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Perbedaan mendasar antara kitab-kitab sirah dengan kitab karangan Imam
Baihaqi berjudul “Dalai’il Nubuwah” adalah bahwa sesungguhnya kitab sirah
membahas sejarah hidup Nabi Saw dari sebelum kelahirannya hingga masa
meninggalnya. Sementara kitab “Dala’il Nubuwah” menetikberatkan pada
peristiwa-peristiwa tertentu yang memperkuat pengutusan Muhammad sebagai
Nabi dan Rasul. Kitab Dala’il juga dikenal dan diterima secara luas sebagai
rujukan karena dalam membahas peristiwa-peristiwa tersebut selalu disertai
dengan sanad. Inilah yang membedakan kitab tersebut dengan kitab-kitab
lainnya.
Kata Kunci: Sirah Nabawiyah, Dala’il Nubuwah,
Rasulullah, Imam Baihaqi, Sanad.
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Pendahuluan
Kebanyakan umat Islam hanya mengenal segelintir kitab sejarah yang
menceritakan akan ihwal kehidupan Rasulullah. Belum terdapat data berapa
banyak judul yang bercerita langsung tentang Rasulullah telah dikenal dan
akrab di telinga umat Islam di Indonesia. Kuantitas dari referensi yang beredar
di Indonesia bisa menjadi barometer pengetahuan akan gambaran sang panutan
yang seharusnya diketahui keberadaannya, yaitu shahib ar-risalah; Muhammad
Rasulullah, di kalangan masyarakat Indonesia.
Terlepas dari aspek kuantitas, aspek lain yang sering terlupakan oleh
sebagian kalangan adalah kualitas atau tingkat otentisitas sebuah kabar. Masih
beruntung bila kondisi kuantitas atau kekayaan referensi tentang sejarah ini
masih terjaga. Namun bila ternyata fakta segi kuantitas sangat sedikit, maka
bagaimana akan menilai dan membandingkan dengan meletakkan beberapa
patokan dasar keotentikan nilai sebuah sejarah bila sumber itu sendiri terbatas.
Kitab Dala'il an-Nubuwwah karya Imam al-Baihaqi adalah Sebuah
kitab yang membahas sejarah Rasulullah dengan menilik tema tentang
pembuktian akan kebenaran kenabian dia. Kitab ini hanyalah satu dari sekian
banyak kitab dengan tema muatan yang sama bahkan mengambil judul yang
tidak jauh berbeda. Ahmad Muhammad Fakir menyebutkan ada 77 kitab
karangan ulama Islam tentang sejarah Rasulullah dengan konsentrasi tema yang
sama, dengan berkisar judul pada Dala'il an-Nubuwwah, a'lam an-Nubuwwah,
ayat an-nubuwwah atau Amarat an-Nubuwwah.1 Belum lagi bila merujuk ke
referensi dengan judul "sirah an-Nabawiyah", tentu akan menambah daftar
kekayaan sumber sejarah tentang Rasulullah.
Kajian tentang kitab karya Imam Baihaqi ini meretas pencarian
beberapa poin yang bisa melatari sebuah nilai karya. Aspek apa yang diangkat
sehingga nilai sebuah karya mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Kitab
ini pun sudah dicap sebagai karya yang diterima oleh semua kalangan dengan
beragam latar belakang keilmuan. Nilai sempurna sebagaimana apresiasi
terhadap kitab ini menjadi barometer perumusan penggunaan metodologi
pengarang dalam menyusun kitab. Sehingga menjadi nilai tambah pengetahuan
dalam menulis karya bagi siapa saja dan dalam bidang apa saja, agar bisa
diterima dan diapresiasi sebuah karya yang bernilai positif.
Biografi Penulis
Nama lengkap dari Imam Baihaqi adalah Ahmad Bin Husain Bin Ali
Bin Abdullah Bin Musa. Adapun kunyah-nya adalah Abu Bakar, dan diberi
1

