BAB III
BIOGRAFI AL-ALBA<NI< DAN PANDANGANNYA MENGENAI
HADIS A<H{A<D DALAM AKIDAH DAN HUKUM
A.

Biografi al-Alba>ni>.

1. Riwayat Hidup al-Alba>ni>.
Nama lengkap al-Alba>ni> adalah Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Muh}ammad bin Nu>h}
Naja>ti bin A<dam, lebih dikenal dengan sebutan al-Alba>ni> yang merupakan nisbah
kepada negara kelahirannya, yaitu Albania. Al-Alba>ni> dilahirkan di Ashqu>darah,
ibu kota Albania pada tahun 1914 M. bertepatan dengan 1333 H. Keluarganya
merupakan keluarga yang sederhana dan religius. Ayah beliau, Nu>h} Naja>ti
termasuk salah seorang ulama besar di Albania. Nu>h} Naja>ti kembali ke negaranya
setelah menuntut ilmu di Istambul Turki168, untuk berkhidmat bagi agama. Beliau
mengajar anak-anak kecil dan orang-orang tua.169
Lingkungan tempat al-Alba>ni> tinggal ketika masih kecil adalah lingkungan
yang religius serta memelihara ajaran agama dalam segala aspek kehidupan.
Namun, ketika Ah}mad Zu>gu> menjabat sebagai raja Albania, ia mengadakan
perombakan total sendi-sendi kehidupan masyarakat yang menyebabkan
kegoncangan hebat. Ah}mad Zu>gu> mengikuti langkah Kamal Ataturk sebagai
penguasa Turki, yang mengharuskan wanita-wanita muslimah melepas jilbab.
Mulai saat itu, orang-orang yang ingin menyelamatkan agama mereka banyak
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yang mengungsi. Keluarga Nu>h} Naja>ti termasuk keluarga yang pertama
mengungsi dari Albania ke Syiria.170
Sesampainya di Damaskus, al-Alba>ni> belajar bahasa Arab tingkat
ibtida>’iyyah di Madrasah Jum’iyyah al-Is’a>f al-Khairi> pada usia sembilan tahun.
Madrasah itu terletak di sebelah Istana Besar di dusun al-Bazu>riyyah. Beliau
menimba ilmu di situ hingga hampir menyelesaikan ibtida’> iyyah. Namun, pada
saat itu bergejolak revolusi Syiria yang diprovokasi oleh orang-orang Perancis.
Madrasah tempat beliau belajar sempat terbakar, lalu murid-murid dipindahkan ke
madrasah lain di pasar Sa>ru>jah. Di madrasah tersebut beliau menyelesaikan
pendidikan tingkat pertamanya. Kemudian beliau melanjutkan belajar intensif

> ,
kepada para syaikh. Beliau belajar ke ayahnya tentang bacaan al-Qur’an, tajwid
sebagian fikih madzhab H{anafi>, dan menamatkan beberapa kitab s}arf. Beliau juga
belajar kitab Mara>qi> al-Fala>h} dan beberapa kitab yang membahas tentang
bala>ghah kepada syaikh al-Burha>ni>. Beliau tidak memperoleh ija>zah dari gurugurunya karena tidak memintanya. Ijaz> ah dalam ilmu hadis beliau peroleh dari
ulama H{alab, syaikh Ra>ghib al-Tabba>kh. Ustadz Muh}ammad al-Muba>rak
menceritakan kepada syaikh Ra>ghib al-Tabba>kh tentang seorang pemuda yang
semangat mempelajari ilmu hadis dan keunggulannya dalam bidang itu.
Kemudian syaikh Ra>ghib al-Tabba>kh mengecek dan memberinya ijaz> ah sebagai
penghormatan dan pengakuan darinya.171
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Syaikh al-Alba>ni> menyatakan bahwa orang pertama yang berpengaruh pada
hidupnya adalah ayahnya. Pengaruh tersebut terlihat jelas pada ketaatan ajaran
agama dan ibadah, karena ia sering ikut bersama ayahnya ke masjid terutama pada
hari Jum’at. Beliau juga sering diajak ayahnya untuk berziarah ke makam-makam,
khususnya makam orang-orang yang diyakini sebagai wali dan memiliki
keutamaan shalat di sisi kuburnya, seperti syaikh Ibnu ‘Arabi> dan syaikh alNabu>lisi>. Ia juga sering shalat di masjid al-Umawi> yang diyakini lebih utama dari
pada masjid yang lain karena diduga ada makam nabi Yah}ya> di dalamnya. AlAlba>ni> mengatakan: Aku masih mengikuti pemahaman ayahku tersebut sampai
Allah menunjukkan kepadaku jalan sunah. Aku melepas banyak sekali pelajaran
darinya yang dahulu diyakini sebagai sarana pendekatan dan ibadah.172
Perkataan Al-Alba>ni> tersebut mengisyaratkan bahwa beliau memiliki
pandangan yang berbeda dengan ayahnya yang bermadzhab H{anafi>. Perbedaan
pendapat antara beliau dan ayahnya adalah seputar kefanatikan mazhab dan
pemeliharaan tradisi-tradisi yang dipegang oleh ayahnya. Bahkan, beliau tidak
hanya berbeda dengan ayahnya, namun juga dengan gurunya. Penyebab
perbedaannya adalah sebagaimana yang beliau tuturkan:
“Pada hakikatnya masalah ini merupakan penyebab pertama aku
memisahkan diri dari guru-guruku karena mereka memiliki manhaj yang
sama dengan ayahku. Awal mula aku melakukan semacam pembahasan
ilmiah adalah menyelidiki masalah ini dari sejumlah referensi fikih dan
hadis yang terdapat dalam perpustakaan ayahku. Aku menulis beberapa
halaman tentang larangan mengerjakan shalat di tempat-tempat tersebut dan
menjelaskan hukum haramnya. Khususnya di masjid yang dibangun di
lingkungan para nabi dan wali. Aku berdalil dengan pendapat-pendapat para
ulama yang aku temukan dalam referensi tersebut. Lalu aku tunjukkan hasil
tersebut kepada guruku, syaikh al-Burha>ni> pada penghujung bulan
172
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Ramadhan. Beliau menjanjikan akan memberikan jawabannya setelah ‘Ied.
Setelah ‘Ied aku mendatanginya dan ia hanya tersenyum seraya berkata:
“Tidak ada apa-apanya ()ﻟﻢ ﺗﺼﻨﻊ ﺷﻴﺌﺎ, karena referensi yang engkau gunakan
tidak lebih dari H{a>shiyah Ibnu ‘A<bidi>n dan Mara>qi> al-Fala>h}, buku-buku
tersebut bukanlah referensi fikih. Aku merasa terpukul mendengar jawaban
tersebut. Namun akhirnya, aku tahu bahwa guruku tidak membaca seluruh
tulisanku itu. Sebab referensi (lain) yang aku pakai adalah ‘Umdat al-Qa>ri>,
Mirqa>t al-Mafa>tih}, Maba>riq al-Azha>r dan H{a>shiyat al-T{ah}t}a>wi> yang
merupakan referensi yang diakui oleh ahli ilmu. Oleh karena itu, aku
bertekad memperluas pembahasan ini. Lalu aku hanya dalam pembahasan
dan penelitian hingga aku menyelesaikan tulisanku dengan merujuk kepada
al-Qur’an, sunah dan perkataan para ulama. Itu merupakan asal-usul kitabku
yang dikenal dengan judul: Tah}dhi>r al-Sa>jid min Ittikha>d al-Qubu>r alMasa>jid.”173
Al-Alba>ni> mulai mempelajari dan meneliti hadis ketika berumur dua puluh
tahun.174 Hal itu bermula dari ketertarikannya pada salah satu bahasan di majalah
al-Manar>

yang

ditulis

oleh

Rashi>d

Ridha>

sehingga

mendorong

rasa

keingintahuannya mengenai ilmu hadis.175 Beliau mengatakan:
“Buku-buku pertama yang mengundang hasratku untuk membacanya adalah
buku cerita Arab, seperti al-Z{a>hir wa ‘Antarah dan al-Malik Sayf.
Kemudian aku mulai menggemari cerita-cerita detektif yang diterjemahkan
ke dalam bahasa Arab, seperti Archien Lobpin dan lainnya. Lalu aku melirik
buku-buku sejarah. Pada suatu hari aku melihat salah satu edisi majalah alMana>r di antara buku-buku yang dipajang dalam sebuah toko buku. Aku
pun membelinya dan membaca salah satu tajuk tulisan sayyid Rashi>d
tentang kitab Ih}ya>’ karya al-Ghaza>li> yang mengisyaratkan tentang sisi baik
dan juga kesalahan kitab tersebut. Ini merupakan pertama kalinya aku
menemukan penelitian ilmiah seperti itu, yang kemudian mendorongku
untuk menelaah seluruh edisi majalah tersebut. Tanpa terasa aku mengikuti
seluruh pembahasan Ih}ya>’ ‘Ulu>m al-Di>n dari kitab aslinya dan juga dari
cetakan yang merangkum takhri>j al-H{a>fiz} al-‘Ira>qi>. Aku terpaksa menyewa
buku tersebut karena tidak mampu untuk membelinya. Sejak saat itu, aku
mulai menelaah kitab tersebut. Aku sangat tertarik dengan takhri>j yang
sangat terperinci itu, sampai-sampai aku menyalinnya dalam satu naskah
173
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atau meringkasnya. Demikian, aku terus bekerja keras hingga aku
menemukan metode praktis yang sangat membantuku untuk menyusun
maklumat-maklumat itu. Kurasa seluruh usaha dan kerja keras yang
kulakukan pada saat itu yang kemudian mendorongku dan memotovasiku
utnuk terus menekuni bidang ini (hadis). Karena tanpa terasa aku harus
menelaah buku-buku bahasa Arab, Bala>ghah dan Ghari>b al-H{adi>th agar
dapat memahami teks-teks yang kubaca disamping melakukan takhri>j.”176
Setelah meneliti majalah al-Manar> , al-Alba>ni> menjadi sangat tertarik pada
bidang hadis. Namun, ketertarikan al-Alba>ni> untuk meneliti hadis tidak disetujui
oleh ayahnya, karena ia menganggap bahwa berkecimpung dalam ilmu hadis
adalah perbuatan orang pailit. Ayahnya mengatakan:

