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Abstrak

Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Qur’an. Pembahasan 
persoalan hadis memiliki cakupan sangat luas, khususnya pada aspek 
waktu turunnya. Tipologi hadis terbagi menjadi dua, yaitu pra dan pasca 
kenabian. Hal ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat perbedaan 
karakter dari dua bentuk hadis tersebut. Wacana tersebut perlu mendapat 
perhatian di kalangan para muh{addis\u>n ataupun us}u>liyyu>n. Hal ini 
perlu dikaji lebih dalam untuk mendapatkan tipologi yang tepat. Secara 
PDWHULDO�� XODPD� XVXO� ÀNLK� PHPEDWDVL� FDNXSDQ� KDGLV� �GDQ� 6XQQDK��
dalam tiga cakupan, yaitu perkatan, perbuatan, dan persetujuan, sehingga 
PXQFXO� WLSRORJL� KDGLV� TDZOL\\DK�� À¶OL\\DK�� GDQ� WDTUL>riyyah. Sementara, 
ulama hadis justru memperluas cakupannya yang meliputi budi pekerti 
GDQ�SHQDPSLODQ�ÀVLN��DV}-s}ifah al-khuluqiyyah wa al-khalqiyyah atau asy-
syama>·LO���/HELK�GDUL�LWX��KDGLV�EXNDQ�KDQ\D�PHQFDNXS�HOHPHQ�HOHPHQ�WDGL��
WHWDSL�MXJD�ELRJUDÀ�1DEL�0XKDPPDG�VDZ���VL>UDK���%DKNDQ��GL�OXDU�PDWHUL�
si>>UDK��HNVSHGLVL�PLOLWHU��PDJD>zi>���DWDX�WHUNDGDQJ�GLVHEXW�SXOD�SHSHUDQJDQ�
�D\\D>P���MXJD�GLDQJJDS�VHEDJDL�EDJLDQ�\DQJ�WLGDN�WHUSLVDKNDQ�GDUL�KDGLV��
Dengan mengembangkan pemahaman dan pemikiran terhadap hadis 
melalui berbagai metode dan pendekatan yang relevan dan komprehensif, 
“spirit” kandungan hadis dapat teraktualisasikan dalam kehidupan 
sekarang, atau dengan kata lain, hadis akan terkesan dapat berinteraksi 
dalam segala waktu dan zaman.

Kata Kunci: Hadis Pra dan Pasca Kenabian, Sejarah Hadis, Tipologi 
Hadis.
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Abstract

+,6725,&$/�0$33,1*6�2)�+$',7+�6,<RAH. Hadiths are 
the second source after the Qur’an. The discussion on the issue of  hadith 
KDV�D�YHU\�EURDG�VFRSH��SDUWLFXODUO\�RQ�WKH�ÀUVW�GD\��WKH�W\SRORJ\�RI �KDGLWK�
is divided into two kinds; pre and post prophetic. It is important to be 
studied as considering the different characteristics of  the two forms of  these 
traditions. The discourse needs to get attention among the muh}addis\
u>>n or us}u>liyyu >n. This needs to be studied more deeply to get the right 
W\SRORJ\��0DWHULDOO\��VFKRODUV�RI �XVKXO�ÀTK�OLPLW�WKH�VFRSH�RI �KDGLWK��DQG�
6XQQDK��LQ�WKUHH�FRYHUDJH��VWDWHPHQWV��GHHGV��DQG�DSSURYDOV��VR�LW�DSSHDUV�
W\SRORJ\�RI �TDZOL\\DK��À¶OL\\DK��DQG�WDTUL>riyyah. While scholars of  hadith 
have expanded its coverage including character and physical appearance 
�DV`�V`LIDK�DO�NKXOXTL\\DK�ZD�DO�NKDOTL\\DK�RU�DV\�V\DPD >·LO���0RUHRYHU��
the traditions do not only cover the earlier elements, but also the biography 
RI �WKH�3URSKHW�0XKDPPDG��VL>UDK���,Q�IDFW��EH\RQG�WKH�PDWHULDO�RI �VL>rah, 
PLOLWDU\�H[SHGLWLRQV��PDJD >zi>���RU�VRPHWLPHV�DOVR�FDOOHG�ZDUIDUH��D\\D >P���
LV� DOVR� UHJDUGHG� DV� DQ� LQWHJUDO� SDUW� RI � WKH� WUDGLWLRQ��%\� GHYHORSLQJ� DQ�
understanding of  the traditions and ideas through a variety of  methods 
and approaches that are relevant and comprehensive, “spirit” or content of  
the hadith can be actualized in the present life. In other words, tradition, 
or hadith would seem to interact in all times and ages.

Keywords: Pre and Post-Prophetic Hadith, Hadith History, Hadith 
Typology

PendahuluanA. 

Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur’an, hadis 
nabi, menempati posisi yang sentral bagi umat Islam. Istilah 
hadis, biasanya mengacu kepada segala sesuatu yang disandarkan 
kepada Nabi Muhammad saw., berupa sabda, perbuatan, 
SHUVHWXMXDQ��GDQ�VLIDWQ\D��ÀVLN�DWDXSXQ�SVLNLV���EDLN�\DQJ�WHUMDGL�
sebelum maupun setelah kenabiannya.1 Terma hadis tersebut 

1� /LKDW�PLVDOQ\D� GHÀQLVL� KDGLV� \DQJ� GLNHPXNDNDQ� VHMXPODK� VDUMDQD�
KDGLV�� 0XKDPPDG� LEQ� 0XKDPPDG� $E_� 6\DKEDK�� DO�:DV)W� I)� ¶8O_P� ZD�
0XVWDODK� DO�+DG)V� �.DLUR��'�U� DO�)LNU� DO�¶$UDE)�� W�W���� KOP� 15; Muhammad 
¶$MM�M�DO�.KDWK)E��DV�6XQQDK�TDEO�DW�7DGZ)Q��.DLUR��0DNWDEDK�:DKEDK���������
cet. ke-1, hlm. 16; 8V_O�DO�+DG)WV�¶8O_PXK�ZD�0XVWKDODKXK��%HLUXW��'�U�DO�)LNU��
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terkadang dipertukarkan dengan istilah sunnah.2 Mayoritas 
ulama hadis menganggap kedua istilah tersebut adalah sinonim 
�PXWDU�GLI�, sementara sebagian lainnya ada yang membedakan 
antara keduanya.3 

Terlepas dari perbedaan konseptual hadis dan sunnah ini, 
dalam kedua terma tersebut, dapat dipahami bahwa yang menjadi 
bagian dari hadis nabi, tidak hanya berita atau riwayat yang terjadi 
pada fase pasca kenabian �ED·G� DO�EL·VDK���namun juga termasuk 
peristiwa yang dialami Rasulullah saw. pada fase pra kenabian 
�TDEO�DO�EL·VDK���Dengan demikian, hadis sebenarnya juga memiliki 
tipologi yang bersifat historis dan kronologis, sehingga peristiwa 
apapun yang terjadi pada Nabi saw. sebelum nubuwwah, disebut 
hadis pra kenabian. Sementara hal-hal yang terkait dengan Nabi 
saw. setelah nubuwwah, disebut hadis pasca kenabian. 

Tipologi-tipologi hadis konvensional yang diformulasikan 
para ulama klasik, baik PXKDGGLV_Q�maupun XV_OL\\_Q, biasanya lebih 
terkonsentrasi misalnya, pada aspek sumber �PDUI_·��PDZT_I��dan 
PDTW_·�, kuantitas �PXWDZ�WLU�dan PDV\K_U�, kualitas �VDK)K��KDVDQ�dan 
GD·)I���dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tipologi-
tipologi hadis tersebut, memang belum sepenuhnya menyentuh 
ranah historis-kronologis, meskipun telah muncul tipologi hadis 
dari sisi yuridis-historis, seperti tipologi yang dikemukakan para 
XV_OL\\_Q, yaitu VXQQDK� WDV\U)·L\\DK� dan VXQQDK� JKD\U� WDV\U)·L\\DK,4 

�������FHW��NH����KOP������6XEK)�DV�6�OLK��¶8O_P�DO�+DG)V�ZD�0XVWDODKXK�(Beirut: 
'�U�DO�¶,OP�OL�DO�0DO�\)Q���������FHW��NH����KOP��������

2 Selain istilah hadis dan sunnah, sebenarnya ada beberapa istilah lain 
lagi yang dikenal seperti khabr �EHULWD��GDQ�asar �SHQLQJJDODQ���1DPXQ, kedua 
istilah ini tidak begitu berkembang di kalangan masyarakat muslim.      