Draft Makalah Ahmad Muhammad Fakir, Min Mashadir as-Sirah anNabawiyah: Kutub Dala'il an-Nubuwah (Maktabah Syamilah) h. 5-20.
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laqab al-Hafiz. Laqab ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan sejarawan
kecuali Haji Khalifah yang menyematkan laqab Syamsu ad-Din.2 Imam Subki
menggelari Dia sebagai seorang faqih jalil, hafiz besar, ushuli, zuhud wara',
qana'ah, penyebar mazhab baik ushul atau furu', simbol kekokohan ilmu.3
Dia dilahirkan di desa Khusraujird bagian dari wilayah Baihaq, pada
bulan Sya'ban tahun 384 H, dan memulai perjalanan keilmuannya pada usia 15
tahun yang dianggap agak terlambat bila dibandingkan dengan anak sebaya
pada zamannya. Penyebab keterlambatan ini, dimungkinkan karena persiapan
dalam penyempurnaan hapalan al-Qur’an dan ilmu penunjang lainnya. Lalu
melangkah ke penguasaan hadis.
Sebagimana tradisi yang berlaku di kalangan Muhadditsin, yaitu
melakukan perjalanan ilmiah, maka Imam Baihaqi telah melakukan perjalanan
ke berbagai belahan daerah. Dia pernah ke Irak, Hijaz, Nuqan, Asfirain, Tus,
Mahrajan, Asadabad, Hamadan, Damagan, Asbihan, Ray, Tabaran, Nisabur,
Raudzbar, Baghdad, Kufah, Mekkah, dan tempat lainnya.4
Dia mengambil Fikih dari Imam Nasir al- Umary, Ilmu Hadis dari Abu
Abdillah al-Hakim, menguasai Ilmu Kalam aliran Asy'ariyah. Setelah
kematangan keilmuannya memuncak, dia menghabiskan waktunya dengan
menulis kitab sehingga karangannya mencapai 1000 juz. Tidak seorang pun dari
ulama zaman itu yang sebanding dengan kemampuannya. Beberapa contoh
karya monumentalnya adalah: Sunan al Kabir dalam Ilmu Hadis, Ma'rifah
Sunan wa al-Atsar kitab wajib bagi seorang bermazhab syafi'i, al-Mabsuth, alAsma' wa asl-Sifat, al-I'tiqad, Dala'il al-Nubuwah, Syu'ab al-Iman, Manaqib alSyafi’i, dan lainnya.
Disebutkan dalam kitab Dzail karya Imam Abdul Gaffar, bahwa Imam
Baihaqi menempuh sifat umum para ulama Islam, merasa cukup dengan apa
yang dimiliki (qana'ah), terhias oleh sifat zuhud dan wara', ada riwayat yang
mengatakan dia berpuasa selama 30 tahun secara berkesinambungan. Imam
Dzahabi berkomentar, "Pengetahuannya dalam bidang hadis tidak terlalu hebat,
namun telah diberkahi berkat periwayatannya, dan perlakuan baik terhadap
riwayat, disebabkan penghayatan dan pengalamannya yang luas dalam
permasalahan riwayat dan rijal."
2

Lihat Muqaddimah tahqiq Ahmad Bin Farah al-Lakhmi al-Isbily as-Syafi'i,
Mukhtasar Khilafiyat al-Baihaqi, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1997).
3
Tajuddin Abdul Wahab Subki, Tabaqat as-Syafiiyah al-Kubra vol 4, (Kairo:
Dar Ihya al-Kutub al-Arabia, tt) h. 8
4
Lihat Muqaddimah Tahqiq Abu Bakar al-Baihaqi, Dala'il an-Nubuwwah Fi
Ma'rifat Ahwal al-Shahib al-Syari'ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt), h. 93
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Imam Baihaqi Wafat pada Jumadil Ula tahun 458 H, di Nisabur, setelah
meninggalkan warisan keilmuan yang akan dikenang sepanjang masa, dan akan
terus hidup melalui karya-karyanya. Sementara jasadnya dibawa ke daerah
Khusraujird, desa terluas di wilayah Baihaq.5
Judul dan Nisbat Kitab
Terlihat ada perbedaan antara judul yang diletakkan mu'allif kitab
dengan redaksi pada sampul kitab. Dalam sampul kitab judul yang disematkan
adalah "Dala'il al-Nubuwwah wa Ma'rifat Ahwal al-Sahib al-Syari'ah",
sedangkan Imam al-Baihaqi menyebutkan secara jelas pada kata pengantar
kitabnya akan judul dari kitab ini dengan nama, “Dala'il al-Nubuwwah wa Ma
Jara Alaihi Ahwal Sahib al-Syari'ah”.6 Muncul di tempat lain penegasan dari
Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'ab al-Iman, bahwa dia telah mengarang kitab
“Dala'il al-Nubuwwah fi Ma'rifat Shahib al-Risalah".7
Menyikapi perbedaan yang timbul dari variasi judul kitab ini,
didapatkan bahwa semua judul yang bervariasi redaksinya itu memiliki nilai
akurasi yang sama. Peletakan judul dalam sampul tentunya disesuaikan
berdasarkan naskah/manuskrip aslinya, demikian juga halnya dengan redaksi
pengantar dan penyebutan dalam kitab lainnya. Justru dengan mengambil sikap
penyamaan redaksi dari beberapa varian pada satu bentuk tanpa landasan yang
melatarinya, akan mengurangi keilmiahan bahasan kitab. Dan kitab ini lebih
dikenal di kalangan para ulama Islam dengan menyebut ringkasan Dala'il alNubuwah.
Kitab Dala'il al-Nubuwah ini telah dilegitimasi sebagai bentuk karya
dari Imam Abu Bakar al-Baihaqi. Selain telah disebut dalam kitab Syu'ab alIman, juga ditegaskan pula dalam kitabnya yang lain yaitu Zuhd al-Kabir akan
penisbatan ini.8
Sebagian dari ulama yang telah meringkas kitab Dala'il al-Nubuwwah
ini adalah:
5

