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Thank you unconditionally much for
downloading pemikiran ali mustafa yaqub
terhadap hadis.Maybe you have knowledge that,
people have look numerous time for their
favorite books afterward this pemikiran ali
mustafa yaqub terhadap hadis, but end up in
harmful downloads.
Rather than enjoying a good book with a mug
of coffee in the afternoon, instead they
juggled in imitation of some harmful virus
inside their computer. pemikiran ali mustafa
yaqub terhadap hadis is genial in our digital
library an online entrance to it is set as
public for that reason you can download it
instantly. Our digital library saves in
compound countries, allowing you to get the
most less latency times to download any of
our books gone this one. Merely said, the
pemikiran ali mustafa yaqub terhadap hadis is
universally compatible similar to any devices
to read.
Hukum Dai Bertarif oleh Prof. Dr. KH. Ali
Mustafa Yaqub, MA Tentang KH. Ali Mustafa
Yaqub - Ustadz Dr. Arrazy Hasyim, MA
Pengertian Bid'ah oleh KH Ali Mustafa Yaqub
Biografi Imam al-Nawawi - Prof. Dr. KH. Ali
Mustafa Yaqub, MA Ali Mustafa Yaqub Sarasehan Seniman \u0026 Budaya Islam Prof.
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Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. - Aqidah
AhlusSunnah, Syi'ah dan Liberalisasi Agama
Ali Mustafa Yaqub dan Hadis Palsu Seputar
Ramadhan Selamat Jalan KiaiNasehat Kyai Ali
Mustafa Yaqub Kepada Mahasantri 22 Nov 2013
Biografi Alm. Kiai Ali Mustafa Yaqub Profil
Kyai Haji Ali Mustafa Yaqub Pidato Sejuk KH
Ali Mustafa Yaqub di ILC 16 05 2012 [HDWDR].flv KH. Ali mustafa Yaqub, MA - Kriteria
Pakaian ( Ngaji Hadis 1 Menit) Debat
Christian Prince | Hanya Allah yang
tahu...!!! - TRUTH SBY - Iblis Sejarah Yahudi
- Ustadz Firanda Andirja, MA Islam Nusantara
Liputan Khusus! Gelimang Harta Nurhadi
KH.Hasyim Muzadi dan ISIS Indonesia Lawyers
Club - Pro Kontra Soeharto Pahlawan Nasional
- (Part 7) SEJARAH YAHUDI - Ust. Abu Jundi MT. Al-Khansa Kajian Sejarah: Sejarah Hitam
Yahudi - Ustadz Zainal Abidin Syamsudin, Lc.
TAN MEI HWA A DEMAKILC 24 Maret 2015:ISIS
MENGANCAM KITA?\" - Ali Mustafa Yaqub
Inspirasi Pagi Ali Mustafa Yakub - NET5
Tabligh Akbar : Menyikapi Perbedaan Dalam
Islam - Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yoqub, MA
Habib Salim FPI, Ruhut Sitompul, KH Ali
Mustafa Yaqub 1 KH. Ali Mustafa Yaqub
Menentang Keras LGBT #ILC TVOne. In Memoriam
Sang Khadimun Nabi; Prof. Dr. KH. Ali Mustafa
Yaqub, MA. [Kamis, 28 April 2016] Pemikiran
Islam - Nashr Hamid Abu Zaid
KH Ali Mustafa Yaqub Tutup UsiaPemikiran Ali
Mustafa Yaqub Terhadap
Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub dan
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Kontribusinya Terhadap Pemikiran Hadis di
Indonesia. Ali Mustafa Yaqub’s Understanding
of Hadiths and his Contributions to the
Thoughts of Hadiths in Indonesia This is a
qualitative study that delves into the hadith
figure of the 20th century, Ali Mustafa
Yaqub. This study aims to reveal Ali Mustafa
Yaqub's understanding of hadiths according to
his ...
Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub dan
Kontribusinya ...
Pemikiran Ali Mustafa Yaqub Terhadap Hadis Blogger Ali Mustafa Yaqub is a professor of
Hadith Studies in the Institute of Quran
Science and a manager of Islamic Boarding
School Darussunnah Tangerang. He died at the
age of 64 on 28 April 2016. As an expert of
Hadith Studies, he actively wrote many
articles in some mass media, and criticized
moslem people (ummah) from the perspective of
hadith ...
