwa 

sanad hadis diatas berkualitas sahῑh. 

 

2. Analisis Matan 

Langkah selanjutnya setelah melakukan kritik 

sanad yaitu melakukan kritik matan. Adapun teks matan 

hadisnya sebagai berikut; 

ميَاِن أَْن َيُكوَن  اللَّهُ َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد ِِبِنَّ َحََلَوَة اْْلِ
بُُّه ِإالَّ  بَّ اْلَمْرَء اَل ُيُِ َوَرُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَأْن ُيُِ

لِلَِّه َوَأْن َيْكرََه َأْن يَ ُعوَد ِف اْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ أَنْ َقَذُه اللَُّه ِمْنهُ  
 َكَما َيْكرَُه َأْن يُوَقَد لَُه نَاٌر فَ يُ ْقَذَف ِفيَها

a. Penelitian Lafal-Lafal Semakna. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui ada tidaknya suatu “’illat”. Berdasarkan 

                                                             
34 Al-Mizzi,‘Tahzib Al-Kamal’ (CD-ROM al-Maktabah al-Syᾱmilah). 
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penelusuran hadits yang menjadi objek penelitian, 

ditemukan pelafalan yang berbeda-beda berikut ini: 

● Hadis berdasarkan lafal matan  َيَمانِ َحََلَوة ِ اْلإ  

Dari Shahih Bukhari terdapat 4 riwayat. 
1.   ِ ميَان َأْن َيُكوَن  َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحََلَوَة اْْلِ

بَّ اْلَمْرَء  اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَأْن ُيُِ
بُُّه ِإالَّ لِلَّهِ  َوَأْن َيْكَرَه َأْن يَ ُعوَد ِف اْلُكْفِر َكَما  اَل ُيُِ
 35َأْن يُ ْقَذَف ِف النَّارِ  َيْكَرهُ 

ميَانِ .2 َمْن َكاَن اللَُّه  َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحََلَوَة اْْلِ
ِ َلْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَمْن َأَحبَّ َعْبًدا اَل  َوَرُسوُلهُ  َأَحبَّ
بُُّه ِإالَّ لِلَّهِ  َعزَّ َوَجلَّ َومَ ْن َيْكَرُه َأْن يَ ُعوَد ِف اْلُكْفِر  ُيُِ
َأْن يُ ْلَقى ِف  بَ ْعَد ِإْذ أَنْ َقَذُه اللَُّه ِمْنُه َكَما َيْكَرهُ 
 36النَّارِ 

3.  ِ ميَان ُد َأَحٌد َحََلَوَة اْْلِ بُُّه  اَل َيَِ بَّ اْلَمْرَء اَل ُيُِ َحَّتَّ ُيُِ
َأَحبُّ ِإَلْيِه ِمْن َأْن ِإالَّ لِلَِّه َوَحَّتَّ َأْن يُ ْقَذَف ِف النَّاِر 

يَ ْرِجَع ِإََل اْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ أَنْ َقَذُه اللَُّه َوَحَّتَّ َيُكونَاللَُّه 
 37َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمَّا ِسَواُهمَ 

4. ميَاِن َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد  َأْن َيُكوَن اللَُّه َحََلَوَة اْْلِ
بَّ اْلَمْرَء اَل َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإَليْ  ِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَأْن ُيُِ

                                                             
35 Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah Al-

Bukhari, Shahih Bukhari , bab halᾱwat al-ῑmᾱn, Juz. 1, (Cairo: Dar al-Hadits), p. 

14. 
36 Al-Bukhari, Shahih Bukhari, bab man kariha an ya'ūda fi al-kufri kamᾱ 

yukrah an yulqᾱ fi al-Nᾱr min al-ῑmᾱn, Juz. 1, p. 16. 
37 Al-Bukhari, Shahih Bukhari, bab al-Hubb fi Allah, Juz. II,  p. 2246. 
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بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َوَأْن َيْكَرَه َأْن يَ ُعوَد ِف اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه  ُيُِ
 38َأن يُ ْقَذَف ِف النَّارِ 
i.  

Dari Shahih Muslim terdiri dari 1 riwayat. 

ميَاِن َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد ِِبِنَّ  َمْن َكاَن َحََلَوَة اْْلِ
بَّ اْلَمْرَء اَل  اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَأْن ُيُِ
بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َوَأْن َيْكرََه َأْن يَ ُعوَد ِف اْلُكْفرِْعَد أَْن أَنْ َقَذُه  ُيُِ

 39اراللَُّه ِمْنُه َكَما َيْكرَُه َأْن يُ ْقَذَف ِف النَّ 

 

Dari Sunan al-Nasᾱ’ῑ terdiri dari 2 riwayat.  

1. ميَاِن َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد ِِبِنَّ  َوَطْعَمُه َأْن َحََلَوَة اْْلِ
َيُكوَن اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَأْن 

بَّ  ُغَض ِف  اللَّهِ  ُيُِ َوَأْن تُوَقَد نَاٌر َعِظيَمٌة  ِف اللَِّه َوَأْن يَ ب ْ
 40فَ يَ َقَع ِفيَها َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمْن َأْن يُْشرَِك بِاللَِّه َشْيًئا

ميَاِن َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد  .2 َمْن َأَحبَّ اْلَمْرَء اَل َحََلَوَة اْْلِ
بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوَمْن َكاَن اللَُّه عَ  زَّ َوَجلَّ َوَرُسوُلُه ُيُِ

َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَمْن َكاَن َأن يُ ْقَذَف ِف النَّاِر 

                                                             
38 Al-Bukhari,  Shahih Bukhari, bab Man Ikhtᾱr al-Darbi wa al-Qatli wa al-

Hawan 'alᾱ al-Kufri, Juz. VI,  p. 2546. 
39 Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi, Shahih Muslim, bab Bayᾱn hisᾱl man 

ittasafa bi hinna wajada halᾱwat al-ῑmᾱn, Juz. I, (Riyadh: Ad-Darul Alamiyyah), 
p. 48. 

40 Abu ’Abd al-Rahman Ahmad bin Syu’ain Al-Nasa’i, Sunan Al-Nasa’i , 

bab ta'm al-Imān, (Halb: Maktaba al-Matbuat al-Islamiyyah), p. 94. 
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َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمْن َأْن يَ ْرِجَع ِإََل اْلُكْفِر بَ ْعَد َأْن أَنْ َقَذُه اللَُّه 
41ِمْنهُ 

 

 

Dari Musnad Ahmad terdiri dari 5 riwayat. 

