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ABSTRAKS 

Amirudin, 2016: Telaah Kualitas Sanad Hadits tentang fadlilat al- Mulk dalam 

kitab Mujarrabat al- Dairabi al- Kabir 

Banyak sekali para Ulama dan tokoh- tokoh Islam pada umumnya mencantumkan 

ayat al- Qur`an dan al-hadits dalam kitab karangannya. Di antara hadits tersebut ada yang 

tidak di cantumkan sanad haditsnya secarta lengkap bahkan ada yang tanpa sanad. Padahal 

kitab tersebut telah menjadi kitab populer terutama di Pesantren. Fenomena tersebut 

menjadi salah satu alasan penulis untuk melakukan kajian ini. 

Adapun kitab yang dipilih adalah Kitab Mujarrabat al- Dairabi al- Kabir dimana 

kitab ini sudah masuk pada salah satu kitab rujukan masalah spritualistis. Kajian penelitian 

ini adalah pada bab lima tentang fadlilat al- Mulk mengingat surat al- Mulk adalah 

merupakan salah satu surat al- Munjiyat yang sering di baca mayoritas umat Islam. 

Fokus penelitian dalam Skripsi ini adalah kualitas sanad hadîts  fadlilat al- Mulk 

dalam kitab Mujarrabat al- Dairabi al- Kabir, Sub fokus penelitiannya adalah bagaimana 

penilaian ulama kritikus h ̠adîts terhadap pribadi periwayat, serta bagaimana 

ketersambungan sanad dalam h ̠adîts-h ̠adîts tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kualitas sanad hadits tentang fadlilat 

al- Mulk dalam kitab Mujarrabat al- Dairabi al- Kabir. Adapun tujuan khususnya adalah 

menganalisa kualitas pribadi periwayat dan   ketersambungan sanad dalam hadits- hadits 

tersebut. 

Adapun metode yang pertama adalah metode Takhrîj yang dilanjutkan dengan 

I’tibâr al-H̠adîts juga Jarh ̠ wa Ta’dîl, al-Tah̠ammul wa al-Adâ’, untuk mengetahui kualitas 

serta persambungan sanad dari setiap perawi h ̠adîts tersebut. 

Dalam bab tentang fadlilat al- Mulk yang menjadi fokus kajian peneliti terdapat 8 

hadits  dengan rincian 4 hadits utama dan 4 buah hadits yang semakna dengan hadits utama 

namun beda redaksi saja. Peneliti hanya memfokuskan pada 4 hadits utama saja  dalam bab 

ini yaitu hadits yang di riwayakan oleh Abu Hurairah, al- Nasai, Abdullah ibn Mas`ud, dan 

Anas ibn Malik. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditemukan beberapa kesimpulan yaitu: 

Hadits pertama dan ketiga Pada penelitian ini adalah keduanya berstatus Shahih al- Isnad di 

karenakan semua periwayat tidak ada yang dlaif dan memakai simbol periwayatan 

haddatsana dan `an yang bisa di pastikan adanya pertemuan antara murid dan gurunya 

secara langsung dan ridak ada rowi yang Mudallis. 

Hadits kedua berstatus Hasanun Shahih karena dari jalur hadits utamanya terdapat 

Al- Laits ibn Salim seorang perawi yang di dlaifkan oleh Ibnu Hajar, di nilai lemah hafalan 

oleh Al- Dzahabi Dan Yuktabu haditsuhu oleh Yahya ibn Ma`in. Namun di sisi lain ada 

jalur dari syahid Al- Laits yakni Al- Mughirah bin Muslim yang semua jalurnya dianggap 

Shahih oleh Al- Dzahabi, Al- Ijly dan Yahya ibn Ma`in oleh karena itu, Hadits ketiga ini 

naik derajat menjadi Hasanun Shahih. 

 Hadits keempat Pada penelitian ini adalah berstatus Dla’if Jiddan.Karena terdapat 

Ishaq bin Abdillah yang dalam hal ini Imam Bukhari menilainya Matruk, penelitian 

dilanjutkan pada hadits yang semakna namun ternyata juga ada Harun bin Katsir yang 

dianggap Majhu al- hal oleh Al- Dzahabi berdasarkan kitab Tahdzib al- Kamal fi asmai al- 

Rijal, Tahdzib al Tahdzib dan Mizan al I`tidal. 