Lihat Tajuddin Abdul Wahab Subki, Tabaqat al-Syafiiyah al-Kubra, … Vol
4, h. 10-12,
6
Muhaqqiq kitab meletakkan tanda kutipan (" )"دالئل النبوةpada pengantar seolah
Imam Baihaqi bermaksud memberikan judul dengan nama dalam tanda kutipan
tersebut. Lihat Abu Bakar al-Baihaqi, Dala'il an-Nubuwwah Fi Ma'rifat … h. 46,
7
Abu Bakar al-Baihaqi, al-Jami' li Syu'ab al-Iman vol 2, (Riyad: Maktabah arRusyd, 2003), h. 509
8
Tanpa Pengarang, al-Mushannafat fi al-Sirah al-Nabawiyah,(Maktabah
Syamilah) h. 1. Ikut dalam penguatan nisbat ini seperti dikatakan oleh Muhammad Ibn
Ja'far al-Kattany, al-Risalah al-Mustatrifah li Bayani Masyhur Kutub al-Sunnah alMushannafah Juz 1, (Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyah, 1986), h. 32,
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1. Imam Sirajuddin Umar Bin Ali (w. 804 H) yang dikenal dengan Ibn
Mulqin, sebagaimana disebutkan Haji Khaliqan dalam Kasf al-Zunun,
dan Qadhi Syuhbah dalam kitab Thabaqat al-Syafi'iyah-nya.
2. Brockelmann menyebutkan ada seorang ulama yang tidak dikenal
meringkasnya dengan judul kitab Bughyah al-Sail Fi Ma Hawahu Kitab
al-Dala'il.9
Sumber Rujukan
Adapun yang menjadi sumber rujukan dari rangkaian hadis dalam kitab
ini, sebagaimana dikutip dari muhaqqiq, adalah: dari Shahihain (Shahih Bukhari
dan Muslim), Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Musnad Ahmad Bin Hambal,
Muwatha' Imam Malik, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai al-Kubra, dan Sunan
Darimi. Juga mengambil dari Mustadrak Imam Hakim, dan dari Syeikh Imam
Hakim yaitu Ibnu Hibban. Ditambah juga dari Maghazi Musa Ibn Uqbah, juga
dari Maghazi al-Waqidi, dan banyak mengutip dari Sirah Ibn Ishak.
Di dalam kitab ini ada beberapa hadis yang periwayatannya hanya
terdapat dalam kitab ini, dan sanadnya sampai kepada Imam Baihaqi, seperti
Bait syi'ir tala'al Badr alaina. Maka para generasi ulama sesudahnya
mengambil periwayatan dari Imam Baihaqi.10
Sistematika Pembahasan
Sepanjang penelusuran yang ada, kitab ini telah dicetak 2 kali:
1. Diterbitkan oleh Dar al-Fikr Beirut pada tahun 1418 H, dengan
pentahqiq Abdul Rahman Muhammad Utsman.
2. Diterbitkan oleh Dar ar-Rayan li at-Turats Kairo 1408 H, dengan
pentahqiq Abdul Mu'thi Qal'aji, 11 yang dicetak kembali atas nama
penerbit Dar al-Kutub al-Ilmiyah (cetakan kitab yang sekarang
dijadikan bahan kajian).
Kitab cetakan Dar al-Kutub al-Ilmiyah ini, terdiri dari 7 jilid dengan
membagi pembagian bahasan:
I.

Pada Jilid I cetakan ini, dibagi pada dua buku. Pengantar muhaqqiq
mengenai biografi pengarang dan ihwal kitab (metode, nisbat, sumber
9

Draft Makalah Ahmad Muhammad Fakir, Min Mashadir as-Sirah anNabawiyah… h. 15
10
Abu Bakar al-Baihaqi, Dala'il an-Nubuwwah Fi Ma'rifat Ahwal …, Juz I, h.
89
11
Lihat al-Mushannafat fi as-Sirah an-Nabawiyah,(Maktabah Syamilah)
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dan kondisi naskah) diletakkan pada kitab tersendiri. Dan pada kitab
berikutnya - jilid I -, berisi pemulaian kajian dengan susunan:
1) Pendahuluan
1. Dimulai dengan pengantar dari pemilik kitab dengan
mengungkapkan 3 Mukjizat dari Nabi Musa, Isa dan Nabi
Muhammad Saw. Kandungan inti dari ungkapan Imam Baihaqi,
Mukjizat Rasulullah adalah yang terbesar, dan mukjizat yang
diberikan Allah kepada Nabi terdahulu, tidak menandingi
terhadap Mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah,
yaitu al-Qur’an.
2. Berikutnya
Imam
Baihaqi
menjelaskan
keberadaan
khabar/hadis, sebagai sumber pengetahuan. Tepatnya dia
menjelaskan kerangka teoritis yang digunakan dalam
penyusunan kitabnya. Dimulai dengan pemaparan klasifikasi
khabar/hadis secara umum, baik mutawatir atau ahad, lalu
beranjak ke pembahasan tentang syarat perawi hadis sehingga
bisa diterima, lalu membahas tentang keberadaan hadis ahad
yang diperselisihkan penerimaannya sebagai sumber
pengetahuan di kalangan ulama, mengklasifikasikan hadis ahad,
serta posisi Imam Baihaqi sendiri terhadap hadis mursal.
2) Kumpulan bab tentang kelahiran Nabi Saw dan Sifat-sifat Rasulullah.
II.