ميَاِن َأْن َيُكوَن اللَُّه .1 َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد ِِبِنَّ َحََلَوَة اْْلِ
بُُّه  بَّ اْلَمْرَء اَل ُيُِ َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَأْن ُيُِ

 ِإالَّ لِلَِّه َوَأْن َيْكَرَه َأْن يَ ُعوَد ِف اْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ أَنْ َقَذُه اللَّهُ 
 42 ِمْنُه َكَما َيْكَرُه َأْن يُوَقَد َلُه نَاٌر فَ يُ ْقَذَف ِفيَها

ميَان َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد ِِبِنَّ .2 ِ  َحََلَوَة اْْلِ َأْن َيُكوَن  
اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَأْن َيْكَرَه 

ْسََلِم َكَما َيْكَرُه َأْن يُ ْقَذَف ِف اْلَعْبُد َأْن يَ ْرِجَع عَ  ْن اْْلِ
بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ  بَّ اْلَعْبُد اْلَعْبَد اَل ُيُِ  43النَّاِر َوَأْن ُيُِ

3. ميَاِن َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد ِِبِنَّ  َمْن َكاَن اللَُّه َحََلَوَة اْْلِ
بُُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمَّا  بُّ َرُجًَل اَل ُيُِ ِسَواُُهَا َوَرُجٌل ُيُِ

ِإالَّ لِلَِّه َوَرُجٌل َأْن يُ ْقَذَف ِف النَّاِر َأَحبُّ ِإَلْيِه ِمْن َأْن 
 44يَ ْرِجَع يَ ُهوِديًّا َنْصَرانِيًّا َقاَل َحَسٌن َأْو َنْصَرانِيًّا

4. ميَاِن َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد  َكاَن اللَُّه   َمنْ َحََلَوَة اْْلِ
بُُّه  بَّ اْلَعْبَد اَل ُيُِ َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَأْن ُيُِ

                                                             
41 Al-Nasa’i, Sunan al-Nasᾱ'ῑ, bab Halᾱwat al-ῑmᾱn, p. 96. 
42 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, bab Musnad Anas bin 

Mᾱlik, Juz. III, p. 103. 
43 Hanbal, p. 174. 
44 Hanbal, p. 230. 
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َوَأْن يُ ْقَذَف ِف  النَّاِر َأَحبُّ ِإَلْيِه ِمْن  ِإالَّ لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ 
    45َأْن يُ َعاَد ِف اْلُكْفر

ميَاِن َمْن َكاَن اللَُّه َعزَّ .5 َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحََلَوَة اْْلِ
بُّ الرَُّجَل  َوَجلَّ َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوالرَُّجُل ُيُِ
بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َوالرَُّجُل َأن يُ ْقَذَف ِف النَّاِر َأَحبُّ ِإَلْيِه  اَل ُيُِ

46ِمْن َأنْ  يَ ْرِجَع يَ ُهوِديًّا َأْو َنْصَرانِيًّا
 

 

● Hadis berdasarkan lafal matan  ِيَمان ِ َم اْلإ  طَعإ

 

Dari Shahih Muslim terdiri dari 1 riwayat. 

ميَانِ َوَجَد َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه  َمْن َكاَن  َطْعَم اْْلِ
بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َوَمْن   بُّ اْلَمْرَء اَل ُيُِ َكاَن اللَُّه َوَرُسولُهُ ُيُِ

 47َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَمْن َكاَن َأْن يُ ْلَقى ِف النَّارِ 

 

Dari Sunan al-Tirmiẓῑ terdiri dari 1 riwayat. 

ميَاِن َوَجَد ِِبِنَّ َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه  َمْن َكاَن َطْعَم اْْلِ
بَّ اْلَمْرَء اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّ  ا ِسَواُُهَا َوَأْن ُيُِ

بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َوَأْن َيْكرََه َأْن يَ ُعوَد ِف اْلُكْفِر بَ ْعَد  اَل ُيُِ
ِإْذ أَنْ َقَذُه اللَُّه ِمْنُه َكَما َيْكرَُه َأْن يُ ْقَذَف ِف النَّاِر 
قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َوَقْد 

                                                             
45 Hanbal, p. 248. 
46 Hanbal, p. 288. 
47 Al-Naisaburi, Shahih Muslim, bab Bayᾱn hisᾱl man ittasafa bi hinna 

wajada halᾱwat al-ῑmᾱn, Juz. I, (Riyadh: Ad-Darul Alamiyyah), p. 48. 
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قَ َتاَدُة َعْن أََنٍس َعْن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  َرَواهُ 
  48َوَسلَّمَ 

Dari Sunan Ibnu Mᾱjah terdiri dari 1 riwayat. 

ميَاِن َوَجَد  َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيهِ  َوقَاَل بُ ْنَداٌر طَْعَم اْْلِ
ميَانِ  بُُّه إِ  َحََلَوَة اْْلِ بُّ اْلَمْرَء اَل ُيُِ الَّ لِلَِّه َمْن َكاَن ُيُِ

َوَمْن َكاَن اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَمْن  
َكاَن َأْن يُ ْلَقى ِف النَّاِر َأَحبَّ إِلَْيِه ِمْن َأْن يَ ْرِجَع ِف 

 49اْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ أَنْ َقَذُه اللَُّه ِمْنهُ 

 

Dari Musnad Ahmad terdiri dari 2 riwayat. 

1. ميَاِن َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد  بُّ َطْعَم اْْلِ َمْن َكاَن ُيُِ
بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َوَمْن َكاَن اللَُّه تَ َباَرَك َوتَ َعاََل   اْلَمْرَء اَل ُيُِ

َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَمْن َكاَن َأْن يُ ْلَقى ِف 
ْن َأْن يَ ْرِجَع ِف اْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ النَّاِر َأَحبَّ ِإَلْيِه مِ 

 50أَنْ َقَذُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْنهُ 
ِ   َثََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َطْعمَ .2 ميَان بُّ  اْْلِ َمْن َكاَن ُيُِ

بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوَمْن َكاَن اللَُّه  اْلَمْرَء اَل ُيُِ
َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإَليْ ِه ِمَّا ِسَواُهَُ ا َوَمْن َكاَن َأْن يُ ْلَقى ِف 

                                                             
48 Muhammad bin ’Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami At-Tirmidzi, Al-Jami’ 

Al-Sahih Sunan Al-Timidzi, Juz.V, (Beirut: Dar Ibnu Hazm), p. 15. 
49 Abu ’Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, bab 

al-Sabru 'alᾱ al-balᾱ, Juz. II (Beirut: Dar al-Fikr), p. 1338. 
50 Hanbal,  Musnad Ahmad Ibn Hanbal, bab Musnad Anas bin Mᾱlik, Juz. 