 ﻷن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ, وﻓﻌﻼ أآﺜﺮ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ آﺎﻧﻮا ﻓﻘﺮاء,ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﻨﻌﺔ اﻟﻤﻔﺎﻟﻴﺲ
 إﻧﺼﺮاف ﻋﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ, وأﻗﻼم, أﺣﺒﺎر,رﺣﻠﺔ واﻟﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻧﻔﻘﺎت وﺷﺮاء أﺟﺰاء
.وﻋﻦ اﻟﻜﺴﺐ إﻻ اﻟﺸﻴﺊ اﻟﻴﺴﻴﺮ هﺬا اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﻬﻚ ﻣﻀﻨﻲ
Ilmu hadis merupakan pekerjaan orang-orang pailit. Kebanyakan ahli hadis
adalah orang-orang fakir. Karena hadis memerlukan perjalanan dan
perjalanan membutuhkan nafkah dan pembelian bagian-bagian (peralatan),
banyak tinta dan pena, memalingkan dari dunia dan pekerjaan kecuali yang
sejalan dengan kesibukan hadis mencegahmu dari kelemahan.177
Perkataan ayahnya tersebut justru membuat al-Alba>ni> semakin cinta kepada
hadis. Pada awal penelitiannya, ia tidak mampu membeli buku karena belum
bekerja. Beliau memanfaatkan perpustakaan ayahnya yang kebanyakan kitabnya
merupakan kitab mazhab H{anafi>. Kemudian ia belajar di perpustakaan alZ{a>hiriyyah karena kitab-kitab yang ada di perpustakaan ayahnya tidak mencukupi.
Hampir setiap hari ia menghabiskan waktu sekitar dua belas jam untuk belajar di
sana dan hanya istirahat shalat dan makan siang.
Al-Alba>ni> diberikan ruangan khusus untuk belajar dan juga kunci
perpustakaan oleh pemimpin perpustakaan al-Za>hiriyyah karena ketekunannya
176
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belajar. Beliau biasanya masuk perpustakaan ketika pagi sebelum petugas
kebersihan datang dan pulang sore, bahkan terkadang setelah shalat isya’. Orangorang yang melihat beliau ketika itu, akan mengetahui kesungguhan dan semangat
beliau dalam memanfaatkan waktu.178
Al-Alba>ni> bekerja sebagai tukang reparasi jam untuk memenuhi kebutuhan
harian keluarganya. Keahlian itu ia pelajari dari ayahnya. Beliau mengatakan:
“Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah yang tercurah atas diriku sangat
banyak, aku tidak mampu untuk menghitungnya. Namun, barangkali yang
terbesar ada dua: perpindahan kedua orang tuaku ke tanah Syiria. Kedua,
ayahku mengajariku keahlian yang dimilikinya dalam mereparasi jam. Ada
pun nikmat pertama, dengan hijrahnya keluargaku, aku dapat mudah
mempelajari bahasa Arab. Sekiranya kami tetap di Albania tentu aku tidak
akan tahu sedikit pun bahasa Arab walau satu huruf. Padahal tidak ada jalan
untuk memahami al-Qur’an dan sunah kecuali dengan menguasai bahasa
Arab. Adapun nikmat kedua, profesi jam tersebut banyak memberiku
peluang untuk menuntut ilmu. Dengan demikian terbuka kesempatanku
untuk berbisnis, sekiranya aku harus mempelajari bisnis terlebih dahulu
tentu waktuku akan habis untuk itu. Tentu juga aku akan terhalang menuntut
ilmu, padahal menuntut ilmu membutuhkan waktu yang lapang untuk
berkonsentrasi mendalaminya.”179
Menurut al-Alba>ni>, seseorang tidak boleh meninggalkan hadis s}ah}i>h} hanya
karena perkataan seorang imam atau syaikh. Pada awal-awal dakwahnya, alAlba>ni> mendapat pertentangan baik dari ayahnya yang merupakan pengikut
mazhab H{ana>fi> maupun dari para syaikh. Biasanya pertentangan dipicu karena
fanatik mazhab. Setelah itu, al-Alba>ni> menghubungi rekan-rekannya untuk
mengadakan kajian. Mereka pada awalnya mengadakan pertemuan di toko,
kemudian pindah ke rumah salah seorang teman, pindah lagi ke rumah yang lebih
besar, lalu mereka menyewa rumah. Ketika jamaah kajian semakin banyak,
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akhirnya mereka dibubarkan oleh pihak yang tidak sepaham dengan mereka.
Dakwah beliau mulai mendapat banyak pertentangan dari para ulama fanatik
mazhab dan juga tokoh-tokoh sufi, sehingga mereka menjuluki beliau dengan
wahha>bi> sesat.180
Dakwah al-Alba>ni> kemudian diadakan dengan cara mengunjungi beberapa
daerah, di antaranya ke H{alb, al-La>dhiqiyyah dan Damaskus. Dakwah beliau ke
beberapa tempat tersebut membuat sejumlah orang bersemangat untuk mengikuti
kajian beliau tentang ilmu hadis. Namun, itu semua tidak berjalan tanpa
hambatan. Beliau pernah dipanggil oleh penanggung jawab kementrian dalam
negeri tentang masalah keamanan, yang menyampaikan tuntutan para mufti Adlab
yang melarangnya masuk ke wilayah mereka, bahkan sampai ke wilayah alH{askah. Beliau juga pernah dipanggil kepolisian untuk menemui mufti Damaskus
yang berakhir pada perdebatan.181
Dakwah al-Alba>ni> berkembang di Damaskus dan ia dapat mengisi beberapa
jadwal kajian rutin mingguan yang dihadiri oleh para penuntut ilmu dan para
dosen. Pada kajian tersebut, beliau mengajarkan beberapa kitab, yaitu:
a. Fath} al-Maji>d Sharh} Kita>b al-Tauh}i>d karya ‘Abd al-Rah}ma>n bin H{asan bin
Muh}ammad bin ‘Abd al-Waha>b.
b. Al-Raud}at al-Nadiyyah Sharh} al-Durar al-Bahiyyah karya S{idiq H{asan
Khan.
c. Manhaj> al-Isla>m fi> al-H{ukm karya Muh}ammad Asad.
180
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d. Us}u>l al-Fiqh karya ‘Abd al-Waha>b Khalla>f.
e. Must}alah} al-Ta>ri>kh karya Asad Rustum.
f. Al-H{ala>l wa al-H{ara>m karya doktor Yusu>f al-Qard}a>wi>.
g. Fiqh al-Sunnah karya Sayyin Sa>biq (hanya tiga jilid).
h. Al-Ba’> ith al-H{athi>th Sharh} Ikhtis}a>r ‘Ulu>m al-H{adi>th milik Ibnu Kathi>r,
karya Ah}mad Sha>kir.

> wa al-Tarhi>b karya al-H{a>fiz} al-Mundhiri>.
i. Al-Targhib
j. Riya>d} al-S{a>lih}i>n karya al-Nawa>wi>.

> li Ah}a>di>th al-Ah}ka>m karya Ibnu Daqi>q al-‘I<d.
k. Al-Ilmam
> } alAl-Alba>ni> tidak menyelesaikan pengajarannya mengenai kitab Riyad
S{a>lih}i>n dan Al-Ilma>m li Ah}a>di>th al-Ah}ka>m karena ia dilaporkan ke hakim oleh
beberapa syaikh yang tidak menyetujui dakwahnya. Beliau diperjara sekitar enam
bulan lamanya, dan sebelumnya beliau juga pernah dipenjara selama satu bulan.182
Muh}ammad ‘I<d ‘Abba>si> menyebutkan beberapa kitab yang ia pelajari dari
al-Alba>ni> di Damaskus, yaitu:
a. Iqtid}a>’ al-S}ira>t} al-Mustaqi>m karya Ibnu Taymiyyah.
b. Fiqh al-Sunnah karya Sayyin Sa>biq.
c. Manhaj> al-Isla>m fi> al-H{ukm karya Muh}ammad Asad.
d. Al-Raud}at al-Nadiyyah Sharh} al-Durar al-Bahiyyah karya S{idiq H{asan
Khan.183
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Kerja keras al-Alba>ni> membuahkan hasil berupa karya-karya ilmiah pada
bidang hadis, fikih, akidah dan selainnya. Karya-karyanya tersebut merupakan
salah satu faktor yang membuat namanya banyak dikenal. Ketika didirikan
Universitas Islam Madinah (al-Ja>mi’ah al-Isla>miyyah al-Madi>nah) beliau diminta
untuk mengajar hadis kepada para mahasiswa, oleh Muh}ammad bin Ibra>hi>m A<lu
al-Shaikh yang ketika itu menjabat sebagai rektor (ketua universitas) dan juga
mufti di Kerajaan Arab Saudi. Al-Alba>ni> mengajar di Universitas Islam Madinah
sekitar tiga tahun yaitu mulai tahun 1381 H. sampai akhir tahun 1383 H. AlAlba>ni> keluar dari universitas tempatnya mengajar karena hasutan dosen yang
kemudian melaporkannya ke pihak universitas, dan pihak universitas memutuskan
kontrak dengannya.184
Setelah tidak lagi mengajar di Universitas Islam Madinah, al-Alba>ni>
kembali ke Damaskus dan banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan alZ{a>hiriyyah untuk menelaah dan menulis sehingga beliau menyerahkan
pekerjaannya sebagai tukang reparasi jam kepada salah seorang saudaranya.
Dengan banyaknya waktu yang beliau luangkan untuk menelaah, banyak kitab
yang beliau hasilkan begitu pula dengan pemberian catatan-catatan penting
(tah}qi>q) pada sejumlah karya.185
Al-Alba>ni> wafat pada waktu Ashar hari Sabtu tanggal 22 Jumadil Akhir
tahun 1420 H., bertepatan dengan 1 Oktober 1999 M. Banyak penuntut ilmu dan

184
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simpatisan beliau menghadiri pemakamannya. Beliau dimakamkan di pekuburan
Hamlan, sebuah pekuburan yang paling dekat dengan rumahnya.186
2.