Pemikiran Ali Mustafa Yaqub Terhadap Hadis
Where To Download Pemikiran Ali Mustafa Yaqub
Terhadap Hadisrepair pdf manual 2012 2013, a
veterinary guide to the parasites of reptiles
vol 2 arthropods excluding mites, religion
economy and cooperation religion and reason,
the periodic table a visual guide to the
elements, 4 stroke50cc service manual jl50qt,
the leader on the couch a clinical approach
to changing people organisations Page 12 ...
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Pemikiran Ali Mustafa Yaqub Terhadap Hadis
ABSTRAK . RIKI EFENDI . Pemikiran dan
Aktivitas Dakwah Prof.DR. KH. Ali Mustafa
Yaqub,MA. Kira- kira pada tahun 1980-an, di
negeri ini muncul segala macam dakwah yang
menarik untuk di amati.Dakwah pada hakikatnya
adalah mengajak manusia kepada kebaikan,
kepada kedamaian, juga kepada kesalehan baik
secara individu maupun sosial.
Pemikiran dan aktivitas dakwah Prof. DR. Ali
Mustafa Yaqub, MA
Pemikiran Ali Mustafa Yaqub Terhadap Hadis
period of time, though there are plenty of
genres you can browse through. Look carefully
on each download page and you can find when
the free deal ends. Pemikiran Ali Mustafa
Yaqub Terhadap Ali Mustafa Yaqub adalah tokoh
yang punya pengaruh besar terhadap corak
keberagaman sebagian Page 4/27 . Where To
Download Pemikiran Ali Mustafa Yaqub Terhadap
...
Pemikiran Ali Mustafa Yaqub Terhadap Hadis
DAKWAH PROF. DR. KH. ALI MUSTAFA YAQUB, MA.
Skiripsi Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam
(S.Sos.I) Oleh Riki Efendi NIM: 105051001948
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SYARIF
HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H./2009 M .
PEMIKIRAN DAN AKTIVITAS DAKWAH PROF. DR. KH.
ALI MUSTAFA YAQUB ...
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Pemikiran dan Aktivitas Dakwah Prof.Dr.KH.
Ali Mustafa ...
Kata Kunci : Ali Mustafa Yaqub, Pemikiran,
Istinbath Hukum. Pembimbing : Drs. Sirril
Wafa, MA . Daftar Pustaka : 1947-2015 Tahun .
v KATA PENGANTAR . ّ بسم هللا الر ّحمن الرحيم
Alhamdulillahirabbil’alamin, tiada untaian
kata yang pantas diucapkan melainkan ucapan
kalimat puja puji syukur kehadirat Allah SWT,
Tuhan semesta alam. Karena rahmat dan
karunianya penulis bisa ...
PEMIKIRAN HUKUM ISLAM PROF. DR. KH. ALI
MUSTAFA YAQUB, MA ...
Salah satu kritik Ali Musthafa Yaqub terhadap
gurunya adalah dukungan muhammad Musthafa alA’zami, kritik tersebut ditandai dengan
ungkapan Musthafa Yaqub: “salah satu ulama
yang mendukung al-Albani, kendati mungkin
tidak secara total adalah guru kami sendiri
adalah Muhammad Musthafa al-A’zami.” Menurut
pengakuannya Musthafa Yaqub tentang studinya
di Saudi Arabia didorong oleh K.H ...
Studi Pemikiran Ali Musthafa Yaqub pada
Kritik Hadis
Dari uraian di atas dapat kita pahami dari
arti kebutuhan masyarakat Islam di Indonesia
terhadap pengetahuan ajaran Islam dengan baik
khususnya dalam bidang kajian hadis, karena
Kontribusi Ali Mustafa Yaqub terhadap
perkembangan kajian ...
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Biodata. Prof. Ali Mustafa Ya’qub, MA
dilahirkan di Kemiri, Batang, Jawa Tengah
tahun 1982 dari sebuah keluarga yang taat
menjalankan agama. Pendidikan Ali Mustafa
Ya’qub mulai dari SD sampai SMP, semua
dijalani di Batang kota kelahirannya, setelah
tamat SMP minatnya untuk belajar agama mulai
tumbuh, Ali Mustafa kecil bertandang ke
sebuah pesantren di Seblak, Jombang untuk
belajar agama ...
Pandangan Ali Musthafa Ya’qub Tentang Ilmu
Hadits – Jumal ...