III, p. 172. 
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النَّاِر َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمْن َأْن يَ ْرِجَع ِف اْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ 
51أَنْ َقَذُه اللَُّه ِمْنهُ 

 

 

● Hadis berdasarkan lafal matan   ََِلم سإ ِ  َحََلَوةَ اْلإ

Dari Sunan Al-Nasa’i terdiri dari 1 riwayat 

ْسََلمِ  َمْن ُكنَّ ِفيهِ َثََلٌث  َمْن   َوَجَد ِِبِنَّ َحََلَوَة اْْلِ
َكاَن اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا َوَمْن َأَحبَّ 
بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َوَمْن َيْكرَُه َأْن يَ ْرِجَع ِإََل  اْلَمْرَء اَل ُيُِ

 52ارِ اْلُكْفِر َكَما َيْكرَُه َأْن يُ ْلَقى ِف النَّ 

Setelah membandingkan beberapa lafal 

matan hadis diatas ditemukan perbedaan redaksi 

dalam beberapa riwayat, diantaranya  perbedaan 

lafal pada kalimat   ِيَمان ِ َم اْلإ َوَجَد بِِهنَّ َحََلَوةَ  dan َوَجَد طَعإ

ََلمِ  سإ ِ  sedangkan pada matan yang lain kebanyakan اْلإ

menggunakan kalimat يَمان ِ  juga ,َوَجَد َحََلَوةَ اْلإ

ditemukan adanya sisipan dalam matan hadis yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sisipan  َوقَاَل

يَمانِ  ِ َم  yang berada diantara kata ,بُنإَداٌر َحََلَوةَ اْلإ وَ َجَد طَعإ

يَمانِ  ِ ءَ  dan اْلإ  Adapun perbedaan .َمنإ َكاَن يُِحبُّ الإَمرإ

selanjutnya terdapat pada kalimat  َء ََل َوأَنإ يُِحبَّ الإَمرإ

 ِ ِ  dan يُِحبُّهُ إَِلَّ لِِلَّ َوأَنإ يُِحبَّ  dan َوَمنإ أََحبَّ َعبإًدا ََل يُِحبُّهُ إَِلَّ لِِلَّ

 ِ ِ فِي َّللاَّ َوأَنإ يَبإُغَض فِي َّللاَّ . Perbedaan selanjutnya pun 

terdapat pada kandungan matan hadis yang terakhir 

 Selain itu, dalam .أَنإ يُقإَذَف فِي النَّارِ  dan أَنإ يُلإقَى فِي النَّارِ 

riwayat diatas terdapat perbedaan taqdim dan 

ta’khir. 

Dari perbedaan matan-matan di atas, maka 

peneliti menyimpulkan bahwa hadis tersebut 

riwāyah bi al-ma’nā. Meskipun begitu, semua 

                                                             
51 Hanbal, p. 275. 
52 Al-Nasa’i, Sunan Al-Nasa'i, bab halāwat al-Islām, p. 97. 
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perbedaan itu tidak mempengaruhi makna matan. 

Dengan demikian hadis diatas terbebas dari ‘illat. 

 

b. Penelitian Kandungan Matan 

Penelitian kandungan matan bertujuan 

mengetahui adanya  syaẓ atau tidak. Adapun kriteria 

keshahihan matan hadis, al-Khatib al-Baghdadi 

memberikan kriteria diterimanya sebuah matan hadis 

dengan ketentuan sebagai berikut:
53

 

1) Tidak berlawanan dengan al-Qur’an. 

 Hadis tersebut tidak berlawanan dengan ayat- 

ayat al-Quran secara makna apalagi hadis 

tersebut sesuai dengan makna QS. Al-Taubah/9 

ayat 24 yang berbunyi: 

 

                    

               

                 

              

                 

    54
   

Artinya: “Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-

anak, saudara-saudara, isteri-isteri, 

kaum keluargamu, harta kekayaan 

yang kamu usahakan, perniagaan 

yang kamu khawatiri kerugiannya, 

dan tempat tinggal yang kamu sukai, 

adalah lebih kamu cintai dari Allah 

                                                             
53 Umma Farida, p. 184. 
54 Al-qur’an, p. 90. 
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dan Rasul-Nya dan dari berjihad di 

jalan-Nya, maka tunggulah sampai 

Allah mendatangkan keputusan-

Nya". Dan Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang yang 

fasik" 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia 

menyukai anak-anak, isteri, saudara, kerabat 

dekat, dan harta, karena yang membuat 

hidupnya sempurna. Rasa cinta seseorang 

kepada semua itu semata karena cintanya pada 

kesempurnaan dan kelangsungan hidupnya. 

Seluruh cinta itu terlahir natural, sebab perihal 

yang dicintai oleh makhluk hidup merupakan 

eksistensi serta kelangsungan hidup..
55

 

Meskipun begitu, orang yang terlalu mencintai 

urusan-urusan keduniaan melebihi cintanya 

kepada Allah, berarti telah menjadi orang-

orang yang fasik. Semua yang dicintai 

termasuk urusan-urusan yang diperbolehkan 

dalam Islam. Namun  Islam memberikan 

nasehat agar semua itu tidak menjerumuskan 

ke dalam lembah kehinaan dan kebinasaan. 