3 Distingsi hadis dan sunnah tersebut dapat dilihat dalam pernyataan 
¶$EG� DO�5DKP�Q� LEQ�0DKG)� �Z�� ����+��PLVDOQ\D�� VHSHUWL� \DQJ� GLNXWLS� DO�
=DUT�Q)��Z�������+���GLVHEXWNDQ�EDKZD�6XI\�Q�DO�7VDZU)��Z������+��GLNHQDO�
sebagai LP�P�I)�DO�KDG)WV�dan bukan LP�P�I)�DO�VXQQDK��VHPHQWDUD�DO�$Z]�·)��Z��
����+��GLNHQDO�VHEDJDL�LP�P�I)�DO�VXQQDK�dan bukan LP�P�I)�DO�KDG)WV��GDQ�0�OLN�
LEQ�$QDV��Z������+��GLNHQDO�VHEDJDL�LP�P�I)�KLP��MDP)·DQ. Lihat Muhammad 
¶$EG�DO�%�T)� LEQ�<_VXI �DO�=DUT�Q)��6\DUK�DO�=DUT�Q)� ¶DO��0XZDWKWKD·�DO�,P�P�
0�OLN��%HLUXW��'�U�DO�.XWXE�DO�¶,OPL\\DK���������FHW��NH����YRO�����KOP�����

4 6XQQDK�WDV\U)·L\\DK��yaitu sunnah yang mengandung unsur WDV\U)·�(yang 
XPDW�,VODP�GLSHULQWDKNDQ�XQWXN�PHQJLNXWL�GDQ�PHODNVDQDNDQQ\D���EDLN�GDODP�
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atau seperti tipologi hadis V)UDK�dan hadis DKN�P, yang disebut 
ROHK�)D]OXU�5DKPDQ��VHEDJDL�KDGLV�KLVWRULV�GDQ�KDGLV�GRJPDWLV�
teknis.5

6HFDUD� PDWHULDO�� XODPD� XVXO� ÀNLK� PHPDQJ� PHPEDWDVL�
FDNXSDQ�KDGLV� �GDQ� VXQQDK�� SDGD� WLJD� DVSHN� SRNRN�� SHUNDWDQ��
perbuatan, dan persetujuan,6 sehingga muncul tipologi hadis 
TDZOL\\DK��À·OL\\DK, dan WDTU)UL\\DK. Sementara, ulama hadis, justru 
memperluas cakupan hadis tersebut hingga meliputi budi pekerti 
GDQ� SHQDPSLODQ� ÀVLN� �DO�VLIDK� DO�NKXOXTL\\DK� ZD� DO�NKDOTL\\DK�
atau DO�V\DP�·LO�.7 Lebih dari itu, hadis bukan hanya mencakup 
HOHPHQ�HOHPHQ�WDGL��WHWDSL� MXJD�ELRJUDÀ�1DEL�0XKDPPDG�VDZ��
�V)UDK��8 Bahkan, di luar materi V)UDK, ekspedisi militer �PDJ�])�� 
atau terkadang disebut pula peperangan (D\\�P��� MXJD�GLDQJJDS�

bentuk qawliyyah, À·OL\\DK, maupun WDTU)UL\\DK. Adapun VXQQDK�JKD\U�WDV\U)·L\\DK��
yaitu sunnah yang tidak mengandung unsur WDV\U)· dan WDNO)I� yang hanya 
berkaitan dengan urusan manusiawi, baik yang sifatnya sebagai kebutuhan 
kemanusiaan, seperti makan dan minum; yang sifatnya eksperimental dan 
kebiasaan pribadi atau sosial, seperti tentang pertanian dan kedokteran; 
maupun yang sifatnya kecakapan pribadi sebagai wujud interaksi dengan 
kondisi tertentu, seperti pembagian pasukan ke medan pertempuran, dan 
KDO�KDO�ODLQ�\DQJ�GDVDUQ\D�NRQGLVL�GDQ�NHDGDDQ�WHUWHQWX��/LKDW�0DKP_G�6`
DOW_W�� DO�,VO�P� ¶$T)GDK� ZD� 6\DU)·DK� �.DLUR��'�U� DO�6\XU_T�� ������� FHW�� NH�����
KOP�����������<_VXI �DO�4DUG�Z)��DV�6XQQDK�0DVGDUDQ�OL�DO�0D·ULIDK�ZD�+DG�UDK�
�.DLUR��'�U�DO�6\XU_T���������FHW��NH����KOP��������

5 Hadis dogmatis adalah hadis yang berkenaan dengan doktrin 
keimanan dan hukum, yang umumnya digunakan sebagai landasan normatif  
dalam masalah syariat, atau yang diistilahkan dengan hadis DKN�P��Sementara 
KDGLV�KLVWRULV�DGDODK�KDGLV�\DQJ�XPXPQ\D�EHUNDLWDQ�GHQJDQ�VHMDUDK�ELRJUDÀV�
kenabian dan perjuangan dakwah kerasulan, atau yang lazim disebut dengan 
hadis V)UDK��/LKDW�)D]OXU�5DKPDQ�� ,VODPLF�0HWKRGRORJ\� LQ�+LVWRU\� (Islamabad: 
,VODPLF�5HVHDUFK�,QVWLWXWH���������FHW��� hlm.71; Azyumardi Azra, +LVWRULRJUDÀ�
Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah (Jakarta: Gramedia 
3XVWDND�8WDPD���������FHW��NH����KOP�����

6� /LKDW�PLVDOQ\D�:DKEDK�DO�=XKD\O)��8V_O�DO�)LTK�DO�,VO�P)��%HLUXW��'�U�
DO�)LNU���������FHW��NH����YRO�����KOP�������0XKDPPDG�$E_�=DKUDK��8V_O�DO�
)LTK��%HLUXW��'�U�DO�)LNU�DO�¶$UDE)���������KOP�������0XKDPPDG�DO�.KXGDU)�
Bik, 8V_O�DO�)LTK��%HLUXW��'�U�DO�)LNU���������FHW��NH��� hlm. 213.

7� $E_�6\DKEDK��DO�:DV)WK��hlm.�����DO�.KDWK)E��8V_O��hlm. 27.
8� <_VXI � DO�4DUG}�Z)�� DO�0DGNKDO� OL� 'LU�VDK� DV�6XQQDK� DQ�1DEDZL\\DK 

�.DLUR��0DNWDEDK�:DKEDK���������KOP���������
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sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hadis.9 Oleh karena 
itu, wacana tentang tipologi hadis pra dan pasca kenabian ini, 
terkait dengan perspektif  ulama hadis yang menganggap bahwa 
V)UDK��adalah bagian integral hadis nabi. 

Pembahasan B. 

Hadis Pra dan Pasca Kenabian: Tinjauan Terminologis 1. 

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa hadis pada 
dasarnya selalu mengacu kepada pemberitaan tentang Nabi 
Muhammad saw., yang kemudian diperluas dalam segala aspek 
yang berkaitan dengannya. Perluasan aspek tersebut adakalanya 
bersifat material, sehingga apapun yang dilakukan Nabi saw., dari 
gerak dan diamnya, hingga dalam kondisi jaga dan tidur, termasuk 
bagian dari hadis. Ada pula yang diperluas dari sisi sumber, 
VHKLQJJD�SHUQ\DWDDQ�SDUD�VDKDEDW�GDQ�W�EL·)Q�SXQ��PHQMDGL�EDJLDQ�
integral dari hadis. Begitu pula dari sisi historis, semua peristiwa 
yang dialami Nabi saw., dari sebelum hingga setelah kenabian, 
dianggap sebagai hadis. Perluasan dari sisi ini tentunya terkait 
erat dengan perspektif  ulama hadis, yang menganggap bahwa 
V)UDK��merupakan bagian integral dari hadis.