Pokok bahasan dalam jilid ini membahas tentang tanda kenabian
Rasulullah Saw setelah proses kelahiran sampai sebelum deklarasi
kenabiannya, dan kejadian ketika pendeklarasian sebagai Rasul.

III.

Pembahasan tentang Perang dan Saraya (sekelompok orang/sahabat
dalam jumlah kecil –batalion – melakukan perjalanan dengan misi
tertentu) secara ringkas dengan menekankan poin tanda kenabian
Rasulullah, lalu membahas secara terperinci tentang perang Badar,
Uhud, dan Khandaq/Ahzab.

IV.

Lanjutan dari bahasan perang Khandaq, lalu tentang kejadian pada
Umrah di Hudaibiyah, perang Khaibar, dan kumpulan saraya setelah
kejadian perang Khaibar, dan sebelum Umrah qadha' (pengganti Umrah
Hudaibiyah).

V.

Pembahasan tentang Ekspansi Mekah (fath Makka), pengaruh kenabian
dari Perang Hunaen, Perang Tabuk, juga kumbulan bab tentang
kedatangan utusan tamu kabilah Arab (al wufud) kepada Rasulullah.

VI.

Pada jilid ini dibahas tentang kumpulan bab yang tidak terbahas pada
bab dari kelahiran sampai pendeklarasian Nabi, dari deklarasi sampai
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa
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hijrah dan peperangan dan perjalanan (asfar) Dia. Lalu kumpulan
bahasan tentang Doa Mustajab, dan kumpulan pertanyaan Yahudi
terhadap Rasul, dan bahasan kabar tentang masa akan datang.
VII.

Pada jilid terakhir ini, dibahas tentang mimpi-mimpi akan kenabian
Rasulullah, kumpulan bab tentang turunnya wahyu serta pengaruhnya
terhadap Nabi, para sahabat yang melihat Jibril sebagai bukti kebenaran
kenabian dari Allah. Adapun buku ke sembilan (dari bilangan jumlah
cetakan) sebagai tambahan yang memuat kesimpulan tahqiq dengan
pemuatan beberapa indeks berupa ayat/hadis, tokoh sahabat/ulama,
kabilah/suku, dan tempat/daerah yang ada dalam kitab ini.

Metode Bahasan
Beberapa hal yang menjadi catatan dalam langkah bahasan kitab Dala'il
an-Nubuwah ini:
•

Bila dalam kitab pada umumnya menggunakan kalimat juz maka pada
dalam kitab ini memilih dengan kalimat as-sifr yang maknanya sama
dengan al-kitab.12 Lalu untuk tema umum menggunakan kata jima',13 dan
pembagian masalahnya dirangkum dalam al-bab, sedangkan sub bab
menggunakan kata fashal.14

•

Indikator dalam mencari bahan kajian, berpegang pada tema yang tertera
dalam judul bab.

•

Memaparkan hadis berkaitan tema bab dengan menyertakan sanadnya,
namun yang sering terjadi adalah pemindahan dari sanad yang satu ke jalur
sanad yang lain, dengan redaksi lafad matan yang berbeda. Perpindahan
jalur ini bisa jadi sebagai isyarat bahwa jalur sanad sebelumnya terputus dan
tersambung dengan jalur sanad lainnya, atau penambahan sanad sebagai
penguat terhadap lemahnya hadis sebelumnya.