Oleh Karena itu, mengetahui hakikat Allah dan 

mencintai-Nya adalah kewajiban bagi setiap 

umat Islam.
56

 

Ada diantara sebagian orang yang lebih 

mencintai hal-hal yang bersifat dunia, melebihi 

cinta mereka kepada Allah swt,  dalam QS. Al-
Baqarah ayat 165; 

                 

                      

                                                             
55 Yon Mahmudi dan Soraya Dimyathi, p. 30. 
56 Ismail Jalili dan Fadillah Ulfa, pp. 215–17. 
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              57
  

 

Artinya: “Dan diantara manusia ada orang-

orang yang menyembah tandingan-

tandingan selain Allah; mereka 

mencintainya sebagaimana mereka 

mencintai Allah. Adapun orang-

orang yang beriman amat sangat 

cintanya kepada Allah. Dan jika 

seandainya orang-orang yang 

berbuat zalim itu mengetahui ketika 

mereka melihat siksa (pada hari 

kiamat), bahwa kekuatan itu 

kepunyaan Allah semuanya, dan 

bahwa Allah amat berat siksaan-

Nya (niscaya mereka menyesal)” 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa ada 

beberapa orang, dan mereka merupakan orang- 

orang yang memeluk Islam, mereka yang 

secara sadar atau tidak sadar sudah berbuat 

syirik kepada Allah. Namun, perbuatan syirik 

yang dilakukan tidak berkaitan dengan akidah 

(kepercayaan), tetapi berkenaan dengan 

perasaan, mereka mencintai perkara-perkara 

keduniaan dan menjadikan keduniaan sebagai 

sesuatu yang disembah. Sebagaimana orang-

orang Islam menyembah Allah dan menjadi 

hamba-Nya.
58 

Dengan demikian, seseorang yang 

mengaku mencintai Allah swt, tidak akan 

menafikkan cinta selain- Nya. Karena orang 

yang mencintai Allah swt, akan mencurahkan 

                                                             
57 Al-qur’an, p. 25. 
58 Ismail Jalili dan Fadillah Ulfa, pp. 218–221. 
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rasa cinta kepada sesama serta semua 

makhluk. Sebab dia memandang  tanda-tanda 

kekuasaan Allah swt, yang menguatkan 

kerinduan-Nya.
59

 

2) Tidak berlawanan dengan hadis yang lebih 

shahih 

 Dalam hadis.lain yang digunakan sebagai 

penguat hadis,yang diteliti sehingga 

membuktikan hadis yang diteliti tidak 

berlawanan dengan hadis shahih yang lain 

sebagai ketentuan memenuhi kaidah 

keshahihan matan, yang berbunyi: 

ثَ َنا اْبُن ُعَليََّة  ثَ َنا يَ ْعُقوُب ْبُن إِبْ رَاِهيَم قَاَل َحدَّ َحدَّ
َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُصَهْيٍب َعْن أََنٍس َعْن النَِّبِّ 
ثَ َنا آَدُم قَاَل  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ح و َحدَّ

ثَ َنا ُشعْ  َبُة َعْن قَ َتاَدَة َعْن أََنٍس قَاَل قَاَل النَِّبُّ َحدَّ
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اَل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ 
َأُكوَن َأَحبَّ إِلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس 

 60َأَْجَِعيَ 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 

Ya'qub bin Ibrahim berkata, telah 

menceritakan kepada kami Ibnu 

'Ulayyah dari Abdul 'Aziz bin 

Shuhaib dari Anas dari Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam Dan 

telah menceritakan pula kepada 

kami Adam berkata, telah 

menceritakan kepada kami Syu'bah 

dari Qotadah dari Anas berkata, 

                                                             
59 Ismail Jalili dan Fadillah Ulfa, p. 232. 
60 Al-Bukhari. Shahih Bukhari, bab hubb Rasulullah saw, p. 24. 
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Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Tidaklah beriman 

seorang dari kalian hingga aku 

lebih dicintainya daripada orang 

tuanya, anaknya dan dari manusia 

seluruhnya"61 

 

Hadis diatas menjelaskan kewajiban 

mencintai Rasulullah  saw., mengalahkan 

kecintaan kepada anak-anak, isteri, keluarga, 

harta, dan juga kecintaan terhadap diri sendiri. 

Seseorang yang mengaku mencintai Allah 

swt., hendaknya juga mencintai Rasul-Nya. 

Cinta kepada Rasulullah saw, ialah perihal 

yang terpuji, sebab sebagai perwujudan cinta 

kepada Allah. Perihal ini sebab mencintai 

orang yang dicintai Allah swt, berarti 

mencintai- Nya pula.
62

  

Keterkaitan hadis yang dibahas, tidak 

berlawanan dengan hadis yang diteliti, bahkan 

saling mendukung. Oleh karena itu, hadis yang 

diteliti tidak mengalami syużūz dan terhindar 

dari ‘Illat. 

3) Tidak berlawanan dengan logika 

 Disamping itu, bila hadis,yang diteliti 

dihubungkan dengan logika, maka seseorang 

akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan 

sehingga hidupnya lebih bermakna. Karena 

jika seseorang melakukan sesuatu, semata-

mata untuk manusia-manusia tertentu atau 

untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, 

boleh jadi kita akan merasakan makna dari apa 

yang kita lakukan itu, namun hanya bersifat 

sementara. Harta bisa habis, anak-anak  atau 

istri bisa meninggalkan. Seharusnya, apapun 

yang dilakukan, dipersembahkan untuk “Dzat” 

yang tidak pernah mengecewakan untuk tujuan 

                                                             
61 Lidwa’ Pustaka 9 Imam. 
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yang abadi. Oleh karena itu, hendaklah segala 

sesuatu yang dikerjakan dalam rangka 

“pengabdian kepada Allah”. Sehingga kita bisa 

menjalani hidup dengan ikhlas, sabar dan 

selalu ridho dengan ketentuan-Nya.
63

  

Dengan demikian, seseorang yang telah 

merasakan ketenangan, kedamaian serta 

kepercayaan dalam menempuh kehidupan. 

Karena jiwa serta pikirannya tetap tertuju 

kepada Allah swt. Perkara sesulit serta serumit 

apapun tidak hendak membuat putus asa dan 

hilang kendali.
64

 

4) Tidak berlawanan dengan fakta sejarah. 

Hadis yang diteliti pula tidak 

berlawanan dengan kenyataan sejarah. 

Buktinya pada saat Nabi Muhammad saw, 

masih berdakwah di kota Mekkah, yang 

diutamakan adalah penanaman Aqidah, 

sebagai pondasi keislaman. Karena ayat- ayat 

al- Quran yang di turunkan di Mekkah, 

kebanyakan berisi ajakan mengimani Allah 

swt. 