Ali Masrur Fakultas Ushuluddin UIN Sunan
Gunung Djati Bandung Indonesia Rosihon Anwar
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati
Bandung Indonesia Article Tools. Print this
article. Indexing metadata ...
Metode Pengajaran dan Kurikulum Darus Sunnah
Sebagai ...
KONTRIBUSI PEMIKIRAN ALI MUSTOFA YAKUB DI
INDONESIA (STUDI PADA KOMISI B-2 FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA) - Raden Intan
Repository . #Fatwa Majelis Ulama Indonesia
#Urgensi Pentepan Fatwa Majelis Ulama Ind. 10
0 0 Download now Lihat PDF ...
KONTRIBUSI PEMIKIRAN ALI MUSTOFA YAKUB DI
INDONESIA (STUDI ...
Ali Mustafa Yaqub, MA terhadap perkembangan
kajian hadis di Nusantara. Tulisan ini
beranggapan bahwa tidak mudah menemukan orang
yang dapat disebut sebagai seorang muhaddis
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(ahli hadis) dalam arti terminologis.
Padahal, hadis adalah sumber otoritas kedua
(secondary resources) dalam agama Islam
setelah Al-Qur’an. Belajar dari figur Prof.
Dr. KH Ali Mustafa Yaqub, setiap muslim sudah
...
PROF. DR. KH. ALI MUSTAFA YAQUB, MA.MUHADDITH
NUSANTARA ...
(studi komparatif pemikiran ali mustafa yaqub
dan masdar . farid mas’udi) skripsi .
diajukan kepada fakultas syariah dan hukum .
universitas islam negeri sunan kalijaga
yogyakarta . untuk memenuhi sebagian syaratsyarat . memperoleh gelar sarjana strata satu
. dalam ilmu hukum islam . oleh: ahmad
muzhaffar 12360010 . pembimbing: dr. sri
wahyuni, m.ag., m.hum. jurusan perbandingan
mazhab ...
PEREMPUAN SEBAGAI IMAM SHALAT BAGI JAMA’AH
LAKI-LAKI
Pemikiran dan Aktivitas Dakwah Prof.DR. KH.
Ali Mustafa Yaqub,MA. Kira- kira pada tahun
1980-an, di negeri ini muncul segala macam
dakwah yang menarik untuk di amati.Dakwah
pada hakikatnya adalah mengajak manusia
kepada kebaikan, kepada kedamaian, juga
kepada kesalehan baik secara individu maupun
sosial.
Pemikiran dan aktivitas dakwah Prof. DR. Ali
Mustafa Yaqub ...
Artikel ini mencoba mengulas latar belakang
Page 7/16

Read Book Pemikiran Ali Mustafa Yaqub
Terhadap Hadis
keilmuan, sumber gagasan pemikiran, dan
kontribusi ilmiah Prof. Dr. Kiai Ali Mustafa
Yaqub, MA terhadap perkembangan kajian hadis
di Nusantara. Tulisan ...

Santri saat ini sudah tidak bisa lagi
dianggap sebelah mata, diremehkan,
direndahkan, apalagi dinafikan wujudnya. Ada
sekitar 4 juta lebih santri di seluruh
Indonesia, yang diharapkan bersiap menghadapi
tantangan globalisasi yang semakin kompleks
dan kompetitif. Sebagai generasi muda
Indonesia, santri, pelajar, mahasantri,
ataupun mahasiswa, bahkan lulusan perguruan
tinggi kenamaan lainnya harus menjadi bagian
dalam memajukan bangsa dan menjawab tantangan
dari kalangan yang menyangsikan masa depan
Indonesia. Santri zaman now dalam buku ini
digambarkan bahwa identitas mereka yang tetap
santri, namun wawasan keislamannya luas,
cakrawalanya kaya, adaptif terhadap perubahan
zaman, visioner, serta akomodatif, dengan
tidak mengubah karakter kesantriannya yang
berilmu dan be-riy‰dhoh. Tidak usah berpikir
panjang mau jadi apa setelah mondok. Yang
penting, tugasnya sekarang ini hanyalah
belajar dan terus mengukir prestasi gemilang.
Nanti Allah yang akan angkat derajat kita
sebagai orang-orang beriman dan memiliki
ilmu. Buku ini mengurai kisah-kisah
inspiratif yang membeberkan nilai, hikmah,
dan falsafah kehidupan pondok pesantren.
