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TEKS HADITS

ت
ْ َ إِ َذا ُزلْ ِزل:َو َسلَّ َم

َِّ ول
اّللُ َعلَْي ِو
ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع ْن ابْ ِن َعبَّاس ق
َّ صلَّى
َ اّلل
ِ تَع ِد ُل نِصف الْ ُقر
آن
ْ
ْ َ ْ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma beliau berkata:
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda:
Surat az-Zalzalah setara dengan setengah al-Qur'an.

TAKHRIJ HADITS

Hadits ini dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dalam Sunan-nya
2/147 dan al-Hakim dalam al-Mustadrak 1/566 dari jalan
periwayatan Yaman bin al-Mughirah al-Anazi dari 'Atha' bin
Abi

Rabah

rahimahullah

dari

Ibnu

Abbas

radhiyallahu

‘anhuma secara marfu'.
Imam at-Tirmidzi rahimahullah menghukumi hadits ini
sebagai hadits lemah dengan menyatakan:

ِ
ِان ب ِن الْمغِرية
ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ْ َََى َذا َحديث َغ ِريب َل نَ ْع ِرفُوُ إَّل م ْن َحديث َي

Hadits gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari
hadits Yaman bin al-Mughirah.
Yaman bin al-Mughirah al-Anazi seorang perawi yang
lemah, imam al-Bukhari rahimahullah dan Abu Hatim ar-Razi
rahimahullah menyatakan bahwa ia seorang mungkarul
hadits.

Ungkapan

Imam

al-Bukhari

"Mungkarul

Hadits"

menunjukkan sangat terlalu kelemahannya. (lihat Silsilah
Ahadits ad-Dha'ifah 3/514).
Demikian juga lbnu Hibban rahimahullah menyatakan:
Sangat mungkar sekali (Mungkarul hadits Jiddan), Dia
meriwayatkan hadits-hadits mungkar yang tidak ada asalnya
sehingga berhak ditinggalkan (Tahdzib at-Tahdzib 4/452).
An-Nasa'i menyatakan: Tidak tsiqah (Laisa bits-Tsiqah).
Yaman dalam meriwayatkan hadits ini bersendirian, tidak
diikuti oleh para murid Atha' yang Lainnya. Dengan demikian
bersendiriannya Yaman ini tidak bisa diterima sehingga
haditsnya dihukumi hadits mungkar. Oleh karena itu Syaikh
al-Albani rahimahullah menghukumi hadits ini dengan hadits
mungkar dalam Silsilah adh-Dha'ifah no 1342 (3/514).
Pernyataan mayoritas ulama melemahkan hadits ini
dengan sebab Yaman bin al-Mughirah.
Diantara
adalah:

ulama

yang

melemahkan

hadits

ini

1. Imam at-Tirmidzi rahimahullah,
2. Ibnu Abdilbarr rahimahullah dalam at-Tamhid,
3. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari 8/687,
4. Adz-Dzahabi

rahimahullah

dalam

Talkhish

al-

Mustadrak,
5. Al-Munawi rahimahullah dalam Faidhul Qadir 1/367,
6. Asy-Syaukani rahimahullah dalam al-Fathur-Rabani
min Fatawa Imam Syaukani 12/5930, dan
7. Al-Albani rahimahullah dalam Adh-Dha'ifah, no. 1342.

HADITS ANAS

Hadits ini juga diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik
radhiyallahu ‘anhu secara marfu' dengan redaksi yang serupa
dengan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma:

َِّ ول
ِ ََع ْن أَن
َ َم ْن قَ َرأ:اّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ َس بْ ِن َمالِك ق
َّ صلَّى
َ اّلل
ِ َإِ َذا زلْ ِزل
ِ
ِ ف الْ ُقر
ِص
آن
ْ َت عُدل
ْ ُ
ْ ت لَوُ بِن
ْ
Dari

Anas

bin

Malik

radhiyallahu

‘anhu

berkata:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Siapa
yang membaca surat az-Zalzalah disetarakan dengan
setengah al-Qur'an.

Hadits ini dikeluarkan oleh at-Tirmizi rahimahullah dalam
Sunan-nya 2/146 dan al-Uqaili rahimahullah dalam adhDhu'afa' hlm. 89 dari al-Hasan bin Salim bin Shalih al-'Ijli
dari Tsabit al-Bunani rahimahullah dari Anas radhiyallahu
‘anhu secara marfu'.
Imam

at-Tirmidzi

rahimahullah

berkata

setelah

menyampaikan hadits ini:

ِ ى َذا ح ِديث َغ ِريب َل نَع ِرفُو إَِّل ِمن ح ِد
اْلَ َس ِن بْ ِن َس ْلم
ْ يث َى َذا الشَّْي ِخ
ُ ْ
َ ْ
َ َ
Hadits Gharib. Kami tidak mengenalnya kecuali dari
hadits Syaikh ini al-Hasan bin Salm.
Hadits ini lemah karena adanya al-Hasan al-'Ijli seorang
yang majhul (tidak dikenal) yang dilemahkan para ulama.
Sehingga

pernyataan

para

ulama

sepakat

melemahkan

hadits ini. Diantara mereka adalah:
1. Al-Uqaili rahimahullah berkata: Al-Hasan ini Majhul
dan haditsnya tidak benar (adh-Dhu'afa hlm. 89),
2. Adz-Dzahabi

rahimahullah

berkata:

Hampir

tidak

dikenal dan haditsnya mungkar (lihat Mizaan al-I'tidal
1/523),
3. Al-Baihaqi rahimahullah dalam Syuabul Iman 2/497,
4. Al-Albani rahimahullah dalam Silsilah Ahadits adhDhaifah.

HADITS ABU HURAIRAH

Demikian juga pendukung hadits ini dari hadits Abu
Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata:

َّ أ
َ َاّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ق
َّ صلَّى
ْ َت ِِف لَْي لَة َكان
ْ َ َم ْن قَ َرأَ إِذَا ُزلْ ِزل:ال
َّ َِن الن
ُت لَو
َ َِّب
ِبِع ْد ِل ن
ِ ف الْ ُقر
ِص
آن
ْ
َ
ْ
Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
Siapa yang membaca surat al-Zalzalah pada satu malam,
Bacaannya itu setara dengan setengah al-Qur'an.
Hadits ini di keluarkan oleh Ibnu as-Sunni rahimahullah
dalam Amal al-yaum wal Lailah no. 691 dan Abu Umayyah
ath-Thurthusi rahimahullah dalam Musnad Abu Hurairah
2/195 dengan sanad yang sangat lemah, karena ada 'Isa bin
Maimun al-Madani yang dilemahkan sejumlah ulama.
Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata: Pada sanadnya
ada perawi yang sangat lemah sekali (Nata ij al-Afkar
3/268). Sedangkan Syaikh al-Albani rahimahullah berkata:
Sanadnya lemah sekali, 'Isa bin Maimun tampaknya adalah
al-Madani yang dikenal dengan al-Wasithi yang dilemahkan
sejumlah ulama sampai Abu Hatim al-Razi rahimahullah dan
lainnya menyatakan: Dia seorang yang ditinggal haditsnya
(Matrukul Hadits), sedangkan Abu Umaiyah sendiri adalah

perawi shaduq seperti dijelaskan Ibnu Hajar rahimahullah
dan hadits ini tidak bisa menjadi penguat. (lihat Silsilah
Ahadits adh-Dhaifah no. 1342).

KESIMPULAN

Jelaslah, hadits tentang keutamaan surat az-Zalzalah
yang setara dengan setengah al-Qur'an adalah hadits yang
lemah yang tidak bisa dijadikan hujjah dalam menentukan
keutamaan tersebut. Demikian juga tidak boleh menisbatkan
keutamaan ini kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
dan tidak boleh berkeyakinan mendapatkan pahala dan
balasan setengah

al-Qur'an ketika

membaca surat

az-

Zalzalah.
Surat az-Zalzalah adalah firman Allah ‘Azza wa Jalla:

ِ  وأ.ت ْاْلَرض ِزلْزالَها
ِ َإِ َذا ُزلْ ِزل
ِ َ َ وق.ض أَثْ َقالَ َها
.نسا ُن َما لَ َها
ْ َ َ َ ُ ْ
ُ َخَر َجت ْاْل َْر
َ
َ ال ْاْل
ِ
َّ  ِِب.َخبَ َارَىا
َّاس أَ ْشتَاتا
ُ يَ ْوَمئِذ تُ َح ِّد
َ ََّن َرب
ْث أ
ْ َ يَ ْوَمئذ ي.ك أ َْو َحى لَ َها
ُ ص ُد ُر الن
َ  َوَمن يَ ْع َم ْل ِمثْ َق.ُال ذَ َّرة َخ ْريا يََره
َ  فَ َمن يَ ْع َم ْل ِمثْ َق.لِّيُ َرْوا أ َْع َمالَ ُه ْم
ال ذَ َّرة َشّرا
.ُيََره

Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya (yang
dahsyat), dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat
(yang dikandung)nya, dan manusia bertanya: "Mengapa
bumi

(jadi

beritanya,

begini)',

pada

karena

memerintahkan

(yang

hari

itu

sesungguhnya

bumi

menceritakan

Rabbmu

telah

demikian itu) kepadanya.

Pada

hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang
bermacam macam,

supaya

mereka (balasan) pekerjaan

diperlihatkan

mereka.

Barangsiapa

kepada
yang

mengerjakan kebaikan seberat dzarrah-pun niscaya dia akan
melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan
kejahatan seberat dzarrah-pun niscaya dia akan melihat
(balasan)nya pula. (QS. az-Zalzalah/99: 1-8)
Wabillahittaufiq.[]