Sedangkan Nabi Muhammad saw, 

adalah seorang utusan yang bertugas 

menyampaikan ajaran Islam. Sehingga, 

mencintai Nabi Muhammad saw termasuk juga 

mencintai Allah swt.. Sementara itu, mecintai 

sesama manusia hanya karena Allah, melalui 

firman-firman-Nya. Dengan menjadikan Allah 

sebagai pondasi, seorang mukmin akan 

senantiasa melaksanakan perintah- Nya dan 

menghindari larangan- Nya serta kecintaan 

kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagai acuan 

agar tidak kembali kepada kekufuran.
65
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C. Pemahaman dan Kandungan Hadis 

1. Pemahaman Tekstual 

ثَ َنا أَيُّوُب َعْن َأيب ِقََلبََة َعْن أََنٍس  اِب َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اْلَوهَّ َحدَّ
َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد اَنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َثََلٌث 

ميَاِن َأْن َيُكوَن اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا  ِِبِنَّ َحََلَوَة اْْلِ
بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َوَأْن َيْكرََه َأْن يَ ُعوَد  بَّ اْلَمْرَء اَل ُيُِ ِسَواُُهَا َوَأْن ُيُِ

َكَما َيْكرَُه َأْن يُوَقَد لَُه نَاٌر   ِف اْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ أَنْ َقَذُه اللَُّه ِمْنهُ 
 66فَ يُ ْقَذَف فِيَها

 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab 

berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub 

dari Abu Qilabah dari Anas bahwasanya Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga 

perkara yang apabila dilakukan seseorang, 

maka dia akan dapat merasakan manisnya 

iman; menjadikan Allah dan rasul-Nya paling 

dicintai dari pada yang lainnya, tidak mencintai 

seseorang kecuali karena Allah, dan benci untuk 

kembali kepada kekafiran sebagaimana dia 

benci kalau dimasukkan ke dalam neraka." 

 

  Dari hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad diatas, 

juga diriwayatkan oleh Imam Būkhori dengan makna 

yang sama yang berbunyi: 

اِب الث ََّقِفيُّ  ثَ َنا َعْبُد اْلَوهَّ ُد ْبُن اْلُمثَ َّنَّ قَاَل َحدَّ ثَ َنا ُُمَمَّ َحدَّ
ثَ َنا أَيُّوُب َعْن َأيب ِقََلبََة َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي  قَالَ  َحدَّ

اللَُّه َعْنُه َعْن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َثََلٌث َمْن  
                                                             

66 Al-Nasa’i. musnad Ahmad Ibn Hanbal, bab Musnad Anas bin Mᾱlik, Juz. 

III, p. 103. 
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ميَاِن َأْن َيُكوَن اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ  ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحََلَوَة اْْلِ
بُُّه ِإالَّ لِلَِّه َوَأْن َيْكرََه َأْن  إِلَْيِه ِمَّا بَّ اْلَمْرَء اَل ُيُِ ِسَواُُهَا َوَأْن ُيُِ

 67يَ ُعوَد ِف اْلُكْفِر َكَما َيْكرَُه َأْن يُ ْقَذَف ِف النَّارِ 

 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad 

bin Al Mutsanna berkata, telah menceritakan 

kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi 

berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub 

dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik dari Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 

"Tiga perkara yang apabila ada pada diri 

seseorang, ia akan mendapatkan manisnya 

iman: Dijadikannya Allah dan Rasul-Nya lebih 

dicintainya dari selain keduanya. Jika ia 

mencintai seseorang, dia tidak mencintainya 

kecuali karena Allah. Dan dia benci kembali 

kepada kekufuran seperti dia benci bila 

dilempar ke neraka"   

   

-menurut Ibn Hajar al (manis, atau lezat) حَلوة

Aṡqalāni, Kalimat tersebut sebagai perumpamaan 

perasaan cinta seorang mukmin dengan sesuatu yang 

manis. Ibarat orang yang sakit, madu rasanya pahit, tapi 

bagi orang sehat rasanya manis.Muhammad ibn Abu 

Jamrah mengatakan penggunaan,istilah “manisnya iman” 

mempunyai makna bahwa Allah swt. menyamakan iman 

dengan sebatang pohon, seperti dalam firman-Nya 

QS.Ibrahim ayat 24 yang berbunyi; 
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Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah 

telah membuat perumpamaan kalimat yang 

baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh 

dan cabangnya (menjulang) ke langit” 

 

Kalimat ayat di atas menunjukkan makna 

“ketulusan”, pohon (Lāilāha Illallāh) adalah landasan 

keimanan, dan rantingnya ialah menjalankan perintah 

Allah serta menghindari larangan- Nya, daun- daunnya 

ialah berbuat baik, serta ketaatan adalah buahnya. 

Puncaknya ada pada buah yang masak, sehingga 

manisnya buah iman dapat terasa ketika dipetik.
68

 

Syaikh al-‘Utsaimin rahimahullah mengatakan 

bahwa manisnya iman yang dimaksud ialah manis yang 

melebihi manisnya makanan di dunia. Seseorang yang 

mendapatkan rasa manis dalam hatinya, akan selalu 

merasa lapang hati, sehingga mencintai kebaikan dan 

mencintai orang-orang yang berbuat baik.
69

 

 “Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada 

selain keduanya”. Penggalan hadis diatas mengandung 

makna bahwa seorang mukmin harus mengutamakan 

Allah dan rasul- Nya, daripada cinta kepada orang tua, 

anak, istri, kerabat dekat dan harta benda,seperti dalam 

firmannya di dalam QS.at-Taubah/9 ayat 24 yang 

berbunyi: 

                       

                    

                    

                                                             
68 Ahmad bin Aly bin Hajar Abu al-Fadl al-Asqalani, Fath Al-Bariy, Juz I, 

(Beirut: Dar al-Fikr), p. 60. 
69 Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, Syarah Riyâdhis Shâlihîn, 

Juz III, (Kairo: Darut Taufiq li At- Turats), p. 258. 
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Artinya: “Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, 

saudara-saudara, isteri-isteri, kaum 

keluargamu, harta kekayaan yang kamu 

usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri 

kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu 

sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan 

Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, 

maka tunggulah sampai Allah mendatangkan 

keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang yang fasik” 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa cinta seseorang 

harus lebih besar kepada Allah swt daripada selain-Nya. 