Karya-karya Ilmiah Al-Alba>ni>.
Karya Al-Alba>ni> tersebar di banyak negara, bahkan beberapa karyanya telah

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini adalah bukti bahwa cukup banyak
yang menerima karyanya. Karya ilmiah al-Alba>ni> sangat banyak, berjumlah lebih
dari 200 karya,187 sehingga penulis membaginya dalam 3 bagian, yaitu:
a. Karya yang telah dicetak berjumlah sekitar 70 kitab, di antaranya:
1) A<da>b al-Zifa>f fi> al-Sunnah al-Mut}ahharah. Kitab ini menjelaskan
tentang pengharaman pemakaian cincin emas bagi wanita dan pria.
Pendapat beliau ini berbeda dengan kebanyakan ulama. Beliau juga
menjelaskan tentang adab-adab serta hak dan kewajiban yang harus
dilakukan oleh masing-masing pasangan.
2) Ah}ka>m al-Jana>’iz wa Bid’uha>. Kitab ini membahas tentang adabadab yang harus dilakukan terhadap orang yang sakit, kewajibankewajiban kerabatnya, tanda-tanda h}usn al-kha>timah, tata cara
memandikan, mengkafani hingga menguburkan mayit, shalat
jenazah, ta’ziyyah, hal-hal yang bermanfaat bagi mayit dan juga
bid’ah yang banyak dilakukan seputar orang yang meninggal. Beliau
menulis kitab ini pada tahun 1373 H.

186

‘Umar Abu> Bakar, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany dalam Kenangan, 115.
Muh}ammad S{a>lih} al-Munjid, Ah}da>th Muthi>rah fi> H{aya>t al-Shaikh al-‘Alla>mah al-Alba>ni>, 46.
187
Ibid, 123-136. ‘Abd al-Rah}ma>n bin Muh}ammad al-‘I<zari>, Juhu>d al-Shaikh al-Alba>ni> fi> alH{adi>th Riwa>yah wa Dira>yah (Riya>d}: Maktabah al-Rushd, 2006), 50. ‘A<s}im ‘Abdulla>h al-Qaryu>ti>,
Tarjamah Mu>jarah, 22.
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3) Irwa>’ al-Ghali>l fi> Takhri>j Ah}a>di>th Mana>r al-Sabi>l. Buku ini berisi
tentang takhri>j kitab Mana>r al-Sabi>l yang merupakan salah satu kitab
utama bagi mazhab H{anbali>. Hadis yang beliau takhri>j mencapai
2.707 hadis. Kitab ini telah selesai ditulis sebelum tahun 1384 H.
(1964 M.).
4) Tah}dhi>r al-Sa>jid min Ittikha>dh al-Qubu>r Masa>jid. Buku ini memuat
hadis-hadis dan penjelasan tentang larangan menjadikan kuburan
nabi sebagai masjid, larangan membangun masjid (mengkapuri,
menyemen, meninggikan lebih dari sejengkal dan menaruh lampu di
atasnya).

> al-Minnah fi> al-Ta’li>q ‘ala> Fiqh al-Sunnah. Kitab ini telah
5) Tamam
selesai ditulis tahun 1372 H.
6) Talkhis> } S{ifat S{ala>t al-Nabi>. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab
S{ifat S{ala>t al-Nabi> yang memuat hadis-hadis yang berhubungan
dengan shalat, lalu diberi takhrij> ringkas dan diberi penjelasan yang
ringkas.
7) Al-Tawassul Anwa>’uhu wa Ah}ka>muhu. Pada kitab ini al-Alba>ni>
menjelaskan tentang tawassul yang disyariatkan dan yang tidak
disyariatkan serta menjelaskan hadis-hadis lemah yang berkaitan
dengannya. Buku ini ditulis tahun 1392 H.
8) Al-Thamar al-Mustat}a>b fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kita>b. Kitab ini
merupakan karya pertama al-Alba>ni> yang membahas fikih hadis (alfiqhiyyah al-h}adithiyyah). Beliau mulai menulis tahun 1366 H.
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9) H{ijab al-Mar’ah al-Muslimah fi> al-Kita>b wa al-Sunnah. Pada kitab
ini beliau menolak pendapat yang menyatakan bahwa cadar wajib
bagi wanita. Beliau juga menjelaskan syarat-syarat pakaian bagi
seorang muslimah, dan buku ini pertama kali dicetak tahun 1370 H.
10) Al-H{adi>th H{ujjah bi nafsihi fi> al-‘Aqa>’id wa al-Ah{ka>m.
11) Silsilah al-Ah}a>di>th al-S{ah}i>h}ah. Kitab ini berisi tentang hadis-hadis
yang nilai s}ah}i>h} oleh al-Alba>ni>, jumlahnya mencapai 9 jilid. Kitab
ini berisi sekitar 4.035 hadis, dan ditulis pada tahun 1378 H.
12) Silsilah al-Ah}a>di>th al-D{a’i>fah wa al-Mawd}u>’ah wa Atharuha> alSayi’> fi al-Ummah. Kitab ini berisi tentang hadis-hadis yang nilai
lemah dan palsu oleh al-Alba>ni>, jumlahnya mencapai 14 jilid. Kitab
ini memuat 7.162 hadis dan ditulis tahun 1374 H.
13) S{ah}i>h} al-Targhi>b wa al-Tarhi>b karya al-Mundhiri>.
14) S{ah}i>h} al-Ja>mi’ al-S{aghi>r wa Ziya>datuhu karya al-Suyu>t}i>.
15) S{ah}i>h} Sunan Ibnu Ma>jah.
16) S{ah}i>h} Sunan Abi> Da>wu>d.
17) S{ah}i>h} Sunan al-Tirmidhi>.
18) S{ah}i>h} Sunan al-Nasa>’i>.
19) S{ifat S{ala>t al-Nabi> (al-Kabi>r).
20) D{a’i>f al-Targhi>b wa al-Tarhi>b.
21) D{a’i>f al-Ja>mi’ al-S{aghi>r.
22) D{a’i>f Sunan Ibnu Ma>jah.
23) D{a’i>f Sunan Abi Da>wu>d.
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24) D{a’i>f Sunan al-Tirmidhi>.
25) D{a’i>f Sunan al-Nasa>’i>.
26) Wuju>b al-Akhd bi Ah}a>di>th al-A<h}a>d fi> al-Aqi>dah.
b. Karya yang belum dicetak, masih berupa tulisan tangan berjumlah 90
karya lebih, di antaranya:
1) Al-A<ya>t wa al-Ah}a>di>th fi> Dhamm al-Bid’ah.
2) Ah}a>di>th Taharr wa al-Bina>’ ‘ala> al-Yaqi>n fi> al-S{ala>h.
3) al-Aha
} >di>th al-D{a’i>fah wa al-Maud}u>’ah allati> D{a’afaha> -aw asha>ra
ila> D{a’fiha>- Shaikh al-Isla>m Ibnu Taymiyyah fi> Majmu>’ Fatawa.

} >di>th al-D{a’i>fah wa al-Maud}u>’ah fi> Ummaha>t al-Kutub al4) al-Aha
Fiqhiyyah.
5) Mukhtas{ar S{ah}i>h} Muslim.
6) Naqd Kita>b al-Ta>j al-Ja>mi’ li al-Us}u>l.
c. Karya yang berupa Tah}qi>q, Ta’li>q dan Takhri>j dan telah dicetak
berjumlah sekitar 30 kitab, di antaranya:
1) Al-A<ya>t al-Bayyina>t ‘ala> ‘adami Sima>’ al-Amwa>t ‘ala> Madhhab alH{anafiyyah al-Sa>da>t karya Nu’ma>n al-Alu>si> (tah}qi>q dan ta’li>q).
2) Riya>d} al-S{a>lih}i>n karya Ima>m al-Nawa>wi> (tah}qi>q).
3) Raf’ al-Asta>r li Ibt}a>l al-Qa>’ili>n bi Fana>’ al-Na>r karya al-S{an’a>ni>
(tah}qi>q).
4) Mukhtas}ar S{ah}i>h} Muslim karya al-Mundhizi> (tah}qi>q dan ta’li>q).
5) Sharh} al-‘Aqi>dah al-T{ah}a>wiyyah karya Ibnu Abi> al-‘Izz al-H{anafi>
(takhri>j, ta’li>q dan taqdi>m).
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6) Al-S{ira>t} al-Mustaqi>m fi> ma> qarrarahu al-Thiqa>t al-Athba>t fi> Lailat
al-Nis}f min Sha’ba>n karya sebagian ulama al-Azha>r (takhri>j).
7) Mishka>t al-Mas}a>bi>h} karya al-Khat}i>b al-Tibri>zi> (takhri>j) 3 jilid.
8) Al-Ba’> ith al-H{athi>th Sharh} Ikhtis}a>r ‘Ulu>m al-H{adi>th li Ibnu Kathi>r
karya Ah}mad Sha>kir (ta’li>q).
3.

Kedudukan dan Keilmuan al-Alba>ni>.
Al-Alba>ni> memiliki banyak karya, khususnya dalam bidang hadis. Karya-

karyanya tersebut isinya bersandar kepada al-Qur’an, hadis dan perkataan ulama
salaf serta dikemas dengan ilmiah sehingga membuat beliau dikenal banyak
orang. Ketinggian ilmunya, membuat banyak ulama dan penuntut ilmu dari
berbagai negara mendatangi beliau untuk mengambil manfaat dari ilmunya. AlShaiba>ni> mengungkapkan:
“Aku telah melihatnya sendiri dengan mata kepalaku ketika aku
mengunjunginya pada musim panas tahun 1397 H. Para doktor perguruan
tinggi bertanya kepada beliau tentang masalah-masalah fikih dan hadis yang
sulit. Lalu beliau menjawabnya dengan tenang dan mantap sambil
menyebutkan referensi berikut nomor halamannya. Pada banyak kesempatan
beliau menyebutkan buku yang belum pernah didengar oleh para hadirin,
karena memang belum muncul di pasaran dan masih tersimpan di Maktabah
al-Z{a>hiriyyah Damaskus. Beliau paling tahu seluk-beluk manuskripnya,
terutama manuskrip dalam bidang hadis. Hal ini membuat tulisan beliau
dalam ilmu hadis dan ilmu-ilmu Islam lainnya semakin banyak dan tersebar
hingga banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Para pengasuh
kantor ilmiah di negeri Arab maupun Barat menghormati kedudukan beliau.
Sehingga kuliah Syariah Universitas Damaskus meminta beliau untuk
melakukan takhri>j hadis-hadis tentang jual-beli dari kitab Mausu>at al-Fiqh
al-Isla>mi> yang akan diterbitkan oleh pihak universitas pada tahun 1955.”188
Keilmuan al-Alba>ni> membuatnya dihormati dan dipercaya untuk menduduki
beberapa jabatan, di antaranya adalah:
188

Ibid, 55. Muh}ammad Ibra>hi>m al-Shaiba>ni>, H{aya>t al-Alba>ni>, 73-74. Ibid, 55.
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1. Dipilih sebagai anggota lajnah hadis yang dibentuk saat perjanjian
perdamaian antara Mesir dan Syiria untuk menangani penerbitan bukubuku sunnah dan tah}qi>q.
2. Syaikh Muhammad bin Ibrahim yang menjabat mufti agung Kerajaan
Saudi Arabia, menunjuk al-Alba>ni> sebagai salah satu pengajar materi
hadis, ilmu hadis dan fikih di Universitas Islam Madinah. Beliau
mengajar selama tiga tahun (1381-1383 H.). Pihak universitas
mengangkat beliau sebagai salah satu anggota majlis tinggi universitas.
3. Al-Ja>mi’ah al-Salafiyyah Banaris India meminta beliau menjadi guru
besar hadis. Namun, beliau menyatakan ketidak sanggupan untuk
memenuhi permintaan tersebut.
4. Menteri penerangan Kerajaan Arab Saudi, syaikh H{asan ‘Abdullah ‘A<lu
Shaikh pada tahun 1388 H. meminta beliau untuk menangani jurusan
hadis di kuliah S2 di al-Ja>mi’ah Makkah al-Mukarramah, namun tidak
terlaksana.
5. Raja Kha>lid bin ‘Abd al-‘Azi>z, raja Kerajaan Saudi Arabia memilih
beliau menjadi anggota Majelis Tinggi Universitas Islam Madinah dari
tahun 1395-1397 H.189
Al-Alba>ni> pernah diberi penghargaan piagam Raja Fais}al karena kerja keras
beliau untuk berkhidmat kepada sunah.190

189
190

Muh}ammad Ibra>hi>m al-Shaiba>ni>, H{aya>t al-Alba>ni>, 74-75.
‘Umar Abu> Bakar, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany dalam Kenangan, 57.
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4.