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Banyak kisah menarik dalam dunia pondok
pesantren, seperti yang akan ditebarkan di
setiap lembaran buku ini. Selamat membaca.

“KH. Ali Mustafa Yaqub itu dulu Wakil Ketua
Komisi Fatwa (MUI), jadi beliau memang orang
yang kritis. Dan dalam memahami bebagai fatwa
itu sangat siap dengan berbagai dalil dan
landasan disiplin keilmuan. Karena beliau
memang ahli hadits, jadi ber-nash kalau
menyampaikan sesuatu. (KH. Ma’ruf Amin, Ketua
MUI Pusat) “Yang kadang kala diperlukan dalam
menghadapi masalah-masalah yang dihadapi Umat
Islam.”Beliau menguasai sumber-sumber ajaran
Islam, Alquran dan Hadits, serta responsive
terhadap masalah-masalah yang dihadapi umat
Islam.” (Prof. Dr. Din Syamsuddin, Ketua
Dewan Pertimbangan MUI Pusat ) “Beliau sangat
tegas, tak tak ada kompromi terhadap
kebatilan. Beliau juga tega terhadap aliran
sesat. Makanya dengan wafatnya beliau, kami
merasa kehilangan.” (KH. Tengku Zulkarnain,
Wakil SEkjen MUI Pusat). - Pustaka Al-Kautsar
Publisher Buku ini hadir untuk menjelaskan bagaimana
pandangan ulama Hadis dan para orientalis
tentang Hadis Nabi itu.Ê Data dalam buku ini
bersumber dari hasil penelitian, buku, dan
artikel penulis baik yang pernah diterbitkan
ataupun belum. Tujuan buku ini untuk
menjelaskan perspektif ulama Hadis dan
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orientalis tentang topik tertentu seperti
orientalisme, sejarah Hadis dan ilmu Hadis,
sikap terhadap Hadis, pengertian Hadis dan
Sunnah, sanad dan matan, teori-teori yang
dikemukakan oleh orientalis seperti Ignaz
Goldziher, Joseph Schacht, G.H.A. Juynboll,
Harald Motzki, dan Nabia Abbott, koneksitas
teori-teori kritik Hadis di kalangan
orientalis, penyebab koneksitas, verifikasi
terhadap teori-teori itu, perbandingan konsep
Hadis tertentu menurut ulama Hadis dan
orientalis, dan sebagainya. Buku ini layak
dibaca oleh siapa pun baik dosen, mahasiswa,
ilmuan, cendekiawan, maupun masyarakat umum
yang berminat mengkaji ilmuilmu keislaman
terutama bidang ilmu Hadis dalam perspektif
yang lebih luas karena melibatkan pendapat
dan teori-teori yang dikembangkan oleh para
orientalis. Kajian dalam buku ini tidak
bermaksud Òberat sebelahÓ dengan menghadirkan
kritik terhadap pendapat dan teori para
orientalis. *** Persembahan penerbit Kencana
(PrenadaMedia)
Al-Qur’an dan Hadis, di samping sama-sama
sebagai sumber ajaran Islam, keduanya
mempunyai perbedaan yang sangat menonjol
terutama dilihat dari segi keautentikannya.
Seluruh ayat Al-Qur’an dipastikan berasal
dari Allah berbeda dengan Hadis Nabi yang
sebagiannya dipastikan berasal dari Nabi
tetapi ada pula yang diragukan bahkan
sebagian dipastikan tidak berasal darinya.
Kepastian Al-Qur’an berasal dari Allah karena
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seluruh ayat-ayatnya telah ditulis semenjak
diturunkannya kepada Nabi Muhammad, terjaga
baik secara hafalan maupun catatan atau
tulisan di kalangan para sahabat dan kemudian
dibukukan dalam satu mushaf pada masa Abū
Bakar al-Siddīq serta digandakan pada masa
‘Utsmān ibn ‘Affān dalam bentuk mushaf
‘Utsmānī. Adapun Hadis Nabi, pada masa
Rasulullah hanya sebagian yang ditulis karena
khawatir tercampur dengan Al-Qur’an.