Sehingga menjadi keharusan bagi manusia untuk 

menjadikan Allah swt sebagai tujuannya, ia tidak akan 

merasakan bahagia dan nikmat kecuali bila 

memprioritaskan mahabbah Ilahiyah atas yang lainnya, 

sehingga ia mendahulukan ketaatan kepada Allah atas 

ketaatan kepada yang lain. . Dia tidak suka dan benci, 

kecuali mereka yang disukai dan dibenci Allah swt,. 

Esensi kecintaan kepada Allah swt. menghasilkan 

ketaatan, penghormatan, pengagungan dan komitmen 

untuk selalu menjalankan perintahnya dan menghimdari 

larangannya, agar tidak mengutamakan diri sendiri, anak, 

dan harta benda diatas ketaatan kepada-Nya.
70

 

Manusia menyukai anak-anak, isteri, saudara, 

kerabat dekat, dan harta, karena yang membuat hidupnya 

sempurna. Rasa cinta seseorang kepada semua itu semata 

karena cintanya pada kesempurnaan dan kelangsungan 

hidupnya. Semua cinta lahir secara alami, karena yang 

dicintai semua makhluk adalah kelangsungan 

hidupnya.
71

Meskipun begitu, orang yang terlalu mencintai 
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urusan-urusan keduniaan melebihi cintanya kepada Allah, 

berarti telah menjadi orang-orang yang fasik. Semua yang 

dicintai termasuk urusan-urusan yang diperbolehkan 

dalam Islam. Namun  Islam memberikan nasehat agar 

semua itu tidak menjerumuskan ke dalam lembah 

kehinaan dan kebinasaan. Oleh Karena itu, mengetahui 

hakikat Allah dan mencintai-Nya adalah kewajiban bagi 

setiap umat Islam.
72

  

Disamping itu, mencintai Rasulullah termasuk 

perwujudan kecintaan pada Allah SWT. Setiap kali 

cintanya kepada Allah bertambah akan bertambah pula 

cintanya kepada Rasulullah saw., Allah swt. berfirman di  

QS. Al-‘Imrān/3 ayat 31: 
 

                     

             

  

Artinya: “Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) 

mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah 

mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". 

Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang” 

 

Al-Māraghῑ menjelaskan bahwa ayat ini merupakan 

sanggahan terhadap mereka yang mengaku mencintai 

Allah tapi tidak mengikuti Rasul. Seseorang yang 

mencintai Allah hendaknya juga mencintai Rasul-Nya. 

Karena untuk mendapatkan cinta-Nya adalah dengan 

mengikuti rasul Allah. Wajibnya mentaati Rasulullah saw. 

Karena ada teladan dalam perkataan dan perbuatannya.. 

Karena beliau tidak akan berbuat menuruti hawa nafsu, 

tetapi berdasarkan wahyu.
73

 Dalam firman- Nya di QS. 

Al-Ahzab/33 ayat 21 sebagai berikut: 
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Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah 

itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 

orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah” 

 

Rasullah saw. bersabda: 

ثَ َنا اْبُن ُعَليََّة َعْن  ثَ َنا يَ ْعُقوُب ْبُن إِبْ رَاِهيَم قَاَل َحدَّ َعْبِد َحدَّ
اْلَعزِيِز ْبِن ُصَهْيٍب َعْن أََنٍس َعْن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
ثَ َنا ُشْعَبُة َعْن قَ َتاَدَة َعْن  ثَ َنا آَدُم قَاَل َحدَّ َوَسلََّم ح و َحدَّ
أََنٍس قَاَل قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اَل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم 

 74َأُكوَن َأَحبَّ إِلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس َأَْجَِعيَ َحَّتَّ 

 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin 

Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada 

kami Ibnu 'Ulayyah dari Abdul 'Aziz bin 

Shuhaib dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam Dan telah menceritakan pula kepada 

kami Adam berkata, telah menceritakan kepada 

kami Syu'bah dari Qotadah dari Anas berkata, 

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Tidaklah beriman seorang dari kalian hingga 

aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, 

anaknya dan dari manusia seluruhnya". 
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Hadis di atas menjelaskan bahwa, seseorang tidak 

dikatakan beriman sebelum dia mencintai Rasulullah saw. 

melebihi kecintaan terhadap yang lainnya. Apabila 

seseorang mengaku mencintai Allah swt hendaknya dia 

juga mencintai Rasullah saw. dengan melaksanakan 

ajaran-ajarannya. Karena kecintaan kepada Allah swt 

tidak dapat dipisahkan dengan kecintaan kepada Nabi 

saw. sebagai pemegang amanah nubuwwah (kenabian).
75

 

Lafaz kalimat (احب اليه ) yang berarti lebih cinta 

kepada-Nya, menurut Imam al-Baidhāwi, cinta yang 

dimaksud adalah cinta yang rasional, yaitu mengutamakan 

akal sehat, meskipun berlawanan dengan keinginan 

pribadi. Contohnya orang  sakit, ia dapat sembuh karena 

meminum obat. Meskipun tidak menyukainya, ia tetap 

meminumnya karena perintah akal sehat. Sedangkan lafal 

kalimah ا ِسَواهَُما  mengandung (daripada selain keduanya) ِممَّ

makna secara umum, baik makhluk yang berakal maupun 

yang tidak berakal.
76

 

 “Mencintai seseorang karena Allah semata”, 

Hadis di atas mengandung makna bahwa salah satu tanda 

sempurnanya cinta seseorang kepada Allah dan Rasul- 

Nya mencintai,sesuatu karena Allah bukan karena tujuan 

lain. Karena hakikat cinta yang sesungguhnya adalah apa 

saja yang mendekatkan diri kepada Allah, maka mukmin 

yang teguh akan berusaha keras untuk mencapai cinta 

Allah SWT. Dengan meningkatkan kesalehan, 

melaksanakan  perintah- Nya, serta menghindari larangan- 

Nya.
77

 Seseorang yang mencintai dan membenci karena 

Allah swt. akan mendapat naungan kelak di hari kiamat, 

Rasullah saw. bersabda: 

ثَ َنا قُ تَ ْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َعْن َماِلِك ْبِن أََنٍس فِيَما قُرَِئ َعَلْيِه  َحدَّ
َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َمْعَمٍر َعْن َأيب احْلَُباِب 
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َسِعيِد ْبِن َيَساٍر َعْن َأيب ُهرَيْ َرَة قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى 
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اللََّه يَ ُقوُل يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أَْيَن اْلُمَتَحابُّوَن 

 78ِِبَََلِل اْليَ ْوَم أُِظلُُّهْم ِف ِظلِّي يَ ْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلِّي

 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin 

Sa'id dari Malik bin Anas dari apa yang telah 

dibacakan kepadanya dari 'Abdullah bin 

'Abdur Rahman bin Ma'mar dari Abu Al 

Hubab Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah dia 

berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah 

Ta'ala berfirman pada hari kiamat kelak: 

"Mana orang-orang yang saling mencintai 

karena keagungan-Ku? Hari ini kunaungi 

mereka, di mana tidak ada naungan pada hari 

ini selain naungan-Ku. (HR. Muslim no.4655). 