Dari sinilah kemudian dapat dijelaskan, bahwa hadis pra 
kenabian adalah riwayat-riwayat yang berisi pemberitaan tentang 
peristiwa yang dialami Nabi oleh Muhammad saw. sebelum 
hingga menjelang kenabian. Sedangkan hadis pasca kenabian, 
adalah yang berisi pemberitaan tentang kejadian yang dialami 
Nabi saw. sejak kenabian hingga wafatnya. 

Riwayat tersebut dapat saja berupa pernyataan langsung dari 
Nabi saw. yang menceritakan peristiwa yang pernah dialaminya 
selama pra kenabian, baik pemberitaan itu disampaikannya 

9� /LKDW�PLVDOQ\D�0XKDPPDG�$E_�=DKZ��DO�+DG)WV�ZD�DO�0XKDGGLWV_Q�
DZ�¶,Q�\DK�DO�¶8PPDK�DO�,VO�PL\\DK�EL�DV�6XQQDK�DQ�1DEDZL\\DK��0HVLU��'�U�DO�
)LNU�DO�¶$UDE)�� W�W����KOP������$E_� ¶$EG�$OO�K�0XKDPPDG� LEQ�$E_�DO�)D\G�
-D·IDU�DO�+DVDQ)�DO�,GU)V)�DO�.DWW�Q)��DU�5LV�ODK�DO�0XVWDWKUDIDK�OL�%D\�Q�0DV\K_U�
.XWXE�DV�6XQQDK�DO�0XV\DUUDIDK��%HLUXW��'�U�DO�%DV\�·LU�DO�,VO�PL\\DK���������
cet. ke-5, hlm. 3.



Dzikri Nirwana

340 ADDIN, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013

sebelum ataupun setelah kenabian kepada para sahabatnya.10 
Selain itu, riwayat pra kenabian dapat juga berupa pemberitaan 
para sahabat yang pernah menjadi saksi atas kejadian yang 
dialami Nabi saw. ketika sebelum kenabian. Umumnya, riwayat-
ULZD\DW�WHUVHEXW�OHELK�EHUEHQWXN�QDUDVL�ELRJUDÀV��\DQJ�ELDVDQ\D�
diberitakan oleh para sahabat yang menjadi saksi atas peristiwa-
peristiwa pra kenabian tersebut.11 

Dengan demikian, hadis pra kenabian ini secara material 
dapat berbentuk sabda atau perbuatan. Terminologi hadis pra 
dan pasca kenabian tersebut memang tidak lumrah bagi kalangan 
pengkaji hadis. Hal ini tentunya dapat dimaklumi karena 
NODVLÀNDVL� KDGLV� \DQJ� EHUNHPEDQJ� VHODPD� LQL� OHELK� EHUVLIDW�

10�/LKDW�PLVDOQ\D� ULZD\DW�$E_�+XUD\UDK� WHQWDQJ�SHQHJDVDQ� VHOXUXK�
nabi yang diutus Allah, pernah menjadi pengembala kambing, sebagaimana 
yang terjadi pada Rasulullah saw., yaitu:

�fý.�÷ã���úùã�¯.��8�0ÎKÎû�W*�÷ã�IÌÄ�÷ã�d5�÷º�JÎöã�¸ùÁÌÇ�¢K.�ÌöE�÷º�ÌI*�¸ùÁÌÇ
�½ùï� ôäø���F¸íé�'�½ø*J�úº¸È×*�F¸íé���ôùçò.��8��,�¸�@ø�¯.�Àäº�¸õ���F¸ì�ôóÑ�J�ú�óã�¯.�¦×

��¼ðO�ñû��ÜK8.Îì���¸û�8*
6HODQMXWQ\D�OLKDW�$E_�DO�)DG`O�$KPDG�LEQ�¶$O)� LEQ�+DMU�DO�$VTDO�Q)��

)DWK�DO�%�U)�EL�6\DUK�6DK)K�DO�,P�P�$E_�¶$EG�$OO�K�DO�%XNK�U)��pen-WDKT)T�¶$EG�
DO�4DGLU� 6\D\EDK� DO�+DPG� �5L\�G�� )DKUDVDK� 0DNWDEDK� DO�0DOLN� )DKG� DO�
:DWKDQL\\DK�$WVQ�� DQ�1DVU�� ������� FHW�� NH��� vol. 4, hlm. 516. Lihat juga 
GDODP�0�OLN�LEQ�$QDV��Z������+����DO�0XZDWKWKD��pen-WDKT)T�6DO)P�¶(G�DO�+LO�O)�
DO�6DODI)��'XEDL��0DMP_·DK�DO�)XUT�Q�DW�7LM�UL\\DK���������YRO�����KOP�������
,EQ�0�MDK��Sunan, vol. 2, hlm. 727. 

11� /LKDW� PLVDOQ\D� ULZD\DW� +DN)P� LEQ� +L]�P� \DQJ� PHQMDGL� VDNVL�
peristiwa KLOI � DO�IXG`_O��yang ketika itu Rasulullah berumur kurang dari 20 
tahun, yaitu:

�÷º�0JÎã�÷º�¯.�Ì»ã�÷ã�H¸öÂã�÷º�E¸ÈÛN.�¸ø±Ê*� «óÑ�.�Ìì.J�÷º�Îöã�÷º�ÌöE�¸ø±Ê*��F¸ì
� 8¸Åêò.�÷õ�Ó;Îì�Cõùõ�FýÛêò.�èóÇ�HÓ���Fýí��G.ÏÇ�÷º�ô�ðÇ�½äöÑ��F¸ì�ú�º*�÷ã�·JÏN.

��¼ùÑ�÷Kîã�÷º.�Í·õý�� ôóÑJ�ú�óã�¯.�¦×� ¯.�FýÑ8J
6HODQMXWQ\D�OLKDW�0XKDPPDG�LEQ�6D·G�LEQ�0DQ)·�DO�=XKU)��Z������+����.LW�E�
DO�7KDEDT�W� DO�.DE)U�� pen-WDKT)T� ¶$O)� 0XKDPPDG� ¶8PDU� �.DLUR�� 0DNWDEDK�
DO�.K�QM)�� ������� FHW�� NH���� YRO�� ���KOP�������$E_� DO�)DWK�0XKDPPDG� LEQ�
0XKDPPDG�LEQ�0XKDPPDG�LEQ�6D\\LG�DO�1�V�DO�<D·PXU)��Z������+���¶8\_Q�
DO�$WVDU�I)�)XQ_Q�DO�0DJK�])�ZD�DV\�6\DP�·LO�ZD�DV�6L\DU��pen-WDKT)T�Muhammad 
DO�¶(G� DO�.KDWKU�Z)� GDQ�0XK\)� DO�')Q�0DW_� �0DGLQDK��0DNWDEDK�'�U� DO�
7XU�WK�GDQ�%HLUXW��0DNWDEDK�,EQ�.DWK)U��W�W����YRO�����KOP�����������
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\XULGLV�PDWHULDO�� 'L� NDODQJDQ� XODPD� KDGLV� PLVDOQ\D�� NODVLÀNDVL�
hadis yang berkembang bersifat kualitatif, seperti VDK)K�� KDVDQ��
GD·)I.12�6HPHQWDUD�GL�ODLQ�SLKDN��XODPD�XVXO�ÀNLK�PHQJHPEDQJNDQ�
NODVLÀNDVL�KDGLV��GDQ�VXQQDK��\DQJ�OHELK�EHUVLIDW�\XULGLV��VHSHUWL�
WDV\U)·L\\DK�JD\U�WDV\U)·L\\DK�13 

Meskipun masih banyak lagi tipologi hadis lainnya yang 
diformulasikan para ulama, seperti yang telah diuraikan pada 
bahasan terdahulu, aspek historis-kronologis nampaknya belum 
EHJLWX� WHUVHQWXK� GDODP� NODVLÀNDVL�NODVLÀNDVL� KDGLV� Namun 
GHPLNLDQ�� LGH�NODVLÀNDVL�KDGLV� \DQJ�EHUVLIDW�KLVWRULV�NURQRORJLV�
ini, sebenarnya muncul dari terma hadis yang dikembangkan 
ulama hadis, yang memasukkan materi V)UDK��baik riwayat-riwayat 
pra maupun pasca kenabian, sebagai bagian integral dari konsep 
hadis. Hal ini juga sebagai implikasi dari asumsi PXKDGGLV_Q, yang 
menganggap hadis sinonim �PXWDU�GLI��dengan sunnah.14 Dengan 
masuknya riwayat-riwayat pra kenabian sebagai bagian dari hadis 
atau sunnah, maka konsekuensinya adalah bahwa hadis telah 
dimulai sejak pra kenabian. Bagi PXKDGGLV_Q�yang menganggap 
terma hadis sinonim dengan sunnah, tentunya sepakat dengan 
pandangan tersebut. 