Mayoritas Hadis saat itu terekam dalam
hafalan para sahabat Nabi yang diriwayatkan
secara lisan dan hanya sedikit yang terekam
dalam bentuk tulisan. Periwayatan Hadis
secara lisan ini memakan waktu yang cukup
lama sejak masa Rasulullah hingga masa-masa
sesudahnya. Hadis-hadis baru dibukukan secara
lengkap pada abad kedua dan ketiga Hijriyah.
Karena itu, periwayatan Hadis memerlukan
waktu ratusan tahun yang melibatkan beberapa
generasi, yakni generasi sahabat, tābi’īn,
tābi’ al-tābi’īn yang kemudian Hadis-hadis
itu dibukukan oleh para mukharrij (kolektor)
Hadis. Periwayatan Hadis dalam jangka waktu
yang relatif panjang inilah antara lain yang
menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas
Hadis; ada yang sahih, hasan, a’īf bahkan
palsu. Dapat dikatakan bahwa tidak semua
hadis benar-benar dari Rasulullah, berbeda
dengan Al-Qur’an yang dipastikan berasal dari
Allah. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Al-Qur’an dan Hadis, di samping sama-sama
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sebagai sumber ajaran Islam, keduanya
mempunyai perbedaan yang sangat menonjol
terutama dilihat dari segi keautentikannya.
Seluruh ayat Al-Qur’an dipastikan berasal
dari Allah berbeda dengan Hadis Nabi yang
sebagiannya dipastikan berasal dari Nabi
tetapi ada pula yang diragukan bahkan
sebagian dipastikan tidak berasal darinya.
Kepastian Al-Qur’an berasal dari Allah karena
seluruh ayat-ayatnya telah ditulis semenjak
diturunkannya kepada Nabi Muhammad, terjaga
baik secara hafalan maupun catatan atau
tulisan di kalangan para sahabat dan kemudian
dibukukan dalam satu mushaf pada masa Abū
Bakar al-Siddīq serta digandakan pada masa
‘Utsmān ibn ‘Affān dalam bentuk mushaf
‘Utsmānī. Adapun Hadis Nabi, pada masa
Rasulullah hanya sebagian yang ditulis karena
khawatir tercampur dengan Al-Qur’an.
Mayoritas Hadis saat itu terekam dalam
hafalan para sahabat Nabi yang diriwayatkan
secara lisan dan hanya sedikit yang terekam
dalam bentuk tulisan. Periwayatan Hadis
secara lisan ini memakan waktu yang cukup
lama sejak masa Rasulullah hingga masa-masa
sesudahnya. Hadis-hadis baru dibukukan secara
lengkap pada abad kedua dan ketiga Hijriyah.
Karena itu, periwayatan Hadis memerlukan
waktu ratusan tahun yang melibatkan beberapa
generasi, yakni generasi sahabat, tābi’īn,
tābi’ al-tābi’īn yang kemudian Hadis-hadis
itu dibukukan oleh para mukharrij (kolektor)
Hadis. Periwayatan Hadis dalam jangka waktu
yang relatif panjang inilah antara lain yang
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menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas
Hadis; ada yang sahih, hasan, a’īf bahkan
palsu. Dapat dikatakan bahwa tidak semua
hadis benar-benar dari Rasulullah, berbeda
dengan Al-Qur’an yang dipastikan berasal dari
Allah Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Buku tentang maqāşid al-sharī'ah belum banyak
dipublikasikan di Indonesia. Meskipun ada
beberapa buku yang membahas maqāşid alsharī'ah, pembahasannya tidak terlalu lengkap
dan belum menyatukan perkembangan mutakhir
tinjauan maqāşid al-shari'ah. Sementara di
luar negeri, kajian ini telah mulai
berkembang dan banyak digunakan untuk
merespons fenomena baru yang berkaitan dengan
hukum Islam. Buku ini hadir untuk melengkapi
kekurangan ini dan ingin mengenalkan kepada
pengkaji hukum Islam Indonesia tentang
diskusi mutakhir maqāşid al-sharī'ah.
Diskursus ini penting dikenalkan kepada
masyarakat agar hukum Islam tidak terlalu
tekstual dan konfirmasi para ahli hukum,
khusus pembuat fatwa, untuk memperhatikan
tujuan syariat Islam kompilasi merumuskan
hukum, mengambil hukum yang dirumuskan tidak
bertentangan dengan misi dasimatan Islam.