 

Keutamaan yang didapat ketika mencintai 

seseorang hanya karena Allah, dia tidak akan merasa takut 

dan bersedih, yang ada hanya ketenangan dan kedamaian 

karena ia sadar bahwa tujuannya adalah Allah swt. 

Tatkala seseorang memberikan mahabbah (cinta) kepada 

selain Allah atau cintanya bukan karena Allah, mahabbah 

tersebut adalah bathil. Karena mahabbah yang 

sesungguhnya adalah mahabbah kepada Allah atau 

Mencintai sesuatu hanya karena Allah.
79

  

Allah telah menjadikan ketiga perkara yang disebut 

Rasulullah dalam hadis manisnya iman sebagai tanda 

kesempurnaan iman seseorang. Jika mau merenung, Allah 

adalah pemberi karunia yang sebenarnya. Intinya, Dialah 

yang memberi dan menahan nikmat, sedangkan makhluk 

hanya bertindak sebagai perantara dan Rasul- Nya sebagai 

pembawa risalah kenabian. Niscaya semua itu, akan 

                                                             
78 Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husaini al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih 
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membuatnya semakin mencintai hal-hal yang Allah cintai 

dan mencintai sesuatu hanya kerana Allah. Ia juga yakin 

bahwa apa yang dijanjikan dan diancamkan Allah adalah 

haq dan benar, sehingga ia merasa bahwa berkumpul 

dalam majelis ilmu ibarat taman di surga dan kembali 

kepada kekufuran laksana dilemparkan ke dalam api 

neraka.
80

 

Sedangkan menurut Rais Syuriyah PBNU KH 

Ahmad Bahaudin Nursalim (Gus Baha), manisnya iman 

itu puncaknya iltidzadzan aqliyan, kenyamanan akal 

karena iltidzadz aqliy dapat merasakan kesempurnaan dan 

kebaikan sebagaimana riilnya yang dapat 

mengantarkannya kepada kemaslahatan dan kebaikan 

dunia dan akhirat.
81

 

 

2. Pemahaman Secara Kontekstual 

Pada masa ini, manusia tengah berada dalam 

modernitas yang ditandai ditandai dengan kemudahan 

hidup dan penuh kemakmuran. Meski begitu, ternyata 

belum berhasil membuat manusia benar-benar bahagia. 

Justru di zaman modern ini banyak orang dirundung 

kegelisahan, kecemasan, stres, dan depresi, yang dapat 

menyebabkan penyakit mental. Hal itu disebabkan karena 

kurangnya mahabbah kepada Allah.
82

 

Manusia diciptakan sebagai makhluk material, 

yang cenderung menyukai materi, sekaligus 

makhluk,spiritual. Zaman yang serba material dimana 

ekonomi, gaya hidup, pangkat, dan lain sebagainya, 

dijadikan standar kebahagiaan, sehingga menyebabkan 

keringnya spiritualitas pada manusia modern. Seorang 

yang beriman, seharusnya menyeimbangkan antara 

kebutuhan jasmani dan ruhani. 
83

Sehingga tidak 
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melupakan tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu beribadah 

kepada Allah swt.
84

., seperti dalam firman-Nya yang 

berbunyi: 

                 

  

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-

Ku” (QS. Aẓ-Zāriyat/51:56). 

 

Bila tujuan yang hendak dicapai semata hanya 

karena anak-anak atau istri, harta, dan jabatan, boleh jadi 

kita merasakan  makna apa yang dilakukan, namun hanya 

bersifat sementara. Harta dan Jabatan yang sewaktu-

waktu bisa hilang atau karena penyebab tertentu sehingga 

terpisahlah kita dari orang-orang yang kita cintai. Maka, 

seharusnya apapun yang dilakukan semata-mata 

dipersembahkan hanya untuk Allah swt. Karena Allah-lah 

sumber ketenangan, yang tidak pernah mengecewakan 

dan tidak pernah terpisah dari hamba-Nya.
85

 
 

                      

                  

      

 

Artinya: “Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke 

dalam hati orang-orang mukmin supaya 

keimanan mereka bertambah di samping 

keimanan mereka (yang telah ada). Dan 

kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi 

dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana .” (Q.S Al-Fath/48:4). 
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Karena itu, seseorang yang merindukan ketenangan 

dan kedamaian hendaknya menjadikan Allah sebagai 

tujuannya dan menjadikan Allah lebih dicintai daripada 

yang lainnya. Seseorang yang mengaku mencintai Allah 

swt., akan menjalankan  kewajiban-kewajiban yang telah 

diperintahkan, karena menjalankan segenap kewajiban 

merupakan syarat berbaik sangka kepada Allah dan 

melakukan amalan-amalan sunnah lainnya. Sedangkan 

mencintai Rasullah sebagai manifestasi mencintai Allah 

swt., karena beliaulah yang diutus menyebarkan Islam, 

dengan menjalankan syari’at yang diajarkan dan 

merayakan maulid Nabi saw., meskipun ada sebagian 

umat Islam yang menganggap maulid Nabi dalah Bid’ah, 

akan tetapi sesuatu yang baru dan mendatangkan kebaikan 

tidaklah dilarang. Meskipun dalam merealisasikan cinta 

berbeda yang terpenting sampai ke tahap mahabbah 

Ilahiyah dan mahabbah Rasul-Nya.
86

 

 

D. Pencapaian Mahabbah Ilahiyah. 

Perkembangan zaman di era modernitas membuat 

hubungan antar sesama diukur berdasarkan manfaat dan 

kegunaan yang bersifat materil. Padahal rasa cinta kepada 

makhluk-makhluk-Nya  merupakan bentuk mencintai Tuhan. 