Komentar Ulama terhadap al-Alba>ni>.
Tulisan-tulisan al-Alba>ni> menuai pujian dan kritikan. Begitu pula terhadap

sosok beliau yang banyak dipuji oleh orang-orang yang setuju dengan
pemikirannya dan banyak kritikan juga yang dilontarkan terhadapnya. Di antara
pujian terhadapnya adalah:191
a. Muhammad bin Ibrahim A<lu Shaikh192 mengatakan bahwa al-Alba>ni>
adalah ulama ahli sunnah yang membela kebenaran dan menyerang ahli
kebatilan.
b. ‘Abd al-‘Azi>z bin ‘Abdullah bin Ba>z193 mengatakan bahwa belum ada
seorang alim dalam bidang hadis pada masa sekarang ini yang setara
dengan al-Alba>ni>.
c. Muhammad bin S{a>lih} al-‘Uthaymi>n194 menyatakan bahwa al-Alba>ni>
adalah seorang alim yang memiliki ilmu yang sangat luas di bidang
hadis baik dari sisi riwa>yah dan dira>yah. Adapun tah}qi>q-tah}qi>q ilmiah
beliau dalam ilmu hadis, kedudukan beliau yang tinggi tidak
terpengaruh dengan beberapa kekeliruan beliau yang mengangkat
sejumlah hadis d}a’i>f ke derajat h}asan atau s}ah}i>h} dan dalam menilai
s}ah}i>h} beberapa hadis yang sha>dh matan-nya”

191

Ibid, 163-191. Muh}ammad Ibra>hi>m al-Shaiba>ni>, H{aya>t al-Alba>ni>, 541-563.
Beliau adalah mantan mufti Kerajaan Saudi Arabia.
193
Beliau pernah menjabat sebagai ketua dewan fatwa Saudi (al-Ida>ra>t al-Buh}u>th al-‘Ilmiyyah wa
al-Ifta>’ wa al-Da’wah wa al-Irsha>d), rektor Universitas Islam Madinah, Anggota pimpinan
Majelis Tinggi Rabit}ah ‘Alam Islami, dan masih banyak jabatan yang lainnya.
194
Beliau pernah menjabat sebagai imam masjid jami’ di Unaizah dan mengajar di perpustakaan
nasional Unaizah disamping tetap mengajar di ma’had Al Ilmi. Kemudian beliau pindah mengajar
di fakultas Syari’ah dan Us}u>ludin cabang universitas Al Imam Muhammad Bin Su’ud Al
Islamiyah di Qasim. Beliau juga termasuk anggota Hay’at al-Kiba>r al-Ulama>’ di Kerajaan Arab
Saudi.
192
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d. Muh}ammad Mus}t}afa> al-A’z}ammi>195 setelah menganalisa hadis-hadis
yang terdapat dalam kitab S{ah}i>h} Ibnu Khuzaymah, beliau meminta alAlba>ni> untuk memeriksa analisanya. Setelah beliau menjulukinya
dengan ahli hadis besar ()اﻟﻤﺤﺪث اﻟﻜﺒﻴﺮ, beliau berkata:196

 ﺛﻘﺔ ﻣﻨﻰ ﺑﻪ,ﺖ رأﻳﻪ
 أﺛﺒ ﱡ,ﻓﺈذا ﺧﺎﻟﻔﻨﻲ اﻷﺳﺘﺎذ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻰ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻀﻌﻴﻒ
.ﻋﻠﻤﺎ ودﻳﻨﺎ
Jika ustadz Na>s}ir al-Di>n (al-Alba>ni>) berbeda denganku dalam penilaian
s}ah}i>h} dan d}a’i>f, maka aku menetapkan pendapatnya, karena ilmu dan
agamanya lebih dipercaya atau kokoh dari padaku.
Sebagian tokoh ada pula yang mengkritik al-Alba>ni> karena tidak setuju
dengan pemikiran dan penilaian hadis yang dia lakukan. Namun, sebagian dari
kritikan-kritikan tersebut telah dijawab, baik oleh al-Alba>ni>, murid-muridnya atau
pun simpatisannya. Berikut beberapa diantaranya:
a. ‘Abdulla>h al-H{arari> al-H{abshi>,197 beliau menulis kitab al-Ta’aqqub alH{athi>th ‘ala> man t}a’ana fi>ma> S{ah}h}a min al-H{adi>th sebagai kritikan
terhadap al-Alba>ni>. Kritikan tersebut telah dijawab oleh al-Alba>ni> dalam
majalah al-Tamaddun al-Isla>mi>, kemudian dibukukan dengan judul alRadd ‘ala> al-Ta’aqqub al-H{athi>th.198
b. H{asan al-Saqqa>f. Di antara kitabnya adalah Tana>qud}a>t al-Alba>ni>. Kitab

} ’i>f
ini berisi tentang kritikan terhadap al-Alba>ni> yang telah menilai da
195

Beliau adalah seorang ahli hadis dari India, kepala ilmu hadis di Mekah dan banyak mengkritik
orientalis.
196
Abu> Bakar Muh}ammad bin Ish}a>q bin Khuzaymah al-Sulami> al-Naysabu>ri>, S{ah}i>h} Ibnu
Khuzaymah, tah}qi>q, ta’li>q dan takhri>j: Muh}ammad Mus}t}afa> al-A’z}ammi> (Beirut: al-Maktab alIslami>, 1980), I/32 pada pendahuluan.
197
Beliau berasal dari H{abashah kemudian pergi menuju Syam dan berpindah-pindah tempat
hingga sekarang menetap di Libanon.
198
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar, Syaikh Al-Albani Dihujat (Depok: Salwa Press, 2008), 59-60.
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hadis dalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri>

dan S{ah}i>h} Muslim serta mengkritik

penilaian al-Alba>ni> yang kontradiksi (saling bertentangan) dalam
menentukan kualitas hadis (pada hadis yang sama, terkadang al-Alba>ni>

} ’i>f pada satu kitab dan di kitab yang lain menilai h{asan di
menilai da
kitabnya yang lain). Kitab tersebut telah dijawab oleh ‘Ali> bin H{asan alH{alabi> dalam kitabnya al-Anwar> al-Kashifah li Tana>qud}a>t al-Khassa>f
al-Za>ifah, Kha>lid al-Anbari> dalam risalahnya Iftira’a>t al-Saqqa>f alAthim ‘ala> al-Alba>ni> Shaikh al-Muh}addithi>n dan ‘Amr bin ‘Abd alMun’im Salim dalam kitabnya Difa>’an ‘an Salafiyyah.199
c. ‘Abdulla>h al-Ghuma>ri>, menulis buku berjudul al-Qawl al-Muqni’ fi> alRadd ‘ala> al-Alba>ni> al-Mubtadi’. Al-Ghuma>ri> juga dikritik oleh
H{amma>d al-Ans}a>ri> dengan buku berjudul Tuh}fat al-Qari> fi> Radd ‘ala> alGhuma>ri>, ‘Ali> H{asan al-H{alabi> dalam kitab Kashfu al-Mutawa>ri> min
Talbi>sa>t al-Ghuma>ri>, dan Abu> Ish}aq al-H{uwaini> dalam kitab al-Zandu
al-Wari> fi> Radd ‘ala> al-Ghuma>ri>.200
d. H{abi>b al-Rah}ma>n al-A’z}ami>,201 menulis kitab berjudul al-Alba>ni>,
Shudhu>dhuhu wa Akht}a>’uhu. Buku tersebut juga dikritik oleh dua murid
al-Alba>ni> yaitu ‘Ali> H{asan al-H{alabi> dan Sali>m al-Hila>li> dengan kitab
yang berjudul al-Radd al-’Ilmi> ‘ala> H{abi>b al-Rah}ma>n al-A’z}ami>.

199

Ibid, 62.
Ibid, 64.
201
Beliau adalah salah seorang tokoh mazhab H{anafiyyah yang cukup populer pada zaman
sekarang. Beliau merupakan alumnus Da>r al-‘Ulu>m (India), murid dari Shaikh Muh}ammad Anwar
al-Kishmiri>. Ibid, 65.
200
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e. Isma>’i>l al-Ans}a>ri>, menulis beberapa kitab yang mengkritik al-Alba>ni>,
diantaranya Tash
} }i>h} H{adi>th S{ala>t al-Tara>wi>h} ‘Ishri>na Rak’ah, wa alRadd ‘ala> al-Alba>ni> fi> Tad}’i>fihi,202 Iba>h}ah Muh}allaq li al-Nisa>’ wa alRadd ‘ala> al-Alba>ni> fi> Tad}’i>fihi,203 al-Intis}a>r li Shaikh al-Isla>m
Muh}ammad bin ‘Abd al-Wahha>b bi Radd ‘ala> Mujanabah al-Alba>ni> fi>hi
S{awa>b dan Naqd Ta’li>qa>t al-Alba>ni> ‘ala> Sharh} al-T{ah}awiyyah.204
B.