Perspektif  ulama hadis ini dapat saja memunculkan 
sejumlah persoalan, seperti kapan dimulainya fase pra kenabian 
itu, apakah sejak Nabi Muhammad saw. dilahirkan, atau ketika 
fase kanak-kanak, atau bahkan setelah memasuki usia balig. 
Pembatasan ini dianggap penting untuk mengetahui sejauh 
mana kronologi kenabian itu terjadi pada Nabi saw. Namun 
pembatasan ini dapat menjadi jelas, jika dilihat dari terminologi 
V)UDK�\DQJ�VSHVLÀN�GLNHPXNDNDQ�6D·G�DO�0XUVLI)��'DODP�KDO� LQL��
dia mengartikan V)UDK�VHEDJDL�¶SHUMDODQDQ�KLGXS�1DEL�VDZ��VHMDN�

12�$O�0DV\�W��DW�7DTU)U�W��KOP�����+�V\LP��4DZ�·LG��KOP������6\D·E�Q��
4DZ�·LG��hlm. 379-380.

13�/LKDW�6\DOW_W��DO�,VO�P��hlm. 499-501; al-Qard}�Z)��as-Sunnah, hlm. 40-
41; Kamali, Principles, hlm. 51-55.

14�/LKDW�NHPEDOL�DO�.KDWK)E��as-Sunnah, hlm. 16 dan 8VK_O� hlm. 26-27; 
DV�6LE�·)��as-Sunnah,�KOP���������DV�6�OLK��¶8O_P��KOP��������$E_�6\DKEDK��al-
:DV)WK� hlm. 15.     
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munculnya berbagai kejadian luar biasa sebelum masa kenabian 
�LUK�V�� yang melapangkan jalan bagi kenabiannya, sesuatu yang 
terjadi sebelum kelahiran, saat kelahiran, pertumbuhan, sampai 
diangkat menjadi nabi, lalu menjalankan aktivitas dakwahnya, 
hingga akhirnya meninggal dunia’.15

Dengan demikian, secara historis dapat dinyatakan bahwa 
kemunculan hadis tersebut adalah seiring dengan munculnya 
sosok Rasulullah saw. di dunia ini. Keberadaannya sebagai rahmat 
bagi seluruh umat manusia bahkan telah diberitakan kitab-kitab 
suci sebelumnya. Seperti yang umumnya dikemukakan dalam 
literatur V)UDK�� riwayat-riwayat tentang masa kecil beliau yang 
penuh dengan kemuliaan budi pekerti, masa remajanya yang 
penuh dengan keuletan dan kebijaksanaan, dan masa dewasanya 
yang penuh dengan perjuangan dan keagungan Islam, yang 
senantiasa menjadi panutan bagi umat manusia.16 

Selain itu, pelacakan hadis pra-kenabian itu sendiri juga 
menjadi persoalan karena riwayat-riwayat tersebut umumnya 
hanya diketahui pasca kenabian. Hal inilah yang nampaknya 
PHQMDGL�DFXDQ�EDJL�,EQ�7D\PL\DK��Z������+���GDODP�PHPDNQDL�
konsep hadis, bahwa kemunculannya hanya terjadi pasca 
kenabian.17 Selain itu, status Muhammad saw. ketika itu belum 
¶UHVPL·� PHQMDGL� XWXVDQ� $OODK� VZW��� PHVNLSXQ� EHULWD� WHQWDQJ�
kenabian Muhammad, jauh telah ada sebelum dia lahir, seperti 

15� 6D¶G� DO�0XUVLI)�� DO�-�PL¶� DO�6DK)K� OL� DO�6)UDK� DO�1DEDZL\\DK (Kuwait: 
0DNWDEDK�DO�0DQ�U�DO�,VO�PL\\DK���������KOP������

16�/LKDW�PLVDOQ\D�GDODP�$E_�0XKDPPDG�¶$EG�DO�0�OLN�LEQ�+LV\�P�
DO�0X·�ÀU)��DO�6)UDK�DO�1DEDZL\\DK��pen-WDKT)T�$KPDG�+LM�])�DO�6DT�� �0HVLU��
'�U� DO�7XU�WV� DO�¶$UDE)�� W�W���� YRO�� ����� 6`DI\� DO�5DKP�Q�DO�0XE�UDNI_U)��al-
5DK)T�DO�0DNKW_P��%DKV�I)�DO�6)UDK�DO�1DEDZL\\DK�¶DO��6�KLELK��$IGDO�DO�6DO�K�ZD�
DO�6DO�P��%HLUXW��0XDVVDVDK�DO�5LV�ODK���������0XKDPPDG�6XOD\P�Q�6DOP�Q�
DO�0DQV_U)�)_U)��5DKPDK�OL�DO�¶�ODP)Q��%RPEDL��'�U�DO�6DODÀ\\DK��������YRO��
1-3. 

17 7DT\� DO�')Q� $KPDG� LEQ� ¶$EG� DO�+DO)P� LEQ� 7D\PL\DK�� ¶,OP� DO�

+DG)V� �%HLUXW��'�U� DO�.XWXE� DO�¶,OPL\\DK�� ������� FHW�� NH���� KOP�� ���0DMP_� )DW�Z��

6\D\NK�DO�,VO�P�,EQ�7D\PL\DK��QDVNDK�GLKLPSXQ�GDQ�GLHGLW�ROHK�¶$EG�DO�5DKP�Q�LEQ�

0XKDPPDG�LEQ�4�VLP�DO�¶�V`LP)�DO�+DQEDO)�EHUVDPD�DQDNQ\D�0XKDPPDG��%HLUXW��

'�U�DO�)LNU���������YRO������KOP������



Pemetaan Historis Hadis-Hadis Si<rah

343 ADDIN, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013

\DQJ�GLNDEDUNDQ�1DEL�¶,VD�DV���EDKZD�DNDQ�GDWDQJ�VHRUDQJ�UDVXO�
VHWHODKQ\D� \DQJ� EHUQDPD� ¶$KPDG·� >DWDX� 0XKDPPDG@�� \DQJ�
GLDEDGLNDQ�GDODP�4�6��DO�6DII �>��@����EHULNXW�

WWiWWWWhWWgWWfWWeWWdWWWWcWWWWWWWbWWaWẀ WW_WW^WW]WW\WW[WWZWWYWWX
  WWWxWWwWWWWvWWuWWtWWsWWrWWWqWWpoWWnWWmWWlWWkWWj

Memang pelacakan kronologis hadis nabi, memiliki tingkat 
kesulitan yang lebih kompleks dibandingkan dengan kronologi 
al-Qur’an yang memunculkan konsep makkiyyah dan madaniyyah-
nya. 'DODP�PHODFDN�NURQRORJL�SHZDK\XDQ�>DO�4XU·DQ@�LQL��XODPD�
tafsir umumnya menggunakan tiga perspektif; yaitu fase turun 
�DO�WDUW)E� DO�]DP�Q)��� lokasi turun �DO�WDKG)G� DO�PDN�Q)���dan objek 
pembicaraan �DO�WD·\)Q� DO�V\DNKV\)�.18 Namun, mengingat adanya 
sejumlah komponen yang serupa dalam tiga perspektif  tersebut,19 
PDND� 6XEK)� DO�6�OLK� PHQDPEDKNDQ� SHUVSHNWLI � NHHPSDW�� \DLWX�

18 Lihat uraian -DO�O�DO�')Q�¶$EG�DO�5DKP�Q�LEQ�$E_�%DNU�DO�6X\_W)��Z������

+����DO�,WT�Q�I)¶8O_P�DO�4XU·�Q��.DLUR��0DNWDEDK�'�U�DO�7XU�WV���������YRO�����KOP������

%DGU�DO�')Q�$E_�¶$EG�$OO�K�0XKDPPDG�LEQ�-DP�O�DO�')Q�¶$EG�$OO�K�LEQ�%DK�GLU�

DO�=DUNDV\)��Z������+����DO�%XUK�Q�I)�¶8O_P�DO�4XU·�Q��%HLUXW��'�U�DO�)LNU���������YRO�����

KOP�������0XKDPPDG�¶$EG�DO�¶$]K)P�DO�=DUT�Q)��0DQ�KLO�DO�¶,UI�Q�I)�¶8O_P�DO�4XU·�Q�

�%HLUXW��'�U�DO�)LNU���������YRO�����KOP�������GDQ�0DQQ��.KDO)O�DO�4DWKWK�Q��0DE�KLV�

I)�¶8O_P�DO�4XU·�Q��5L\�G`��0DQV\_U�W�DO�¶$VU�DO�+DG)V��W�W����KOP������
19 Dalam hal ini, para ulama tafsir telah menginventarisir sejumlah 

persoalan tersebut sebagai berikut���D��D\DW�D\DW�\DQJ�GLWXUXQNDQ�GL�0HNDK��
�E��D\DW�D\DW�\DQJ�GLWXUXQNDQ�GL�0DGLQDK���F��D\DW�D\DW�\DQJ�GLSHUVHOLVLKNDQ�
statusnya apakah termasuk 0DNNL\\DK�dan 0DGDQL\\DK���G��D\DW�D\DW�0DNNL\\DK�
dalam surat-surat 0DGDQL\\DK�� �H� ayat-ayat 0DGDQL\\DK� dalam surat-surat 
0DNNL\\DK�� �I�� D\DW�D\DW� \DQJ� GLWXUXQNDQ� GL� 0HNNDK� WHWDSL� GLNDWHJRULNDQ�
0DGDQL\\DK�� �J�� D\DW�D\DW� \DQJ�GLWXUXQNDQ�GL�0DGLQDK� WHWDSL�GLNDWHJRULNDQ�
0DNNL\\DK�� �K�� D\DW�D\DW� \DQJ� WHUPDVXN� NDWHJRUL�0DNNL\\DK� dalam surah-
surah 0DGDQL\\DK�� �L�� D\DW�D\DW� \DQJ� WHUPDVXN� NDWHJRUL�0DGDQL\\DK� dalam 
surah-surah 0DNNL\\DK; �M��D\DW�D\DW�\DQJ�GLEDZD�GDUL�0HNDK�NH�0DGLQDK���N��
D\DW�D\DW�\DQJ�GLEDZD�GDUL�0DGLQDK�NH�0HNDK���O��D\DW�D\DW�\DQJ�GLWXUXQNDQ�
SDGD�VLDQJ�KDUL�GDQ�SDGD�PDODP�KDUL�� �P��D\DW�D\DW�\DQJ�GLWXUXQNDQ�SDGD�
PXVLP�SDQDV�GDQ�SDGD�PXVLP�GLQJLQ���Q��D\DW�D\DW�\DQJ�GLWXUXQNDQ�NHWLND�
PDVLK�EHUPXNLP�GDQ�NHWLND�GDODP�SHUMDODQDQ��6HODQMXWQ\D�OLKDW�DO�6X\_WK)��
DO�,WT�Q��YRO�����KOP���������DO�=DUNDV\)��DO�%XUK�Q��vol. 1, hlm. 249-262; dan 
DO�4DWKWK�Q��0DE�KLV��hlm. 54-59.  
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unsur tematis �DO�WDEZ)E�PDZG_·)�.20

Jika menggunakan tiga perspektif  tadi dalam pelacakan 
kronologi hadis, tentunya akan banyak kendala, sebab sangat 
sulit untuk menentukan, apakah sebuah hadis misalnya, terjadi 
pada pra atau pasca kenabian. Tolok ukur yang dapat dilakukan, 
adalah dengan melihat muatan hadis itu sendiri, atau dengan 
menggunakan perspektif  tematis �DO�WDEZ)E� DO�PDZG_·)�. Dengan 
demikian, ketika suatu hadis berbicara tentang hal-ihwal atau 
peristiwa yang dialami Rasulullah saw. sebelum kenabian, maka 
diasumsikan hadis tersebut termasuk riwayat pra kenabian. 
Begitu juga sebaliknya, jika riwayat tersebut mengungkapkan hal-
ihwal beliau setelah kenabian, berarti diasumsikan sebagai hadis 
pasca kenabian. Perspektif  inilah yang barangkali mendasari 
argumentasi para ahli hadis yang sepakat dengan pendapat bahwa 
hadis telah dimulai pada fase pra kenabian. 

Demarkasi Wilayah Pra dan Pasca Kenabian: Tinjauan 2. 

Historis

Secara kronologis, yang menjadi acuan demarkasi antara 
batasan wilayah pra dan pasca kenabian ini adalah turunnya wahyu 
pertama yang dibawa Malaikat Jibril as. kepada Nabi Muhammad 
saw., ketika berada di gua Hira, yang diperkirakan terjadi pada hari 
Senin, tanggal 17 Ramadan 13 S. atau bertepatan dengan tanggal 
6 Agustus 610 M.21 Namun untuk melacak lebih jauh kronologi 
munculnya hadis dalam konteks pra dan pasca kenabian ini, 
memang masih sangat sulit, sebab hampir semua riwayat-riwayat 
tersebut umumnya hanya diketahui pasca kenabian. Berbeda 
halnya dengan al-Qur’an, yang memang sudah ada informasi 
yang akurat tentang kapan dan di mana ayat-ayatnya turun.

Meskipun demikian, dalam membuat demarkasi antara 

20�/LKDW�6XEK)�DO�6�OLK��0DE�KLV�I)¶8O_P�DO�4XU·�Q��%HLUXW��'�U�DO�¶,OP�OL�
DO�0DO�\)Q���������KOP�������

21� /LKDW� 6DZT)� $E_�.KDO)O��$WODV� DO�6)UDK� DO�1DEDZL\\DK (Damaskus: 
'�U�DO�)LNU���������FHW��NH����KOP������6�P)�LEQ�¶$EG�$OO�K�DO�0DJKO_WV��al-
$WODV�DO�7�ULNK)� OL�6)UDK�DO�5DVXO��5L\�G`��0DNWDEDK�DO�¶8ED\N�Q���������FHW��
ke-3, hlm. 98. 
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wilayah pra dan pasca kenabian, perlu mengacu kepada sistematika 
V)UDK� QDEDZL\\DK. Dalam hal ini, Azra mengungkapkan, bahwa 
format V)UDK� yang umumnya ditulis para historiografer muslim 
NODVLN�� VHSHUWL� NDU\D� DO�=XKU)� �Z�� ���� +���� GLPXODL� PLVDOQ\D�
GHQJDQ�� �D�� LQIRUPDVL� WHQWDQJ� PDVD� SUD�,VODP� VHMDXK� UHOHYDQ�
GHQJDQ�NHKLGXSDQ�1DEL�0XKDPPDG�VDZ����E��SHQJXUDLDQ�WHQWDQJ�
aspek-aspek penting periode Mekah dalam kehidupan Nabi saw. 
GDQ� KLMUDKQ\D� NH� 0DGLQDK�� �F�� SHPEDKDVDQ� WHQWDQJ� HNVSHGLVL�
militer, penaklukan Mekah, beberapa utusan yang dikirim, dan 
delegasi yang datang kepadanya, hingga uraian tentang sakit dan 
wafatnya.22 