Meskipun begitu, Cinta kepada Allah swt., harus diutamakan 

melebihi yang lainnya atau mencintai yang lainnya hanya 

karena Allah. Oleh karena itu, pencapaian mahabbah ilahiyah 

dalam hadis manisnya iman melahirkan 2 hal : 

1. Terhadap Diri Sendiri 

Tujuan ibadah pada dasarnya untuk sedekat 

mungkin dengan Tuhan.  Menurut Ibnu Qayyim, pokok 

ibadah adalah cinta kepada Allah. Karena itu, seharusnya 

manusia lebih dulu ma’rifah kepada-Nya sehingga dalam 

hati seseorang tumbuh mahabbah ilahiyah.
87

 Jika 

seseorang mencintai sesuatu tapi tidak dikaitkan dengan 

cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, itu adalah kesia-

siaan.
88
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Imam al-Ghazali menjelaskan tanda-tanda cinta 

hamba kepada Tuhannya. Pertama, ingin melihat Allah 

secara mukasyafah dan musyahadah di surga. Kedua, 

orang yang mencintai akan mengikuti yang disukai Allah. 

Ketiga, lisan dan hatinya selalu berdzikir. Keempat, 

berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara 

khalwat dan bermunajat kepada-Nya. Kelima, tidak 

merasa sedih atas apa yang terjadi. Dirinya hanya merasa 

sedih jika melalaikan Allah. Keenam, merasa senang 

beribadah. Ketujuh, menyayangi seluruh hamba-hamba 

Allah dan bersikap keras kepada musuh-musuh Allah. 

Kedelapan, sangat mencintai Allah dan merasa takut 

karena keagungan-Nya. Kesembilan, menyembunyikan 

rasa cinta. Kesepuluh, ridha dengan ketentuan-Nya.
89

 

Mahabbah Ilahiyah dapat diartikan juga sebagai 

sikap spiritual, yang mendorong manusia untuk 

memuliakan Tuhan, mencari keridhaan-Nya, dan selalu 

ingin bertemu dengan-Nya. Karena itulah membuat 

seseorang terus menerus mengingat-Nya.
90

 Mahabbah 

seorang hamba kepada Tuhannya akan melahirkan 

kerinduan untuk selalu bersama dengan yang dicintainya. 

Sehingga merasa selalu berdekatan dengan-Nya, tidak ada 

lagi kegundahan dan kemalangan. Upaya mengenal Allah 

sudah dilakukan dengan baik, tetap saja rahasia Ilahiyah 

hanya milik Allah.
91

 

Wujud cinta seseorang  kepada Tuhannya dapat 

terlihat dari ia yang senantiasa berusaha mensucikan 

jiwanya, dan menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak 

mulia yang dicontohkan Rasullah saw. 
92

 

 

2. Terhadap Sosial. 

Diantara bentuk cinta seorang hamba kepada-Nya 

yaitu mencintai makhluk-makhluk-Nya dengan berbuat 

ihsan, karena berbuat ihsan merupakan salah satu hal yang 
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dicintai-Nya. Allah swt., berfirman dalam Q.S Al-

Baqarah/2 ayat 195 yang berbunyi: 
 

                           

              

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan 

Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan 

dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 

berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat baik” 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa kecintaan kepada 

Allah harus dibuktikan dengan lahirnya sikap-sikap sosial 

kepada sesama, ada banyak macam ihsan dalam ajaran 

Islam, misalnya berbakti kepada kedua orangtua, berbuat 

baik kepada kerabat dekat, saudara dan tetangga serta 

berbagi kepada mereka yang sangat membutuhkan. Sikap 

yang ditunjukkan kepada sesama semata sebagai wujud 

kecintaan kepada Allah. 
93

 
 

اٌج قَاَل  ثَ َنا ُشْعَبُة َوَحجَّ ُد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ ثَ َنا ُُمَمَّ َثِِن َحدَّ َحدَّ
ُث َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن  ْعُت قَ َتاَدَة ُُيَدِّ ُشْعَبُة قَاَل َسَِ
النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل اَل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ 

بُّ لِنَ ْفِسهِ  بَّ ِِلَِخيِه أَْو ِِلَارِِه َما ُيُِ  ُيُِ
 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 

Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah 

dan Hajjaj berkata, telah menceritakan kepadaku 

Syu'bah berkata, saya telah mendengar Qatadah 

menceritakan dari Anas Bin Malik dari Nabi 

Shallallahu'alaihi wasallam bersabda, "Tidak 

(sempurna) iman seseorang dari kalian hingga ia 
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mencintai saudaranya atau tetangganya 

sebagaimana mencintai dirinya sendiri" 

(Musnad Ahmad no. 12338). 

 

Hadis diatas menjelaskan bahwa merasa senang 

apabila saudaranya memperoleh kebaikan sebagaimana 

merasa senang jika kebaikan tersebut diperolehnya. Ia 

tidak mempersempit dirinya karena kenikmatan yang 

diperoleh saudaranya karena tidak mengurangi 

kenikmatan yang diperolehnya. Abū ‘Amr ibn ash-Ṣhalāh 

mengatakan bahwa hal itu mudah dilakukan oleh hati 

yang sehat, dan hal itu sulit dilakukan bagi hati yang 

dipenuhi rasa iri.
94

 

Adapun ihsan menurut Rasullah saw., adalah 

menyembah Tuhan seolah-olah kita melihatnya, atau 

merasa bahwa kita selalu di bawah pengawasan Tuhan. 
 

ْحَساُن َأْن تَ ْعُبَد اللََّه َكأَنَّكَ   تَ رَاُه فَِإْن ََلْ َتُكْن تَ رَاُه فَِإنَُّه يَ رَاكَ  اْْلِ
 

Artinya: “Ihsan adalah kamu menyembah Allah seolah-

olah melihat-Nya dan bila kamu tidak melihat-

Nya sesungguhnya Dia melihatmu.” 

(muttafaqun ‘alaih) 

 

Seseorang yang selalu merasa diawasi Allah akan 

berusaha melakukan ketaatan semaksimal mungkin 

seperti salat, puasa, zakat dan haji, serta ibadah-ibadah 

sunnah lainnya. Sehingga mencegahnya untuk melakukan 

maksiat seperti berbohong, korupsi dan berkhianat, 

sehingga tidak ada cela untuk menghianati keluarga, mitra 

kerja, teman, dan lain sebagainya.
95
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