Pandangan al-Alba>ni> Mengenai Hadis A<h}a>d dalam Akidah dan
Hukum.
Pada dasarnya al-Alba>ni> menyayangkan fenomena sebagian ulama yang

menyia-nyiakan sunah semata-mata karena mengikuti us}u>l dan kaidah-kaidah

> dan dibawakan oleh beberapa ulama fikih yang
yang dibuat oleh ulama kalam
fanatik. Oleh karena itu, al-Alba>ni> banyak menyinggung masalah taklid di
beberapa bukunya, di antaranya al-H{adi>th H{ujjah bi Nafsihi fi> al-‘Aqa>id wa alAh}ka>m, Ah}ka>m al-Jana>’iz dan Silsilah al-S{ah}i>h}ah. Beliau sangat mengecam orang
yang fanatik terhadap mazhab terlebih jika sampai meninggalkan hadis s}ah}i>h}.
Pada lingkungan tempat tinggalnya, beliau menemukan orang-orang yang fanatik

202

Dalam kitab ini beliau menjelaskan bahwa hadis (riwayat) yang menyatakan bahwa pada zaman
‘Umar bin al-Khat}t}a>b manusia shalat tarawih sebanyak 20 rakaat adalah riwayat yang benar.
Namun, hal itu telah dijawab oleh al-Alba>ni> bahwa riwayat itu lemah, sebagaimana beliau jelaskan
dalam muqaddimah kitabnya yang berjudul Qiya>m Ramad}a>n. Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni>,
Qiya>m Ramad}a>n (Amman: Maktabah al-Isla>miyyah, 1421 H.), 8-15.
203
Kitab ini berisi kritikan beliau terhadap al-Alba>ni> yang mengharamkan wanita memakai
perhiasan emas yang melingkar (misalnya: cincin). Selain beliau mengatakan bahwa hadis-hadis
yang menunjukkan akan kebolehannya adalah hadis yang sah, beliau juga mengatakan bahwa alAlba>ni> menyalahi ijma>’ dalam hal ini. Kritikan tersebut telah dijawab oleh al-Alba>ni> dalam
muqaddimah kitabnya Ada>b al-Zifa>f pada kata pengantar cetakan yang keempat.
204
Dua kitab yang terakhir telah dijawab oleh al-Alba>ni> dalam muqaddimah kitab Silsilah alAh}a>di>th al-D}a’i>fah wa al-Maud}u>’ah (I/7-37). Kitab yang disebutkan terakhir juga telah dikritik
oleh Sami>n bin Ami>n al-Zuhairi> dalam kitabnya Fath} al-Ba>ri> fi> al-Dhabb ‘ala> al-Alba>ni> wa alRadd ‘ala> Isma’i>l al-Ans}a>ri>.
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terhadap mazhab, terutama mazhab H{anafi> sebagaimana dijelaskan pada
biografinya. Hal ini yang membuat al-Alba>ni> banyak menyinggung masalah
fanatik.
Menurut al-Alba>ni>, terdapat orang yang meninggalkan sunah, terutama
kaum khala>f (belakangan), mereka berlandaskan pada tiga hal205, yaitu:

> yang menyatakan bahwa hadis a>h}a>d
1. Perkataan sebagian ulama kalam
tidak dapat digunakan untuk menetapkan perkara akidah. Kaidah yang
sama juga diungkapkan oleh dai kontemporer206 sehingga ada yang
berpendapat bahwa haram untuk menetapkan urusan-urusan akidah
dengan hadis a>h}a>d.
2. Beberapa kaidah yang dijadikan standar oleh beberapa mazhab, di
antaranya adalah:
a. Mendahulukan qiya>s atas hadis a>h}a>d.
b. Batalnya hadis a>h}a>d apabila bertentangan dengan us}u>l.
c. Jika terdapat hadis yang kandungan hukumnya tidak terdapat dalam
al-Qur’an, maka mereka menolak hadis tersebut karena menurut
mereka yang demikian itu merupakan naskh (penghapusan hukum)
bagi al-Qur’an, sedangkan sunah tidak dapat menghapus hukum
yang ada dalam al-Qur’an.
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d. Mendahulukan dalil-dalil al-Qur’an yang umum atas hadis a>h}a>d
yang khusus jika terjadi pertentangan.
e. Mendahulukan perbuatan penduduk Madinah atas hadis s}ah}i>h}.207
3. Fanatik (taklid) dan menjadikan suatu mazhab seakan-akan sebagai
agama bagi mereka.
Pada pembahasan ini penulis paparkan pendapat al-Alba>ni> mengenai

> }a>d tentang akidah dan hukum, alasan-alasan yang digunakan
kehujahan hadis ah
oleh al-Alba>ni>, para ulama yang tidak sependapat dengan al-Alba>ni> serta alasanalasan yang mereka gunakan dan bantahan al-Alba>ni> terhadapnya. Pada
pembahasan selanjutnya penulis paparkan mengenai sikap al-Alba>ni> ketika terjadi
pertentangan antara qiya>s dan hadis a>h}a>d serta pendapat ulama yang lain.
1.

Hadis A<h}a>d sebagai Hujah dalam Akidah dan Hukum.

a. Pendapat al-Alba>ni> mengenai Hadis A<h}a>d dalam Akidah dan Hukum.
Pada kitab al-H{adi>th H{ujjah bi Nafsihi fi> al-‘Aqa>id wa al-Ah}ka>m, Al-Alba>ni>
berpendapat bahwa hadis a>h}a>d yang s}ah}i>h} mengandung keyakinan, oleh karena
itu dapat dijadikan landasan dalam beramal dan berkeyakinan. Beliau menolak
orang-orang yang berpandangan bahwa hadis a>h}a>d yang s}ah}i>h} mengandung
keraguan, karena konsekuensi pendapat mereka adalah banyak hadis yang tertolak
khususnya dalam hal akidah dan perkara-perkara gaib.

207
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Al-Alba>ni> menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan keabsahan hadis
a>h}a>d sebagai dalil dalam masalah akidah, dan di antara dalil itu adalah:
1) Dalil al-Qur’an.
Firman Allah:

×πxÍ←!$sÛ öΝåκ÷]ÏiΒ 7πs%öÏù Èe≅ä. ÏΒ txtΡ Ÿωöθn=sù 4 Zπ©ù!$Ÿ2 (#ρãÏΨuŠÏ9 tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# šχ%x. $tΒuρ *
∩⊇⊄⊄∪ šχρâ‘x‹øts† óΟßγ¯=yès9 öΝÍκös9Î) (#þθãèy_u‘ #sŒÎ) óΟßγtΒöθs% (#ρâ‘É‹ΨãŠÏ9uρ ÇƒÏe$!$# ’Îû (#θßγ¤)xtGuŠÏj9
“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).
mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”208 (al-Qur`an surah
al-Tawbah: 122)
Menurut al-Alba>ni> kata t}a>’ifah (sebagian orang) pada ayat tersebut dapat
berarti satu orang atau sekelompok orang. Menurutnya, makna ayat tersebut
adalah Allah memerintahkan sebagian kaum muslimin untuk mempelajari ilmu
syariat dan melarang mereka untuk berangkat berjihad seluruhnya. Ilmu syariat
yang dimaksud adalah seluruh ilmu agama termasuk akidah, hukum, muamalah
dan selainnya.
Seandainya hadis a>h}a>d tidak dapat dijadikan argumen dalam masalah
akidah, niscaya Allah tidak akan memerintahkan kepada t}a>’ifah untuk
menyampaikan yang telah mereka pelajari dengan perintah yang umum. Pada
akhir ayat Allah berfirman ( ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺤﺬرونsupaya mereka dapat menjaga dirinya),
yang menunjukkan bahwa ilmu yang berupa keyakinan itu juga sama dengan hasil
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yang akan didapatkan tatkala Allah memerintahkan kaum muslimin untuk
merenungi ayat-ayat-Nya baik yang naqliyyah maupun ‘aqliyyah.209

Dalil ayat al-Qur’an kedua yang disebutkan al-Alba>ni> adalah:

¨∩⊂∉∪ 4 íΟù=Ïæ ÏµÎ/ y7s9 }§øŠs9 $tΒ ß#ø)s? Ÿωuρ
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya.”210 (al-Qur`an surah al-Isra>`: 36)
Al-Alba>ni> memahami bahwa ayat ini merupakan penjelasan tentang
larangan mengikuti atau mengerjakan sesuatu yang tidak memiliki landasan ilmu.
Ia menganggap bahwa orang yang menolak hadis a>h}a>d dalam masalah akidah dan
menerimanya dalam masalah hukum merupakan orang yang mengikuti sesuatu hal
yang tidak mereka ketahui. Karena para shahabat tidak pernah membedakan
dalam menerima hadis-hadis yang mengandung akidah dan hadis-hadis yang
mengandung hukum.211
Dalil ketiga dari ayat al-Qur’an yang diungkapkan al-Alba>ni> untuk
menerima hadis a>h}a>d dalam masalah akidah dan hukum adalah:

7's#≈yγpg¿2 $JΒöθs% (#θç7ŠÅÁè? βr& (#þθãΨ¨t6tGsù :*t6t⊥Î/ 7,Å™$sù óΟä.u!%y` βÎ) (#þθãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ
∩∉∪ tÏΒÏ‰≈tΡ óΟçFù=yèsù $tΒ 4’n?tã (#θßsÎ6óÁçGsù
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui
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keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”212
(al-Qur`an surah al-H{ujura>t: 6)
Dalam pandangan al-Alba>ni>, ayat di atas memerintahkan setiap orang
muslim untuk memeriksa dengan teliti. Oleh karena itu, ayat tersebut merupakan
dalil yang jelas untuk menerima hadis atau kabar yang disampaikan oleh seorang
yang adil dan terpercaya, karena orang yang fasik merupakan kebalikan dari orang
yang adil dan terpercaya.213
2) Dalil Hadis.
Al-Alba>ni> berpandangan bahwa sunah nabi dan para shahabatnya
menunjukkan atas penggunaan hadis a>h}a>d. Sesungguhnya sunah ‘amaliyyah yang
dilakukan Nabi dan para shahabat baik ketika Nabi masih hidup atau setelah
wafatnya, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara hadis a>h}a>d dalam
masalah akidah dan hukum. Berikut ini hadis yang menunjukkan hal itu:
a) Dari Ma>lik bin al-H{uwayrith, dia berkata:

، ﻦ َﻟ ْﻴَﻠ ًﺔ
َ ﺸﺮِﻳ
ْﻋ
ِ ﻋ ْﻨ َﺪ ُﻩ
ِ  َﻓَﺄ َﻗ ْﻤﻨَﺎ، ن
َ ﺷ َﺒ َﺒ ٌﺔ ُﻣ َﺘﻘَﺎ ِرﺑُﻮ
َ ﻦ
ُﺤ
ْ  َو َﻧ-  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻰ
َأ َﺗ ْﻴﻨَﺎ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱠ
ﺷ َﺘ َﻬ ْﻴﻨَﺎ َأ ْهَﻠﻨَﺎ َأ ْو َﻗ ِﺪ
ْ ﻦ َأﻧﱠﺎ َﻗ ِﺪ ا
ﻇﱠ
َ  َﻓَﻠﻤﱠﺎ،  َرﻓِﻴﻘًﺎ-  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ن َرﺳُﻮ
َ َوآَﺎ
،  َﻓَﺄﻗِﻴﻤُﻮا ﻓِﻴ ِﻬ ْﻢ، ﺟﻌُﻮا ِإﻟَﻰ َأ ْهﻠِﻴ ُﻜ ْﻢ
ِ ل » ا ْر
َ ﺧ َﺒ ْﺮﻧَﺎ ُﻩ ﻗَﺎ
ْ ﻦ َﺗ َﺮ ْآﻨَﺎ َﺑ ْﻌ َﺪﻧَﺎ َﻓ َﺄ
ْ ﻋ ﱠﻤ
َ ﺳَﺄَﻟﻨَﺎ
َ ﺷ َﺘ ْﻘﻨَﺎ
ْا
ﺻﻠﱡﻮا َآﻤَﺎ َرَأ ْﻳ ُﺘﻤُﻮﻧِﻰ
َ  َو- ﻈﻬَﺎ
ُ ﺣ َﻔ
ْ ﻻ َأ
َ ﻈﻬَﺎ َأ ْو
ُ ﺣ َﻔ
ْ ﺷﻴَﺎ َء َأ
ْ  َو َذ َآ َﺮ َأ-  َو ُﻣﺮُو ُه ْﻢ، ﻋﱢﻠﻤُﻮ ُه ْﻢ
َ َو
214
. «  َو ْﻟ َﻴ ُﺆﻣﱠ ُﻜ ْﻢ َأ ْآ َﺒ ُﺮ ُآ ْﻢ، ﺣ ُﺪ ُآ ْﻢ
َ ن َﻟ ُﻜ ْﻢ َأ
ْ ﻼ ُة َﻓ ْﻠ ُﻴ َﺆ ﱢذ
َ ﺼ
ت اﻟ ﱠ
ِ ﻀ َﺮ
َ ﺣ
َ  َﻓِﺈذَا، ﺻﻠﱢﻰ
َ ُأ
“Kami telah mendatangi Rasulullah sedangkan usia kami masih muda.
Kami menetap bersama beliau selama 20 malam, ternyata beliau seorang
penyayang lagi pengasih. Tatkala beliau telah melihat kerinduan kami
kepada keluarga-keluarga kami, beliau bertanya siapa yang akan
menggantikan kami, maka kami memberitahukan beliau. Lalu beliau
berkata, ‘Kembalilah kepada keluarga-keluarga kalian dan menetaplah
bersama mereka, ajarilah mereka, perintahkan mereka –beliau menyebutkan
sesuatu yang aku hafal atau tidak aku hafal- dan shalatlah kalian
sebagaimana kalian melihat aku shalat. Jika telah datang waktu shalat, maka
212
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hendaknya salah seorang diantara kalian azan, lalu orang yang paling tua
mengimami.’.” (Hadis riwayat Al-Bukha>ri>)
Al-Alba>ni> mengungkapkan bahwa pada hadis ini Rasulullah menyuruh kedua
pemuda itu untuk mengajari keluarganya masing-masing dan pengajaran tersebut
tentu mencakup pengajaran akidah, karena masalah akidah adalah masalah yang
utama. Jika hadis a>h}a>d bukan h}ujjah (argumen) maka perintah beliau tidak
bermakna.215
b) Dari Anas bin Ma>lik, ia berkata:

ﻼ
ً ﺟ
ُ ﺚ َﻣ َﻌﻨَﺎ َر
ْ  َﻓﻘَﺎﻟُﻮا ا ْﺑ َﻌ-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ِ ﻋﻠَﻰ َرﺳُﻮ
َ ﻦ َﻗ ِﺪﻣُﻮا
ِ ﻞ ا ْﻟ َﻴ َﻤ
َ ن َأ ْه
َأ ﱠ
216
.« ﻷ ﱠﻣ ِﺔ
ُ ﻦ َه ِﺬ ِﻩ ا
ُ ل » َهﺬَا َأﻣِﻴ
َ ﻋ َﺒ ْﻴ َﺪ َة َﻓﻘَﺎ
ُ ﺧ َﺬ ِﺑ َﻴ ِﺪ َأﺑِﻰ
َ ل َﻓَﺄ
َ  ﻗَﺎ.ﻼ َم
َﺳ
ْﻹ
ِ ﺴ ﱠﻨ َﺔ وَا
ُﻳ َﻌﱢﻠ ْﻤﻨَﺎ اﻟ ﱡ
“Bahwasannya penduduk Yaman datang kepada Rasulullah. Mereka
berkata, ‘Utuslah kepada kami seorang yang akan mengajarkan kepada kami
sunah dan Islam.’ Anas berkata, ‘Lalu beliau menggenggam tangan Abu>
‘Ubaydah dan berkata, ‘Ini adalah kepercayaan umat.’.” (Hadis riwayat
Muslim)
Menurut al-Alba>ni> hadis ini merupakan contoh yang nyata bahwa riwayat

} jjah. Selain Abu> ‘Ubaydah, Rasulullah juga
seorang shahabat dapat dijadikan hu
mengutus shahabat lain yang jumlahnya tidak mencapai derajat mutawa>tir untuk
berdakwah ke beberapa negeri, di antaranya ‘Ali> bin Abi> T{a>lib, Mu’a>dh bin Jabal
dan Abu> Mu>sa> al-Ash’a>ri>. Seandainya hadis a>h}a>d tidak dapat dijadikan sebuah
dalil, tentu Rasulullah tidak akan mengutus para shahabatnya secara perorangan,
karena hal itu merupakan hal yang sia-sia.217
Senada dengan penjelasan penjelasan al-Alba>ni> tersebut, Imam al-Sha>fi’i>
mengungkapkan dalam kitab al-Risa>lah:218
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“Rasulullah tidak akan mengutus seorang yang jujur untuk mengabarkan
larangannya kecuali berita yang dibawa dari nabi tidak diragukan oleh
orang-orang yang menerimanya, bahwa memang nabi melarangnya. Seperti
diketahui bahwa Rasulullah memiliki jamaah yang banyak dan beliau
sendiri mampu untuk pergi dan menyampaikan sendiri atau mengutus
sejumlah orang, namun beliau hanya mengirim seorang saja yang
kejujurannya telah dikenal. Beliau tidak mengirim utusan kecuali orang
yang bisa dipercaya dan membuat mereka menerima kabar dari Rasulullah.”
c) Dari ‘Abdulla>h bin ‘Umar, berkata:

ﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ِ لا
َ ن َرﺳُﻮ
ل ِإ ﱠ
َ ت َﻓﻘَﺎ
ٍ ﺢ ِإ ْذ ﺟَﺎ َء ُه ْﻢ ﺁ
ِ ﺼ ْﺒ
ﻼ ِة اﻟ ﱡ
َ ﺻ
َ س ِﺑ ُﻘﺒَﺎ ٍء ﻓِﻲ
ُ َﺑ ْﻴ َﻨﻤَﺎ اﻟﻨﱠﺎ
ﺖ ُوﺟُﻮ ُه ُﻬ ْﻢ
ْ ﺳ َﺘ ْﻘ ِﺒﻠُﻮهَﺎ َوآَﺎ َﻧ
ْ ﻞ ا ْﻟ َﻜ ْﻌ َﺒ َﺔ ﻓَﺎ
َ ﺴ َﺘ ْﻘ ِﺒ
ْ ن َﻳ
ْ ن َو َﻗ ْﺪ ُأ ِﻣ َﺮ َأ
ٌ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ اﻟﱠﻠ ْﻴَﻠ َﺔ ُﻗﺮْﺁ
َ ل
َ وﺳﻠﻢ َﻗ ْﺪ ُأ ْﻧ ِﺰ
(220 وﻣﺴﻠﻢ219 )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى.ﺳ َﺘﺪَارُوا ِإﻟَﻰ ا ْﻟ َﻜ ْﻌ َﺒ ِﺔ
ْ ِإﻟَﻰ اﻟﺸﱠﺎ ِم ﻓَﺎ
“Tatkala beberapa orang berada di Quba>’ sedang melaksanakan shalat
shubuh, tiba-tiba datang kepada mereka seseorang dan berkata,
‘Sesungguhnya telah turun ayat kepada Rasulullah pada malam ini, beliau
diperintahkan untuk menghadap Ka’bah, maka hadapkan wajah-wajah
kalian ke arahnya.’ Pada saat itu, mereka lantas memutar arah menghadap
kiblat sedangkan sebelumnya mereka menghadapkan wajah-wajah mereka
ke Sham (Bayt al-Maqdis).” (Hadis riwayat Al-Bukha>ri> dan Muslim)
Al-Alba>ni> berpandangan bahwa pada hadis ini terdapat dalil yang sangat
jelas para shahabat berargumen dengan hadis a>h}a>d dalam menghapus suatu
hukum dan menggantinya dengan hukum yang baru. Hukum dalam masalah ini
adalah hukum yang berkaitan dengan shalat yang merupakan salah satu ibadah
yang paling ditekankan dalam Islam. Seandainya hadis a>h}a>d tidak dapat dijadikan
hujah, maka mereka tidak akan mau merubah arah kiblatnya sehingga datang
kabar yang mutawa>tir.221
d) Hadis tentang Khid}ir dan Mu>sa>.