Dalam buku ini, diuraikan sejarah
perkembangan tinjauan maqāşid al-sharī'ah,
latar belakang kemunculan diskursus maqāşid
kontemporer, dan tipologi kajian maqāşid alsharī'ah. Penulis juga menjelaskan kesulitan
maqāşid al-sharī'ah dan bagaimana cara
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menggunakan pertanyaan fikih. Bagian metode
dan penerapannya penting karena ini sebagian
akademisi beranggapan bahwa maqāşid tidak
dapat disebut sebagai kesepakatan dan tidak
dapat digunakan untuk perumusan hukum. Untuk
menjelaskan tentang maqāşid dan menerapkannya
dalam diskusi fikih, penulis menerapkan
Jasser Auda sebagai objek kajian dalam buku
ini. Jasser Auda dikenal luas sebagai pakar
maqāşid al-sharī'ah kontemporer dan dia salah
satu tokoh yang berhasil menjelaskan maqāsid
secara metodologis dan terintegrasi melalui
karya-karyanya.
Buku Pemikiran Modern dalam Sunah: Pendekatan
Ilmu Hadis ini melihat secara ilmiah
pergulatan atau percaturan antara modernis
sunah yang sesungguhnya dan new modernism
sunah yang sekadar mencari popularitas. Studi
pemikiran modern dalam sunah sangat penting
bagi umat Islam dewasa ini, sehingga umat
Islam tidak mudah terpikat oleh slogan dan
aliran baru yang banyak bermunculan dewasa
ini. Pengarang buku ini dengan pendekatan
ilmu hadis mengupas tuntas pemikiran modern
dalam sunah sampai ke akarakarnya, mulai dari
ingkar sunah era Klasik hingga era Modern
sampai new modernism sunah, sejarah dan
sebabsebab timbulnya pengingkar sunah di
berbagai negara, serta berbagai alasan dan
argumen yang mereka ajukan. Kemudian, dan
yang paling penting ialah pembahasan tentang
modernisasi sunah yang semestinya dalam
Islam, teori pemodernan sunah, salah paham
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dan keraguan new modernism dan pemikirannya.
Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Sebuah pengetahuan (termasuk penafsiran
hadis) diciptakan melalui interaksi sosial
tempat terkonstruksnya kebenaran-kebenaran
bersama dan membandingkan apa yang benar dan
apa yang salah. Dalam pandangan tertentu,
beberapa bentuk tindakan menjadi alami,
sedangkan bentuk-bentuk tindakan lain tidak
bisa dipertimbangkan. Sehingga, otentitas
sebuah hadis mungkin saja bisa terpelihara,
akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi
distorsi makna mengingat sebuah teks tidak
bisa terlepas dari pengaruh subjektifitas
pencerita, pembaca/pendengar, dan konteks
keduanya. Hadis sebagai teks masa lalu, yang
terkodifikasi jauh setelah masa Nabi SAW, dan
diimplementasikan dari generasi ke generasi,
dituntut tetap relevan diberlakukan pada
setiap waktu dan tempat, sebab sifatnya yang
shahih li kulli zaman wa makan. Pemahaman
yang benar terhadap matan (mean/idea) hadis
sangat penting dalam upaya mendudukkan dan
mengamalkannya agar sesuai dengan yang
dikehendaki oleh syari’ (Nabi Muhammad
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam). Sehingga
mengharuskan ulama hadis membuat konsep dan
metode tertentu dalam memahami hadis Nabi
SAW. Tidak terkecuali ulama dan pemerhati
hadis Indonesia, Syuhudi Ismail dan Ali
Mustafa Ya’qub. Kedua tokoh hadis Nusantara
di atas, telah melakukan upaya untuk
mengungkap kembali apa yang sudah dilakukan
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oleh ulama hadis sebelumnya tentang metode
pemahaman hadis, sekaligus menawarkan
beberapa metode baru yang dapat digunakan
dalam memahami hadis (yang kesemuanya)
mengarah kepada kontekstualisasi hadis.
Pertimbangan aspek sosiologi, antropologi
geografi dan budaya, adalah sebagian dari
beberapa langkah pemahaman hadis yang
sebelumnya kurang familiar bagi sebagian
pemerhati hadis. Buku ini perlu dibaca oleh
pengkaji hadis, mahasiswa dan masyarakat
secara umum, yang tertarik mengkaji ilmu-ilmu
keislaman terutama bidang ilmu hadis utamanya
yang terkait dengan syarah hadis.
History of criticism and interpretation of
hadith in Indonesia.
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