•

Bentuk komentar/keterangan akan makna hadis dan atau isyarat keterangan
dari sanad hadis, tidak dilakukan dan tidak didapatkan dalam kitab ini,

Kata ( ال َس فَرuntuk sin dan fa' berharakat fathah) artinya adalah perjalanan, dan
bila sin berharakat kasrah dan fa' berharakat sukun ( )ال ِس ْفرmaka artinya adalah Kitab,
lihat Muhammad Bin Ya'qub al-Fairuzabadi, al-Qamus al-Muhith, (Beirut: Dar al-Fikr,
Cet. I, 2003), h. 368.
13
Kata Jima' pada asal bahasanya diartikan dengan kumpulan ( : جم اع الش يء
)جمعه, lihat Muhammad Bin Ya'qub al-Fairuzabadi, al-Qamus al-Muhith, …, h. 639
14
Tradisi yang sudah berlaku di kalangan para ulama menggunakan tema
sentral bahasan dengan menggunakan kata kitab, namun sebaliknya tidak berlaku umum
penggunakan kata kitab seperti kitab al-shalat diganti dengan as-sifr.
12
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mencukupkan kepada keterangan nukilan ulama tertentu tanpa ada unsur
komentar dari Pengarang.15
•

Pada Pengantar kitab, Imam Baihaqi menggambarkan secara umum bahwa
kandungan hadis yang ada dalam kitab ini, dia batasi pada hadis yang sahih
saja, juga menerangkan perbedaan antara shahih dari yang tidak sahih
sebagai bahan kajian dan timbangan bagi para ilmuwan akan hal mana yang
menjadi pedoman.16

•

Pembahasan bab memiliki kemiripan dengan sirah (sejarah), yaitu dengan
merunutkan kejadian dari kelahiran sampai wafatnya Rasulullah, namun
pada bab tertentu ditengahi oleh bahasan yang tidak ada kaitannya dengan
urutan masa/waktu. Hal ini yang membedakan sirah dengan Dala'il.

•

Pengarang biasanya mengulang beberapa hadis dari satu bab dengan bentuk
ringkasannya, dan mengulanginya kembali ditempat lain dengan hadis yang
lebih lengkap.17

•

Tidak kalah penting dalam penyusunan ini adalah pembangunan
epistemologisnya dengan memaparkan kerangka teoritisnya:
-

Memulai dengan bukti kenabian dari Nabi terdahulu dengan
mukjizatnya, dari Nabi Musa, sebagai Nabi yang diakui oleh kaum
Yahudi, lalu Nabi Isa yang diakui oleh kaum Nasrani, dan diakhiri
dengan Bukti akan kenabian Muhammad sebagai Rasulullah dengan
mukjizat terbesarnya yaitu al-Qur’an.

-

Pada fase berikutnya membahas kerangka penerimaan hadis sebagai
sumber kedua setelah al-Qur'an, pemetaan jenis hadis ke dalam tiga
bentuk: Pertama, yang telah disepakati penerimaannya. Kedua, yang
telah disepakati penolakan periwayatannya, dan Ketiga, bentuk hadis
yang dipertentangkan penerimaannya di kalangan para ulama.
1. Pada bagian pertama ini dibagi pada dua: diriwayatkan oleh banyak
rawi (mutawatir) implikasinya memberi pengetahuan otentik dan
kuat, berikutnya tentang ahad, Imam Baihaqi membentuk hujjah
penerimaan hadis ahad sebagai landasan dalil.

15

Draft Makalah Ahmad Muhammad Fakir, Min Mashadir as-Sirah anNabawiyah… h. 16
16
Abu Bakar al-Baihaqi, Dala'il an-Nubuwwah Fi Ma'rifat Ahwal …, Juz I, h.
46
17
Ibid, h. 89
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa
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2. Periwayatan yang tertolak oleh ulama, seperti hadis yang dikenal
oleh ulama diriwayatkan oleh wadhaa'in (pembuat hadis palsu).
Jelas tidak menghasilkan penerimaan apapun.
3. Pada bagian ketiga sebuah hadis dipertentangkan oleh kalangan
ulama berdasarkan alasan adanya kecacatan di dalamnya, sementara
ulama lain tidak melihat adanya kecacatan tersebut. Bagian ini
menjadi lahan ijtihad penentuan rajih diterima atau tidak sebuah
hadis, berdasarkan timbangan adanya qarinah masing-masing
mujtahid.
-

Imam Baihaqi menjelaskan posisi dia tentang marasil (hadis mursal),
terbagi atas:
1. Diriwayatkan oleh tabi'in senior (kubbar at-Tabi'in), dengan
masyhur 'adalah-nya (sifat adil) di kalangan ulama, dikuatkan
oleh mursal lainnya atau semakna dengan qaul shahabi
(pendapat sahabat Nabi), atau dikuatkan penerimaan oleh
'awam ahl al-ilm. Maka diterima dalam penentuan hukum
2. Marasil yang diriwayatkan tabi'in yunior (muta'akhir atTabi'in), dengan mengambil dari sumber mana saja, dan
terbukti di kalangan sahabat kelemahan periwayatannya, maka
hanya dipergunakan landasan pada fadhilah amal atau sejarah
perang (maghazi), sedangkan pada area hukum tidak terpakai.