Sementara itu, Guillaume membagi kerangka dasar V)UDK�
dalam tiga fragmen, seperti penjelasannya dalam sistematika 
V)UDK�,EQ�,VDT���D��DO�PXEWDGD·��DQFLHQW�OHJHQGV�� melukiskan sejarah 
antara masa penciptaan dan asal usul kejadian alam semesta 
KLQJJD�GDWDQJQ\D�,VODP���E��DO�PDE·DWV���0XKDPPDG·V�HDUO\�OLIH�DQG�
PLVVLRQ���menggambarkan kehidupan awal Nabi saw. di Mekkah, 
KLMUDK�GDQ�WDKXQ�SHUWDPD�DNWLYLWDVQ\D�GL�0DGLQDK���F��DO�PDJK�])�
�0XKDPPDG·V�ZDUV���menguraikan sejarah Nabi di Madinah sejak 
SHUDQJ�SHUWDPD�GHQJDQ�NDXP�NDÀU�VDPSDL�ZDNWX�ZDIDWQ\D�23 Tiga 
fragmen dalam sistematika V)UDK� ini, secara lebih detil diuraikan 
ROHK�)DUXTL�VHEDJDL�EHULNXW��

Pertama, al-mubtada’, kejadian alam semesta �JHQHVLV��
dan sejarah para nabi terdahulu �KLVWRU\� RI � SURSKHWRRG�, yang 
GLWUDQVPLVLNDQ�GDUL� NDXP�<DKXGL��)UDJPHQ� LQL�PHQFDNXS� IDVH�
penciptaan dan asal usul kejadian alam semesta, sejarah para nabi 
terdahulu, masa kekosongan nabi �IDWUDK���masyarakat kuno yang 
WHUVHEXW�GDODP�DO�4XU·DQ��VHMDUDK�NDXP�<DKXGL���GDQ�NODQ�NODQ�
Arab pra Islam yang dilaporkan oleh para perawi Mekkah, baik 
dalam bentuk D\\�P�DO�¶$UDE�yang mewariskan puisi atau sajak, 

22 Azyumardi Azra, +LVWRULRJUDÀ� ,VODP� .RQWHPSRUHU�� :DFDQD��
Aktualitas, dan Aktor Sejarah �-DNDUWD��*UDPHGLD�3XVWDND�8WDPD���������
hlm. 34. 

23 Ibid., hlm. 36; A. Guillaume, 7KH�/LIH�RI �0XKDPPDG: a Translation of  
,VK`�T·V�6)UDW�5DV_O�$OO�K��2[IRUG��2[IRUG�8QLYHUVLW\�3UHVV���������FHW��NH����
hlm. xvii-xix.  
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DNKE�U�� maupun DQV�E� yang memuat genealogi kenabian dan 
kondisi sosial-kultural masyarakat di Mekkah; kedua, al-mab’ats, 
fase kehidupan Nabi saw. di Mekkah, yang ditransmisikan para 
SHUDZL�0HNNDK�� )UDJPHQ� LQL�PHQFDNXS� NHKLGXSDQ� DZDO�1DEL�
VDZ��� SHUPXODDQ� ZDK\X�� PLJUDVL� NH� +DEDV`DK�� GDQ� SHUMDQMLDQ�
¶$TDEDK�� GDQ� NHWLJD�� DO�PDJK�])�� fase kehidupan Nabi saw. di 
0DGLQDK�� \DQJ� GLWUDQVPLVLNDQ� SDUD� SHUDZL�0DGLQDK�� )UDJPHQ�
ini mencakup hijrah, ekspedisi, penaklukan Mekkah, wafat Nabi 
VDZ���GDQ�NHNKDOLIDKDQ��SDVFD�ZDIDW�1DEL��24  

'DUL�NODVLÀNDVL�V)UDK�tadi, terlihat bahwa fragmen al-mubtada’ 
dan al-mab’ats (terbatas hingga kehidupan awal Nabi saw. sebelum 
NHQDELDQ��PHQMDGL�ZLOD\DK�SUD�NHQDELDQ��VHGDQJNDQ�IUDJPHQ�al-
mab’as berikutnya {(dimulai pada fase nubuwwah� dan DO�PDJK�]), 
merupakan wilayah pasca kenabian. Khusus untuk wilayah pra 
kenabian, cakupan al-mubtada’�*XLOODXPH�GDQ�)DUXTL�UHODWLI �VDQJDW�
luas, jika dibandingkan dengan cakupan point pertama Azra yang 
WHUNHVDQ� OHELK�VSHVLÀN��'DODP�KDO� LQL��VHMDUDK�WHQWDQJ�DVDO�XVXO�
kejadian alam semesta dan kehidupan para nabi terdahulu juga 
dimuat sebagai bagian dari al-mubtada’. Sehingga ketika dikaitkan 
dengan konsep hadis pra kenabian, cakupan wilayahnya menjadi 
kurang relevan, terutama dalam konteks V)UDK. Berbeda dengan 
Azra, yang meskipun tetap memasukkan informasi-informasi 
pra Islam, namun terbatas pada hal-hal yang dianggap relevan 
dengan kehidupan Nabi Muhammad saw. 

Informasi-informasi pra Islam yang relevan dengan 
kehidupan Nabi saw. tersebut secara eksplisit terlihat dalam 
studi hadis V)UDK�yang dilakukan Akram D}L\�·DO�¶8PDU)��'DODP�
NDMLDQQ\D��DO�¶8PDU)�\DQJ�WHODK�PHPLODK�IUDJPHQ� V)UDK�tersebut 
dalam wilayah pra dan pasca kenabian. Informasi-informasi 
SUD� ,VODP� WHUVHEXW� VHSHUWL� NRQGLVL� JHRJUDÀV� GDQ� NHKLGXSDQ�
keagamaan pra Islam di Mekkah, penggalian sumur Zamzam, 
QD]DU� ¶$EG� DO�0XW}DOOLE�� SHUNDZLQDQ� ¶$EG� $OO�K� GDQ� $PLQDK��

24 Lihat 1LVDU� $KPHG� )DUXTL�� (DUO\� 0XVOLP� +LVWRULRJUDSK\� (Delhi: 
,GDUDK�L�$GDEL\DW��L�'HOOL���������KOP� 218-219. 
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ZDIDWQ\D� ¶$EG�$OO�K�KLQJJD� NHODKLUDQ�1DEL�0XKDPPDG� VDZ�25 
Setelah itu, pembahasan berlanjut sebagaimana dalam kajian V)UDK�
pada umumnya, sampai menjelang fase pengangkatannya sebagai 
nabi dan rasul terakhir.

Hadis Pra dan Pasca Kenabian: Distingsi dan 3. 

Karakteristik 

Sejak masa paling awal dalam sejarah Islam, ulama telah 
membuat pembedaan antara hadis hukum �DK�G)WV�DO�DKN�P��dan 
hadis yang murni historis �DK�G)WV� DO�V)UDK�. Seperti yang pernah 
GLVLQJJXQJ� WHUGDKXOX�� )D]OXU� 5DKPDQ�PHQ\HEXW� KDGLV� KXNXP�
sebagai hadis dogmatis atau teknis, yaitu hadis yang menyangkut 
keimanan dan ibadah. Selebihnya, dianggap sebagai hadis yang 
murni historis.26 Riwayat-riwayat pra kenabian tersebut, seperti 
yang disinggung Ibn Taymiyah, memang lebih menonjolkan 
aspek moral dan keluhuran budi pekerti,27 selain pengungkapan 
keistimewaan-keistimewaan Nabi Muhammad saw. sebelum 
nubuwwah (baca: LUK�V���

Sementara itu, riwayat-riwayat pasca kenabian, lebih 
menonjolkan aspek yuridis-dogmatis, karena Muhammad saw. 
NHWLND�LWX�WHODK�¶UHVPL·�PHQMDGL�XWXVDQ�$OODK�VZW��\DQJ�WHUDNKLU��
yang membawa risalah Islam dan menyempurnakan agama-
agama samawi sebelumnya. Dari distingsi ini, dapat dinyatakan 
bahwa hadis pra kenabian lebih bersifat historis, sebagai karakter 
utamanya, sementara hadis pasca kenabian lebih memiliki 
karakter sebagai hadis yuridis dan atau dogmatis, karena posisinya 
\DQJ� VHFDUD� VSHVLÀN�� PHPDQJ� GLPDNVXGNDQ� VHEDJDL� UXMXNDQ�
dan sumber hukum setelah al-Qur’an. Oleh karena itu, tidaklah 
mengherankan jika hadis pra kenabian ini, lebih banyak ditemukan 
dalam kitab-kitab V)UDK�dan W�U)NK� Berbeda dengan hadis pasca 

25� /LKDW� $NUDP� 'L\�·� DO�¶8PDU)�� DO�6)UDK� DO�1DEDZL\\DK� DO�6DK)KDK: 
0XK�ZDODK�OL�7DWE)T�4DZ�·LG�DO�0XKDGGLV)Q�I)�1DTG�5LZ�\�W�DO�6)UDK�DO�1DEDZL\\DK�
�0DGLQDK��0DNWDEDK�DO�¶8O_P�ZD�DO�+LNDP���������FHW��NH����YRO�����KOP�����
96.

26 Lihat kembali Rahman, Islamic, hlm. 71.
27 Ibn Taymiyah, 0DMP_·��vol. 18, hlm. 10-11; ¶,OP��hlm. 5. 
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kenabian lebih banyak terdapat dalam literatur-literatur hadis, 
terutama al-kutub al-tis’ah, yang memang dimaksudkan sebagai 
kitab hadis. 

Meskipun demikian, dalam kitab-kitab hadis tersebut, 
materi-materi V)UDK�ternyata juga dimuat sebagai bagian integral 
dari hadis, meskipun prosentasinya lebih kecil jika dibanding 
dengan kitab-kitab V)UDK.28 Selain itu, distingsi hadis historis 
dan dogmatis ini juga berimplikasi pada penyeleksian terhadap 
otentisitas hadis-hadis pra kenabian, yang terkesan kurang ketat 
dan agak longgar, ketimbang hadis-hadis pasca kenabian yang 
memiliki daya selektivitas tinggi. Padahal secara kuantitas, jumlah 
hadis dogmatis atau hadis hukum kelihatan tidak begitu banyak, 
khususnya jika dibandingkan dengan luar biasa banyaknya jumlah 
hadis, seperti yang diungkapkan ulama hadis klasik.29 

Selain itu, karakter lainnya yang dapat dilihat adalah, bahwa 
hadis pra kenabian, lebih berorientasi sebagai argumentasi atau 
MXVWLÀNDVL� QRUPDWLI � ULVDODK� NHQDELDQ� �DO�GDO�·LO� DO�QDEDZL\\DK�. 
Oleh karena itu, dalam literatur V)UDK�klasik, riwayat pra kenabian 
tersebut, umumnya mengungkap secara kronologis-tematis 
perjalanan hidup Nabi Muhammad saw. sebelum nubuwwah, baik 
peristiwa-peristiwa besar, maupun keistimewaan-keistimewaan 
yang dialami, sebagai bukti bahwa dia memang sudah dipersiapkan 
sebagai utusan Allah swt. terakhir, dan menyempurnakan risalah 
para nabi dan rasul terdahulu.30 

28�6HMXPODK�XODPD�KDGLV�NHQDPDDQ��VHSHUWL�DO�%XNK�U)��Z������+���GDQ�
$KPDG��Z������+����VHFDUD�HNVSOLVLW�PHPDVXNNDQ�PDWHUL�PDWHUL�V)UDK dalam 
NDU\D�NRPSLODVL�KDGLVQ\D��/LKDW�$E_�¶$EG�$OO�K�0XKDPPDG�LEQ�,VP�¶)O�LEQ�
,EU�K)P�LEQ�DO�0XJK)UDK�LEQ�%DUGL]EDK�DO�%XNK�U)��6DK)K�DO�%XNK�U) (Kairo: 
'�U�DO�+DG)WV���������FHW��NH����YRO�����KOP�����������YRO�����KOP���������GDQ�
$KPDG� LEQ� +DQEDO�� GDODP� $KPDG� ¶$EG� DO�5DKP�Q� DO�%DQQ��� DO�)DWK� DO�
5DEE�Q)��7DUW)E�0XVQDG�DO�,P�P�$KPDG�LEQ�+DQEDO�DO�6\D\E�Q)��.DLUR��'�U�DO�
6\DK�E��W�W����YRO������KOP���������YRO������KOP����������

29 Azyumardi Azra, +LVWRULRJUDÀ�,VODP�.RQWHPSRUHU��:DFDQD��$NWXDOLWDV��
dan Aktor Sejarah �-DNDUWD��*UDPHGLD�3XVWDND�8WDPD�������, hlm. 27. Uraian 
mengenai nominal hadis-hadis tersebut dapat dilihat misalnya dalam al-
6X\_WK)��7DGU)E��vol. 1, hlm. 99-100.

30�/LKDW�0XKDPPDG�%�TDV\)V\�$E_�DO�0�OLN��HG����DO�0DJ�])�OL�0_V��LEQ�
¶8TEDK�(t.p���DO�0DPODNDK�DO�0DJKULEL\\DK�-�PL·DK�LEQ�=XKU���������KOP�����
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Adapun hadis pasca kenabian lebih berorientasi sebagai dalil 
normatif-praktis dalam menjalankan aktivitas syariat atau hukum 
agama �DO�GDO�·LO� DO�G)QL\\DK�. Karena itulah, hadis pra kenabian 
yang umumnya disoroti oleh para ulama, karena posisinya yang 
VLJLQLÀNDQ� GDODP� PHQMHODVNDQ� DMDUDQ� DO�4XU·DQ� GDQ� VHEDJDL�
sumber hukum Islam. Maka tidaklah mengherankan, jika kajian 
terhadap hadis pasca kenabian ini lebih berkembang pesat, dengan 
munculnya berbagai kitab hadis, syarh beserta K�V\L\DK�nya, yang 
XPXPQ\D�GLVXVXQ�EHUGDVDUNDQ�NODVLÀNDVL�KXNXP�,VODP��DO�DEZ�E�
DO�ÀTKL\\DK�.31

Selanjutnya karakter lainnya yang dapat dilihat adalah, 
bahwa hadis pra kenabian lebih bersifat personal-lokal, dalam arti 
riwayat-riwayat tersebut lebih banyak mengungkap sisi kehidupan 
Nabi saw. sebagai seorang individu, yang memiliki kemuliaan 
GDQ�NHOHELKDQ��EDLN�VHFDUD�ÀVLN�PDXSXQ�PRUDO��GDODP�NRQWHNV�
masyarakat lokal.32 Keberadaannya sebagai seorang anggota 
masyarakat Arab ketika itu, sangat disegani oleh kawan dan lawan, 
baik dalam pergaulan keseharian, menjalankan aktivitas-aktivitas 
bisnis, pengambilan keputusan untuk penyelesaian sengketa di 
kalangan klan Arab secara bijak, kehidupan berkeluarga yang 
harmonis, sampai menjelang pengangkatannya sebagai utusan 

����DO�+XVD\Q�LEQ�0DV·_G�DO�%DJKDZ)��Z������+����DO�$QZ�U�I)�6\DP�·LO�DO�1DE)�
DO�0XNKW�U�� pen-WDKT)T� 6\HNK� ,EU�K)P� DO�<D·T_E)� �6XULDK�� '�U� DO�0DNWDE)��
�������FHW��NH����YRO�����KOP��������

31� .LWDE�NLWDE� KDGLV� \DQJ� GLVXVXQ� EHUGDVDUNDQ� NODVLÀNDVL� KXNXP�
Islam tersebut, dapat berbentuk al-muwat}t}a (seperti 0XZDW`W`D·�0�OLN���al-
mus}annaf  (seperti 0XV`DQQDI � ¶$EG� DO�5D]]�T��� GDQ� al-sunan (seperti Sunan 
$E_�'�Z_G���/LKDW�SHQMHODVDQQ\D�GDODP�1_U� DO�')Q� ¶,WU��/DPDK�W�0_MD]DK�
I)� 0DQ�KLM� DO�0XKDGGLWV)Q� DO�¶�PPDK� I)� DO�5LZ�\DK� ZD� DO�7DVQ)I � (Damaskus: 
'�U�DO�)DUI_U���������FHW��NH����KOP���������$OL�0XVWDID�<DTXE��Kritik Hadis 
�-DNDUWD��3XVWDND�)LUGDXV���������FHW��NH��� hlm. 76-77,79.