-

Adapun mengenai terjadinya dua hadis yang bertentangan, maka
ditempuh dengan teori nasakh mansukh, dan jika tidak bisa diterapkan
dengan teori ini, maka dibiarkan kedua hadis yang ada sambil mencari
bentuk penguatan dari sumber lain, dalam penentuan hadis kuat.18

Penilaian Terhadap Kitab Dala'il al-Nubuwah
Mengawali pembahasan ini akan dinukilkan dari muhaqqiq kitab
tentang pendapat ulama akan kitab ini. Pertama Imam Subki, "Saya bersumpah
tidak seorang pun memiliki kitab yang menyamai Kitab Dala'il an-Nubuwah,
Syu'ab al-Iman, dan Manaqib Imam Syafi'i," Imam Ibn Katsir berkomentar,
"Kitab Dala'il al-Nubuwah merupakan sumber terciptanya kitab sejarah Rasul
(Sirah wa Syama'il)."19 Imam Dzahabi berkata, "Wahai saudaraku, peganglah
kitab Dala'il al-Nubuwah Imam Baihaqi, karena dia (kitab) adalah penawar hati,
18

Uraian ini merupakan ringkasan dari pemaparan muqaddimah-nya
menyinggung akan standar ilmiah sebagai sebuah bahan kajian yang nilainya bisa
dipertanggungjawabkan, pada zaman pengarang, lihat Ibid, h. 5-45.
19
Lihat Muqaddimah tahqiq kitab, ibid, h. 7
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petunjuk (huda) dan cahaya." Sedangkan dari komentar Imam Sakhawi
mengatakan: Kitab ini merupakan paling terjaga (ahfaz), riwayat lainnya, paling
lengkap (ajma'uha). 20
Dari komentar ini meletakkan sisi akan penerimaan di kalangan para
ulama dahulu kala pada kitab ini. Pada komentar Imam Subki, menggeneralisasi
hampir semua karangan Imam Baihaqi, sedangkan Imam Ibnu Katsir melihat
kitab ini sebagai sumber rujukan dan inspirasi dalam menceritakan sejarah
kehidupan Rasulullah, Imam Dzahabi melihat sisi penekanan tema tentang
Nubuwah, tema pokok pengangkatan sejarah Rasul, pantulan cahaya dan
petunjuk tercipta dari kitab ini. Dan Imam Sakhawi melihat dari kerangka
hujjiyah,sebagai metodologi terciptanya sebuah karya ilmiah, landasan dasar
diterimanya argumen ke pihak lain.
Muhaqqiq kitab berkomentar, "Ketelitian dalam menyaring hadis dan
mensyaratkan pengambilan sumber hanya dari hadis sahih saja menyebabkan
kitab ini mendapat perlakuan istimewa di kalangan ulama. Semua sependapat
kitab ini terlengkap bahasan temanya disertai keakuratan sumber (sahih),
ketelitian, ringkasan dan ketertibannya. Sehingga menjadi sumber pokok yang
menjadi rujukan dan pegangan para ulama dari nukilan atau pengembalian
referensi kajian. Di antaranya, Imam Ibnu Katsir banyak mengambil nukilan
dan rujukan untuk kitabnya al-Bidayah wa a-Nihayah, demikian juga Imam
Suyuti dalam kitab al-Khasa'ish al-Kubra, dan al-Dur al-Ma'tsur."21
Pemaparan kerangka dasar tentang teori penerimaan hadis sebagai
landasan sumber pengetahuan, lalu membangun bangunan penerimaan hadis
ahad sebagai bagian dari sumber dalil, pemetaan dan klasifikasi hadis yang
mana yang menjadi lahan pengkajian dan tidak, juga demikian halnya akan
marasil, dan ketika terjadi kasus dua hadis yang bertentangan dalam satu topik,
hal-hal ini menjadikan keberadaan kitab ini bernilai 'lebih' karena dibangun atas
landasan tradisi ilmiah yang kuat. Tidak heran pula jika menjadi acuan dan
sumber rujuan dalam topik tentang sejarah Rasulullah.
Peran Sanad dalam Penentu Kualitas Kitab Sejarah
Tradisi ilmiah pada abad Imam Baihaqi yang diwarisi bahkan menjadi
ciri dari agama Islam itu sendiri adalah sisi penyertaan sumber pengetahuan
disertai sanad. Tradisi ini lebih mengakar kuat di kalangan ulama hadis. Semua
kalangan ketika berbicara tentang nilai agama, tidak akan terlepas dari sanad,
dari semua cabang keilmuan. Imam Malik dalam meletakkan pondasi fiqihnya,
20

Draft Makalah Ahmad Muhammad Fakir, Min Mashadir as-Sirah anNabawiyah… h. 15
21
Lihat Muqaddimah Tahqiq Abu Bakar al-Baihaqi, Dala'il an-Nubuwwah Fi
Ma'rifat Ahwal …, Juz I, h. 89-90.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa

133

Urgensi Sanad Dalam Naskah Sejarah Nabi (Studi Metodologi Penyusunan kitab "Dala'il
an-Nubuwah wa Ma'rifah Ahwal Shahib as-Syariah" Karya Imam Abu Bakar al Baihaqi)

tidak terlapas dari tradisi sanad, demikian juga tafsir, apalagi kitab bahasan
hadis. Semua sepakat sanad menjadi unsur pokok keotentikan penerimaan
sebuah sumber. Imam Ibnu Sirin berkata,"Sanad merupakan bagian dari agama,
jika tidak karena isnad maka setiap orang akan berkata sekehendaknya," 22
tradisi sanad ini menjadi patokan nilai utama dalam menilai periwayatan,
menimbang tiap hadis yang ada, sehingga terlihat derajat sahih dan tidaknya,
kuat dan lemahnya.
Sebagai perbandingan, dalam kitab Dala'il al-Nubuwah karya Imam
Abu Na'im al-Asbihani, muhaqqiq mengomentari metode peletakan hadis
disertai sanadnya dengan tidak menyertakan komentar/keterangan akan sahih
tidaknya hadis. Sanad yang ada bisa jadi berasal dari periwayatan yang lemah.
Dalam beberapa hal seperti penyebutan beberapa sanad dari satu hadis,
memiliki kesamaan dengan metode yang dipakai oleh Imam Baihaqi.23
Komentar yang paling proporsional menyangkut Imam Abu Na'im
menurut muhaqqiq kitabnya adalah tindakan periwayatan hadis-hadis maudhu'
tanpa keterangan akan riwayat ini, sehingga dalam kitab Mizan al-I'tidal dia
menyatakan,"Menurut saya Imam ini (Abu Na'im) diterima, hanya kritik
terbesar untuk dia adalah periwayatan hadis maudhu' tanpa adanya keterangan."
Titik kelemahan ini termasuk pokok karena kapasitas ulama seperti dia
seharusnya tidak membiarkan sebuah hadis maudhu' tanpa adanya komentar.
Namun hal ini tidak menggoyahkan reputasi adalah dan imamah-nya.24 Nilai
tambah melalui sanad ini yang menjadikan komentar akan kitab karangan Imam
Baihaqi sebagai kitab sumber sejarah Rasul menjadi proporsional.
Posisi Imam Baihaqi sebagai seorang al-Hafidz, termasuk seorang
ulama hadis, juga seorang yang menguasai ushul fiqih, dengan gelaran ushuli,
nampak dalam goresan karya kitabnya ini. Kerangka teoritis yang diletakkannya
dalam pengantar kitab ini sebagai perpaduan antara dua sisi keilmuan.
Pensyaratan hanya pada hadis sahih sebagai ukuran pokok untuk landasan dalil
bagi ulama hadis. Dan, sisi ushuli terlihat ketika memaparkan posisi Imam
Baihaqi terhadap hadis ahad dan mursal. Imam Sam'ani dalam kitab alAnsabnya mengomentari, "Dia (Imam Baihaqi) adalah seorang faqih (ahli fikih)
dan seorang hafidz, memadukan antara pengetahuan hadis dan fikih,"
22