32� /LKDW�PLVDOQ\D� GDODP�$E_� ¶(V��0XKDPPDG� LEQ� ¶(V�� LEQ� 6DZUDK�
DO�7XUPXG])� �Z�� ���� +���� � DO�6\DP�·LO� DO�0XKDPPDGL\\DK� ZD� DO�.KDV�·LO� DO�
0XVWKDIDZL\\DK�� pen-WDKT)T� 6D\\LG� ,EQ� ¶$EE�V� DO�-DO)P)� �$UDE� 6DXGL�� DO�
0DNWDEDK�DO�7LM�UL\\DK�0XVWKDI��DO�%�]���������FHW��NH����KOP�����������
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Allah swt.33 Bahkan hal tersebut tetap berlangsung hingga fase 
kenabiannya sampai wafatnya. 

Sementara itu, hadis pasca kenabian lebih berkarakter 
sebagai hadis sosial-universal, dalam arti bahwa riwayat-riwayat 
itu, lebih banyak menjelaskan kehidupan Nabi saw. secara sosial, 
bersama komunitas sahabat dan para pengikutnya, menjalankan 
kehidupan beragama dan bermasyarakat, di bawah naungan 
syariat Allah swt., sehingga tema-temanya lebih bersifat universal. 
Secara kronologis, hadis pasca kenabian ini juga dapat dipetakan 
dalam dua fase, sebagaimana dalam studi al-Qur’an; fase Mekah 
�PDNNL\\DK��dan fase Madinah �PDGDQL\\DK�.34 Pemilahan historis 
ini sering dikaitkan dengan perbedaan sifat Nabi saw. dan karakter 
umat Islam di kedua wilayah itu, dan bahkan mengandung 
prinsip vital untuk memahami kronologi pewahyuan �UHYHODWLRQ��
al-Qur’an. 

Rekonsepsi Hadis: Implikasi Pemetaan Hadis Pra dan 4. 

Pasca Kenabian

Gagasan tentang tipologi hadis pra dan pasca kenabian ini, 
tentunya tidak terlepas dari terminologi hadis yang dikemukakan 
PXKDGGLWV_Q. Seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa hadis, 
memuat semua hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad 
saw., seperti sabda, perbuatan, persetujuan, atau sifat, baik 
yang terjadi sebelum maupun setelah kenabian. Terma hadis 
ini menurut penulis, masih menimbulkan ambiguitas, karena 
ungkapan P��XG)I �LO��DO�QDE), mengesankan bahwa riwayat-riwayat 
yang disandarkan kepadanya, adalah dalam kapasitasnya sebagai 

33�$E_�6\DKEDK��DO�6)UDK�DO�1DEDZL\\DK�I)�'}DZ·�DO�4XU·�Q�ZD�DO�6XQQDK��
�'DPDVNXV��'�U�DO�4DODP���������FHW��NH����KOP�����������$E_�DO�+DVDQ�¶$O)�
DO�+DVDQ)�DO�1DGZ)��DO�6)UDK�DO�1DEDZL\\DK��-HGGDK��'�U�DO�6\XU_T���������FHW��
ke-8, hlm. 108-114.

34 Uraian mengenai konsep makkiyyah dan madaniyyah dalam studi 
hadis terkait dalam konteks hadis pasca kenabian, dapat dilihat dalam artikel 
penulis. Lihat Dzikri Nirwana, “Konsep 0DNNL\\DK�dan 0DGDQL\\DK�dalam 
Studi Hadis: Menggagas Pemetaan Kronologis Hadis Nabawi”, dalam Abd. 
$·OD��HG����Islamica: Jurnal Studi Keislaman (Surabaya: PPs. IAIN Sunan Ampel, 
�������YRO�����QR�����KOP�����������
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nabi, sehingga diasumsikan bahwa riwayat-riwayat yang dianggap 
sebagai hadis, tentulah terjadi yang pasca kenabian.

)DNWDQ\D� SDUD� XODPD� KDGLV� WHUQ\DWD� MXJD� PHQJDQJJDS�
bahwa riwayat-riwayat pra kenabian sebagai bagian integral 
hadis, sebagaimana yang dijelaskan ungkapan berikutnya dalam 
terminologi hadis tadi. Penulis memahami bahwa ungkapan al-
QDE)�yang dimaksudkan adalah Muhammad saw. Penyebutan ini 
barangkali bertujuan untuk menegaskan, bahwa Muhammad 
tersebut adalah nabi dan rasul. Jika demikian, seharusnya ungkapan 
yang lebih tepat adalah P��XG)I �LO��0XKDPPDG. Penyebutan nama 
Muhammad ini, -menurut hemat penulis- lebih jelas, lebih 
eksplisit dan tidak menimbulkan ambiguitas konsep, ketimbang 
penyebutan DO�QDE)� sebelumnya, yang terkesan kontradiktif  
dengan ungkapan qabl al-bi’sah.

Namun, penyebutan Muhammad dalam terminologi 
hadis ini tentunya harus digandengkan dengan ungkapan VDOO��
$OO�K� ¶DOD\K� ZD� VDOODP� �\DQJ� ELDVD� GLVLQJNDW� GHQJDQ� VDZ���� \DQJ�
menjadi ciri khas penyebutan namanya. Pujian shalawat ini pula 
yang membedakannya dengan penyebutan para nabi dan rasul 
terdahulu, yang diungkapkan dengan ¶DOD\K�DO�VDO�P� (yang biasa 
GLVLQJNDW� D�V���� $OWHUQDWLI � ODLQQ\D� \DQJ� GDSDW� PHQMDGL� DFXDQ�
adalah penyebutan namanya secara genealogis, minimal seperti 
0XKDPPDG� LEQ� ¶$EG� $OO�K� LEQ� ¶$EG� DO�0XWDOOLE�� 'HQJDQ�
penggandengan pujian salawat atau penyebutan genealogi ini, 
orang-orang akan dapat memahami bahwa yang dimaksudkan 
Muhammad dalam konsep hadis adalah Nabi Muhammad saw.

Dengan demikian, rekonsepsi hadis yang dapat ditawarkan 
penulis secara terminologis, misalnya seperti NXOOX� P�� XG)I � LO��
0XKDPPDG� VDOO�� $OO�K� ¶DOD\K� ZD� VDOODP� TDEO� DO�EL·VDK� DZ� ED·GDK��
(semua hal yang terkait/disandarkan kepada Muhammad saw., 
EDLN�VHEHOXP�PDXSXQ�VHWHODK�NHQDELDQ���5HNRQVHSVL�LQL�WHQWXQ\D�
dibuat dengan mengacu kepada tipologi kronologi hadis yang 
digagas penulis, yaitu hadis pra dan pasca kenabian. Kemudian, 
kedua bentuk hadis itu sendiri juga memiliki otoritas yang sama, 
baik sebagai GDO�·LO� QDEDZL\\DK� maupun GDO�·LO� G)QL\\DK�� selama 
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hadis pra dan pasca kenabian itu, dapat dipertanggungjawabkan 
kesahihannya.     

Simpulan C. 

Diakui atau tidak, pemetaan hadis pra dan pasca kenabian 
dalam studi hadis V)UDK�memang persoalan baru yang sampai 
sekarang masih luput dari perhatian para ulama, terutama 
pengkaji dan pemerhati hadis. Padahal, persoalan hadis-hadis 
pra dan pasca kenabian ini menjadi penting untuk dikaji dalam 
melihat perbedaan karakter dari dua bentuk hadis tersebut. Hal ini 
tentunya akan sangat membantu dalam pengkajian pemahaman 
hadis �ÀTK�DO�KDG)V��secara lebih komprehensif.

Selain itu, gagasan tentang konsep hadis pra dan pasca 
kenabian dalam pemetaan kronologi hadis nabi memang perlu 
untuk dimunculkan, seiring perubahan kehidupan masyarakat 
global menghendaki perlunya pembaharuan pemahaman terhadap 
hadis. Dengan mengembangkan pemahaman dan pemikiran 
terhadap hadis melalui berbagai metode dan pendekatan yang 
UHOHYDQ� GDQ� NRPSUHKHQVLI�� ¶VSLULW·� NDQGXQJDQ� KDGLV� GDSDW�
teraktualisasikan dalam kehidupan sekarang, atau dengan kata 
lain, hadis akan terkesan dapat berinteraksi dalam segala waktu 
dan zaman.
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