Pernyataan di atas disebutkan juga perkataan dari Abdullah Bin Mubarak,
lihat Muhammad Bin Mathar az-Zahrani, Ilm ar-Rijal Nasy'atuhu wa Tathawuruhu,
(Riyad: Dar al-Hijrah, Cet. I, 1996), h. 17, Ali Jum'ah, al-Bayan Lima Yusygilu adzhan,
(Kairo: al-Muqattam, 2005), h. 32.
23
Lihat Abi Na'im al-Asbihani, Dala'il an-Nubuwah (Beirut: Dar an-Nafa'is,
Cet. II, 1986), h. 19.
24
Ibid. h, 12
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sedangkan Imam Haramain al-Juwaini, seorang ulama yang sezaman dengan dia
berkomentar, "Setiap orang yang bermazhab Syafi'i mengambil kepingan dari
Imam Syafi'I, kecuali Baihaqi, Imam Syafi'I mengambil kepingan dari Imam
Baihaqi, disebabkan kitab karangannya yang menyebarkan mazhab dan
pendapat-pendapatnya."25
Tentu bila ingin melihat kitab ini sebagai nilai sejarah yang
menceritakan runtutan peristiwa secara rinci dan detail tidak akan didapatkan.
Fokus dari Imam al-Baihaqi adalah penekanan nilai mukjizat atau tanda
kenabian Rasul dengan mendasarkan pada sumber hadis yang dinyatakan sahih
menurut dia. Itu pun tanpa adanya komentar muatan penafsiran hadis. Bias
metode penafsiran seperti dalam tafsir bi al-ma'tsur terlihat dalam kitab ini.
Komentar hanya dibatasi pada sanad saja, sedangkan muatan matan tidak
dikomentari.
Tambahan bahasan terkait dengan tema kitab ini, bahwasanya term
yang dipahami sebagian besar ulama, menyamakan makna mukjizat dengan
ayat. Ulama Kalam mengistilahkan mukjizat adalah perkara yang menyalahi
adat kebiasaan yang timbul dari seorang yang mengaku Nabi melalui cara
penantangan (at-tahaddi). Ada dua syarat pokok terpenuhinya sebuah mukjizat,
at-tahaddi dan ketidakmampuan memenuhi tantangan. Tidak demikian dengan
ayat/dalil, karena tidak disyaratkan harus disertai dengan tahaddi. Imam Suhaili
dan Ibn Hajar Asqalani menyebutkan perbedaan dasar keduanya dengan
mengatakan bahwa mukjizat cakupannya lebih sempit/khusus, karena adanya
tantangan dan tidak mampu melawan tantangan menjadi syarat disebutnya
mukjizat.26
Bahkan Imam Bukhari berkomentar terhadap peristiwa batu yang
melarikan pakaian Nabi Musa, "Bagaimana terjadinya mukjizat keluar dari
konteks kemauan Nabi?, bahkan tertimpa (paksa) kepadanya." Yang dipandang
oleh Syekh Abdullah al-Ghumari, Imam Bukhari tidak memahami perbedaan
dasar antara mukjizat dan ayat, sehingga muncul komentar tadi. Keduanya
memiliki persamaan hal yang keluar dari adat kebiasaan, namun bila disertai
dengan tahaddi/tantangan, maka dia menjadi mukjizat. Perubahan tongkat
menjadi ular, merupakan ayat sekaligus mukjizat karena diiringi dengan
tantangan, dan terbelahnya laut, bukanlah mukjizat tapi sebagai ayat, karena
tidak adanya tahaddi. Maka ayat tidak perlu dilandasi oleh permintaan atau

25

Lihat Muqaddimah Tahqiq, Ahmad Bin Farah al-Lakhmi al-Isbily asSyafi'I, Mukhtasar Khilafiyat al-Baihaqi… h. 34.
26
Draft Makalah Ahmad Muhammad Fakir, Min Mashadir as-Sirah anNabawiyah… h. 2.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa
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kemauannya.27 Dan posisi Imam Baihaqi dalam penggunaan term ini terlihat
pada tempatnya.
Penutup
Pada dasarnya karya monumental yang menjadi kajian sekarang ini
selain memiliki aspek nilai yang tidak terhingga, yang cukup ditandai dengan
komentar para ulama akan keberadaan kitab ini, tentunya memiliki beberapa
kekurangan yang bisa menjadi nilai tambah dan penyempurnaan akan kitab ini.
Namun beberapa nilai yang terlihat menjadi titik lemah dari karya ini
justru dari beberapa sisi akan menyerang balik akan tambahan nilai yang
ditawarkan menjadi titik lemahnya pula. Sebagai contoh, ketika mengkritisi
hendaknya pengarang menyisipkan keterangan akan kisi-kisi kosong tentang
sejarah Rasul, sehingga tidak terdapat lompatan kejadian dari hari pertama ke
kejadian hari ke 10. aspek yang dinilai menjadi titik lemah ini bila dilihat dari
sisi tradisi utama karya terdahulu yaitu penyertaan tiap kabar dengan sanad,
akan menjadi titik lemah terhadap aspek positif tadi. Keterangan penambahan
kekosongan sejarah dengan komentar dan keterangan, dari sisi posisi tradisi
ulama dahulu, haruslah disertai dengan sanad. Sehingga aspek kelemahan dari
sisi tertentu, akan menjadi nilai positif dari sisi lain.
Dalam karya Imam Baihaqi ini terlihat adanya lompatan dari runtutan
peristiwa terkait kehidupan Rasululllah, sisi ini yang dilihat sebagai sisi
kelemahan terhadap karya dia, meski pada titik lain, metode sanad yaitu dengan
pemilihan hadis berkualitas dengan derajat hadis shahih, menjadi nilai tawar
yang menjadikan kwalitas kitab karangan Imam Baihaqi menjadi salah satu
kitab yang diakui oleh para Ulama dan menjadi salah satu kitab rujukan primer
(mu’tamad) dalam bidang kajian sejarah Rasulullah.
Demikian bahasan dan ulasan tentang kitab Dala'il al-Nubuwwah karya
Imam Baihaqi. Diharapkan ada kontribusi nilai positif dari paparan kajian di
atas, sebagai acuan dalam menciptakan karya yang layak dan memenuhi standar
ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Wallahu Ta'ala A'lam

27

Lihat catatan kaki Kitab Abdullah Bin Shiddiq al-Ghumari, Bida' at-Tafasir
(Kairo: Maktabah al-Qahirah, Cet. III, 2005), h. 5-6
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