ﺤﻤﱠ ُﺪ
َ ﺳﻌِﻴ ٍﺪ َو ُﻣ
َ ﻦ
ُ ﻋ َﺒ ْﻴ ُﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ ْﺑ
ُ ﻰ َو
ﻈِﻠ ﱡ
َ ﺤ ْﻨ
َ ﻦ ِإ ْﺑﺮَاهِﻴ َﻢ ا ْﻟ
ُ ق ْﺑ
ُ ﺳﺤَﺎ
ْ ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ اﻟﻨﱠﺎ ِﻗ ُﺪ َوِإ
َ ﻦ ُﻣ
ُ ﻋ ْﻤﺮُو ْﺑ
َ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ
َ
ﻦ
ُ ن ْﺑ
ُ ﺳ ْﻔﻴَﺎ
ُ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ
َ - ﻋ َﻤ َﺮ
ُ ﻦ َأﺑِﻰ
ِ ﻻ ْﺑ
ِ ﻆ
ُ  وَاﻟﻠﱠ ْﻔ- ﻋ َﻴ ْﻴ َﻨ َﺔ
ُ ﻦ
ِ ﻦ ا ْﺑ
ِﻋ
َ ﻰ ُآﻠﱡ ُﻬ ْﻢ
ﻋ َﻤ َﺮ ا ْﻟ َﻤ ﱢﻜ ﱡ
ُ ﻦ َأﺑِﻰ
ُ ْﺑ
ﻰ
ن َﻧ ْﻮﻓًﺎ ا ْﻟ ِﺒﻜَﺎِﻟ ﱠ
س ِإ ﱠ
ٍ ﻋﺒﱠﺎ
َ ﻦ
ِ ﻻ ْﺑ
ِ ﺖ
ُ ل ُﻗ ْﻠ
َ ﺟ َﺒ ْﻴ ٍﺮ ﻗَﺎ
ُ ﻦ
ِ ﺳﻌِﻴ ِﺪ ْﺑ
َ ﻦ
ْﻋ
َ ﻦ دِﻳﻨَﺎ ٍر
ُ ﻋ ْﻤﺮُو ْﺑ
َ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ
َ ﻋ َﻴ ْﻴ َﻨ َﺔ
ُ
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ﻀ ِﺮ
ِ ﺨ
َ ﺐ ا ْﻟ
َ ﺣ
ِ ﺲ ُه َﻮ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺻَﺎ
َ ﻞ َﻟ ْﻴ
َ ﺳﺮَاﺋِﻴ
ْ ﺐ َﺑﻨِﻰ ِإ
َ ﺣ
ِ ﻼ ُم ﺻَﺎ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ اﻟﺴﱠ
َ ن ﻣُﻮﺳَﻰ
ﻋ ُﻢ َأ ﱠ
ُ َﻳ ْﺰ
ﺻﻠﻰ- ل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﺖ َرﺳُﻮ
ُ ﺳ ِﻤ ْﻌ
َ ل
ُ ﺐ َﻳﻘُﻮ
ٍ ﻦ َآ ْﻌ
َ ﺖ ُأ َﺑﻰﱠ ْﺑ
ُ ﺳ ِﻤ ْﻌ
َ ﻋ ُﺪوﱡ اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ب
َ ل َآ َﺬ
َ  َﻓﻘَﺎ.ﻼ ُم
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ اﻟﺴﱠ
َ
س
ِ ى اﻟﻨﱠﺎ
ﻞ َأ ﱡ
َ ﺴ ِﺌ
ُ ﻞ َﻓ
َ ﺳﺮَاﺋِﻴ
ْ ﺧﻄِﻴﺒًﺎ ﻓِﻰ َﺑﻨِﻰ ِإ
َ ﻼ ُم
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ اﻟﺴﱠ
َ ل » ﻗَﺎ َم ﻣُﻮﺳَﻰ
ُ  َﻳﻘُﻮ-اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
222
ْ ل َأﻧَﺎ َأ
َ ﻋَﻠ ُﻢ َﻓﻘَﺎ
ْ َأ
(  )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ.......ﻋَﻠ ُﻢ
“Dari Sa’i>d bin Jubayr ia berkata: Aku pernah berkata kepada Ibnu ‘Abba>s
bahwa Naufan Al-Bika>li> beranggapan bahwa Mu>sa> nabi Bani> Isra>’i>l adalah
bukan Mu>sa> yang menjadi sahabat Khidhir. Ibnu ‘Abba>s berkata: Musuh
Allah adalah pembohong. Aku pernah mendengar Ubay bin Ka’ab berkata:
Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: Mu>sa> pernah berdiri berpidato
di tengah-tengah Bani> Isra>’i>l. Dia (Mu>sa> lalu ditanya: Siapakah manusia
yang paling berilmu? Dia jawab: Akulah orang yang paling berilmu...”
Rasulullah menceritakan kisah yang panjang. (Hadis riwayat Muslim)
Ima>m al-Sha>fi’i> mengomentari kisah tersebut dengan mengatakan:
“Ibnu ‘Abba>s dengan segala pemahaman dan sifat wara’ (hati-hati) beliau
tetap saja menetapkan kebenaran dari hadis Ubay bin Ka’ab dari Rasulullah,
hingga dia mengatakan kepada seorang muslim yang mengingkari kabar itu
sebagai pendusta, dimana Ubay bin Ka’ab telah mengabarkan berita tersebut
dari Rasulullah dan di dalamnya terdapat petunjuk yang menerangkan
bahwasannya Mu>sa> yang diutus kepada Bani> Isra>’i>l adalah teman
Khid}ir.”223
Al-Alba>ni> menanggapi perkataan Imam al-Sha>fi’i> tersebut dengan
menyatakan bahwa perkataan Imam al-Sha>fi’i> merupakan dalil, bahwa tidak ada
perbedaan antara akidah dan amal ditinjau dari keabsahan hadis a>h}a>d sebagai
argumen. Hal ini jelas terlihat dalam hadis tentang kisah Nabi Mu>sa> dan Khidhir
yang terkait masalah akidah (meyakini hal gaib pada kisah masa lalu) bukan
menyangkut masalah hukum perbuatan seorang hamba (fikih).224
Dalil-dalil yang diungkapkan al-Alba>ni> baik dari al-Qur’an maupun hadis
mengenai penerimaan hadis a>h}a>d tentang akidah merupakan dalil yang jelas dan
tepat. Oleh karena itu kesimpulan yang dipilih oleh al-Alba>ni> bahwa hadis a>h}a>d
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dapat dijadikan landasan dalam perkara akidah adalah kesimpulan yang dapat
diterima.
b. Sebagian Ulama yang menolak Hadis A<h}a>d tentang Akidah.
Seluruh kaum muslimin baik dari kalangan ulama maupun yang awam telah
mengetahui wajibnya mengamalkan hadis, karena hadis merupakan sumber
syariat Islam yang kedua setelah al-Qur’an. Hadis berfungsi sebagai penjelas alQur’an, sehingga tidak cukup bagi seorang muslim hanya berpegang pada alQur’an dan mengabaikan hadis.
Ditinjau dari sisi kuantitas periwayatnya, hadis dibagi menjadi dua, yaitu
mutawa>tir dan a>h}a>d. Para ulama tidak berselisih mengenai wajibnya
mengamalkan hadis mutawa>tir karena mengandung keyakinan. Mengenai hadis
a>h}a>d, para ulama berbeda pendapat
mengandung

al-z}ann

al-ra>jih}

atau

mengenai kandungannya (apakah
keyakinan)

yang

berimbas

pada

penggunaannya sebagai dalil dalam masalah akidah, hukum dan perkara gaib.
Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis a>h}a>d mengandung al-z}ann al-ra>jih} dan
tidak dapat dijadikan dalil dalam masalah akidah. Berikut penulis sebutkan
sebagian ulama yang berpendapat bahwa hadis a>h}a>d tidak dapat dijadikan
argumen dalam masalah akidah dan pendapat ini bertentangan dengan
pendapatnya al-Alba>ni>:
1) Mazhab H{anafi>.

> }a>d
Mayoritas ulama mazhab H{anafi> berpendapat bahwa hadis ah
mengandung dugaan yang kuat (al-z}ann al-ra>jih}), dan oleh karena itu hadis a>h}a>d
tentang hukum wajib untuk diamalkan sebagai bentuk kehati-hatian, sedangkan
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hadis a>h}a>d tentang akidah dan hal gaib tidak boleh diyakini. Ulama mazhab
H{anafi> yang berpandangan demikian di antaranya adalah:
a) Ibnu Qat}lu>bugha> al-H{anafi> berkata:
225

.اﻧّﻪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ

“Hadis a>h}a>d hanya mewajibkan amal dan tidak mewajibkan ilmu.”
b) Abu> Bakar al-Sarkhasi> mengatakan:

 وﻟﻜﻦ،ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﺣﺠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ آﻼم رﺳﻮل اﷲ وﻗﻮﻟﻪ ﺣﺠﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻗﻄﻌﺎ
226
. واﺣﺘﻤﻞ ذﻟﻚ ﻟﻀﺮورة ﻓﻘﺪﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ،اﻣﺘﻨﻊ ﺛﺒﻮت اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ
“hadis a>h}a>d merupakan hujah karena merupakan sabda Rasulullah, dan
sabda Rasulullah merupakan hujah yang harus diyakini secara pasti, tapi
dilarang menjadikannya sebagai landasan dalam keyakinan karena
penukilannya diragukan.”
c) Ah}mad bin ‘Ali> bin Tughlib bin Abi> al-D{iya>’ al-H{anafi> mengatakan:
“Khabar yang diriwayatkan oleh seorang yang adil memberikan faidah
z}ann (dugaan), karena kejujuran diketahui dengan keadilan dan
hilangnya keyakinan karena adanya keraguan.”227
d) Muh}ammad bin ‘Abd al-H{ami>d al-Ismandi> al-Samarqandi> mengatakan:

> }a>d dalam akidah, karena hanya
“tidak boleh menerima hadis ah
diriwayatkan oleh satu orang. Jika ada seseorang yang mengabarkan
bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda bahwa Allah memiliki sifat
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Zayn al-Di>n Qa>sim bin Qat}lu>bugha>, Khula>s}at al-Afka>r Sharh} Mukhtas}ar al-Mana>r, 130.
Maksud dari mewajibkan amal dan tidak mewajibkan ilmu adalah hadis a>h}a>d tentang hukum harus
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Abu> Bakar Ah}mad bin Abi> Sahl al-Sarkha>si>, Us}u>l al-Sarkha>si> (Beirut: Da>r al-Kutub al‘Ilmiyyah, 1993), I/298.
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(Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 160.
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seperti tertentu maka kami tidak menerimanya karena kami tidak
mengetahui dalilnya.”228
2) Mazhab Ma>liki>.
Beberapa pendapat ulama mazhab Ma>liki> mengenai hadis a>h}a>d yaitu:
a) Ibnu al-Qas}s}a>r al-Ma>liki> mengatakan:
229

.وﻣﺬهﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺒﻮل ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﺪل وأﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ دون اﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺒﻪ

“Mazhab Ma>lik menerima hadis a>h}a>d yang diriwayatkan oleh orang
yang adil. Hadis tersebut harus dijadikan landasan dalam akidah, namun
tidak dapat dipastikan karena kesamarannya.”
b) Dalam kitab Mara>qi> al-Su’u>d dijelaskan:
“Ma>lik menyatakan wajibnya beramal dengan khabar al-wa>h}id, dan
yang dimaksud dengan mengamalkannya adalah meyakininya jika
berhubungan dengan hukum-hukum yang lima.230 Ini juga merupakan
pendapat al-Sha>fi’i>, Ah}mad, Abu> H{ani>fah, para ahli fikih dan ahli
us}u>l.231
Fakhr al-Di>n Sayyid Muh}ammad Qa>nat pada catatan kaki kitab al-Ka>fi>
Sharh} al-Bazdawi> mengatakan bahwa mazhab H{anafi>, mayoritas ulama mazhab
Sha>fi’i> dan mazhab Ma>liki> berpendapat bahwa hadis a>h}a>d wajib diamalkan tetapi
tidak wajib diyakini.”232
3) Mazhab Sha>fi’i>.
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Abu> ‘A<s}im al-Burka>ti>, H{adi>th al-A<h}a>d ‘inda al-Us}u>liyyi>n wa al-Radd ‘ala> Shubuha>t alMunkiri>n (Iskandaria: Da>r al-S{affa> wa al-Marwah, 2008), 19. Pernyataan ini mengisyaratkan
bahwa hadis a>h}a>d bukan dalil dalam masalah akidah.
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Banyak ulama us}u>l dari kalangan mazhab Sha>fi’i> yang berpendapat bahwa

> }a>d hanya wajib diamalkan dalam masalah hukum, bukan dalam masalah
hadis ah
akidah. Ini berdasarkan pada pernyataan Ibnu ‘Abd al-Barr yang dikutip dalam
kitab al-Masu>dah bahwa imam al-Sha>fi’i>, banyak dari cendikiawan mazhab
Sha>fi’i> serta mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa wajib beramal dengan hadis
a>h}a>d, kecuali dalam masalah akidah.233
4) Mazhab H{ana>bilah.
Salah seorang ulama mazhab H{ambali> yang bernama Abu> al-Khat}t}a>b alKalu>dha>ni> al-H{ambali> berpendapat bahwa hadis a>h}a>d wajib diamalkan namun
tidak wajib diyakini.234 Ada pula yang mengatakan bahwa Imam Ah}mad dan
mayoritas pengikutnya berpendapat bahwa hadis a>h}a>d yang diriwayatkan oleh
orang yang adil, hanya mengandung dugaan.235
Selain ulama dari empat mazhab tersebut, doktor ‘Abd al-H{amid Mutawali
bahkan mengatakan bahwa hadis-hadis a>h}a>d tidak dapat digunakan sebagai
landasan urusan perundangan, karena urusan perundangan merupakan masalah
yang penting. Sebagian ulama menolak untuk meyakini hadis a>h}a>d karena mereka

233

A<lu Taymiyyah, al-Musawwadah, tah}qi>q: Muh}ammad Muh}yi al-Di>n ‘Abd al-H{ami>d (Kairo:
Mat}ba’ah al-Madani>, t.th.), 244. Kitab ini ditulis oleh A<lu (keluarga) Taymiyyah karena mereka
tiga orang dari keluarga Taymiyyah yaitu Majud al-Di>n Abu> al-Burka>ti ‘Abd al-Sala>m bin
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Ah}mad bin ‘Abd al-H{ali>m. Kitab ini disusun oleh Ah}mad bin Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Abd alGhani> al-H{arra>ni> al-Dimashqi>.
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Abu> ‘A<s}im al-Burka>ti>, H{adi>th al-A<h}a>d ‘inda al-Us}u>liyyi>n, 24.
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tah}qi>q: ‘Abdullah bin ‘Abdurrah}ma>n al-Jibri>n, (Riya>d}: Maktabah al-Rushd, t.th.), IV/1808-1809.
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mengikuti pendapat semua ahli fikih syariat Islam yang menyatakan bahwa hadis
a>h}a>d memberikan perngertian z}ann.236
Salim ‘Ali> al-Bahanasawi mengutip pernyataan Shaikh Najadi yang juga
mengungkapkan bahwa para ulama telah sepakat bahwa setiap muslim wajib
untuk mengamalkan sunah nabawi baik a>h}a>d maupun mutawa>tir. Tetapi mereka
berselisih mengenai masalah menetapkan akidah dan mukjizat dengan sunah
a>h}a>d. Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa tidak boleh menetapkan masalahmasalah akidah kecuali dengan nas} yang mutawa>tir.237 Pernyataan tersebut senada

} >l
dengan pernyataan al-Shinqit}i> yang mengatakan bahwa mayoritas ulama usu
berpendapat bahwa hadis a>h}a>d hanya berfaidah z}ann (dugaan) dan tidak berfaidah
ilmu.238
c. Argumen Penolakan Hadis A<h}a>d tentang Akidah serta Bantahannya.
Pada uraian di atas, disebutkan beberapa ulama dari berbagai mazhab yang
menolak hadis a>h}a>d dijadikan argumen dalam masalah akidah, namun dapat
dijadikan argumen dalam masalah hukum. Menurut al-Alba>ni>, orang yang
membedakan dalam menggunakan hadis a>h}a>d sebagai argumen (h}ujjah) dalam
akidah dan hukum hanya berlandaskan prasangka. Mereka mengira bahwa hadis
a>h}a>d tidak memberi faidah melainkan al-z}ann al-ra>jih} (prasangka kuat). Oleh
karena itu menurut mereka hadis a>h}a>d hanya wajib diamalkan di dalam masalahmasalah hukum bukan pada masalah-masalah akidah.239
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Orang-orang yang berpendapat bahwa tidak boleh menjadikan hadis a>h}a>d
sebagai argumen dalam akidah, berdalil dengan ayat al-Qur’an dan hadis. Ayat alQur’an yang digunakan adalah firman Allah terhadap kaum musyrik:

∩⊄⊂∪ ( ß§àΡF{$# “uθôγs? $tΒuρ £©à9$# ωÎ) tβθãèÎ7−Ftƒ βÎ) 4
“Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang
diingini oleh hawa nafsu mereka.”240 (al-Qur`an surah al-Najm: 23)
Juga ayat al-Qur’an:

∩⊄∇∪ $\↔ø‹x© Èd,ptø:$# zÏΒ Í_øóãƒ Ÿω £©à9$# ¨βÎ)uρ ( £©à9$# ωÎ) tβθãèÎ7−Ftƒ βÎ) ( AΟù=Ïæ ôÏΒ ÏµÎ/ Μçλm; $tΒuρ
“Mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. mereka
tidak lain hanya mengikuti persangkaan sedang persangkaan itu
sesungguhnya tiada berfaidah sedikitpun terhadap kebenaran.”241 (al-Qur`an
surah al-Najm: 28)
Kedua ayat tersebut atau yang semisalnya dijadikan dalil oleh mereka
bahwa tidak boleh berargumen dengan al-z}ann al-ra>jih}. Mereka memaknai
kalimat z}ann pada kedua ayat tersebut sebagai al-z}ann al-ra>jih} dan termasuk di
dalamnya adalah berita atau hadis yang disampaikan oleh satu orang. Mereka
berpandangan bahwa orang yang menggunakan hadis a>h}a>d tentang akidah sebagai
landasan merupakan orang yang mengikuti prasangka yang tidak berfaidah
sedikitpun terhadap kebenaran.
Al-Alba>ni> membantah pernyataan mereka dari dua sisi. Pertama, selain
kedua ayat di atas atau yang semisalnya, di dalam al-Qur’an juga terdapat ayat
yang secara tekstual bertentangan yaitu ayat yang menyuruh seseorang atau

240
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Departemen Agama R.I., al-Qur`an dan Terjemahnya, 526.
Ibid, 527.
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kelompok untuk menuntut ilmu kemudian mengajarkannya kepada kaumnya, di
antaranya ayat:

×πxÍ←!$sÛ öΝåκ÷]ÏiΒ 7πs%öÏù Èe≅ä. ÏΒ txtΡ Ÿωöθn=sù 4 Zπ©ù!$Ÿ2 (#ρãÏΨuŠÏ9 tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# šχ%x. $tΒuρ *
∩⊇⊄⊄∪ šχρâ‘x‹øts† óΟßγ¯=yès9 öΝÍκös9Î) (#þθãèy_u‘ #sŒÎ) óΟßγtΒöθs% (#ρâ‘É‹ΨãŠÏ9uρ ÇƒÏe$!$# ’Îû (#θßγ¤)xtGuŠÏj9
“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).
mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”242 (al-Qur`an surah
al-Tawbah: 122)
Menurut al-Alba>ni>, kalimat  اﻟﻄﺎﺋﻔﺔpada ayat tersebut dapat berarti satu
orang atau lebih sebagaimana terdapat dalam kamus bahasa.243 Ayat tersebut
menunjukkan bahwa sebagian orang yang telah menuntut ilmu itu wajib memberi
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali dari jihad. Pemberian
peringatan adalah pemberitahuan yang mengandung keyakinan, yang mencakup
penyampaian akidah dan selainnya yang datang dari syariat. Pada ayat lain Allah
berfirman:

7's#≈yγpg¿2 $JΒöθs% (#θç7ŠÅÁè? βr& (#þθãΨ¨t6tGsù :*t6t⊥Î/ 7,Å™$sù óΟä.u!%y` βÎ) (#þθãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ
∩∉∪ tÏΒÏ‰≈tΡ óΟçFù=yèsù $tΒ 4’n?tã (#θßsÎ6óÁçGsù
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak
242
243

Ibid, 206.
Apa yang dijelaskan al-Alba>ni> memang tepat, di dalam Lisa>n al-‘Arab disebutkan:

ﺸﻬَﺪ ﻋَﺬاﺑَﻬﻤﺎ ﻃﺎﺋﻔ ٌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻗﺎل ﻣﺠﺎهﺪ اﻟﻄﺎﺋﻔ ُﺔ
ْ واﻟﻄﺎﺋﻔ ُﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻲء ﺟﺰء ﻣﻨﻪ وﻓﻲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻟ َﻴ
اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻮاﺣﺪ إﻟﻰ اﻷَﻟﻒ وﻗﻴﻞ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻪ وروي ﻋﻨﻪ أَﻳﻀًﺎ أَﻧﻪ ﻗﺎل َأ َﻗﻠﱡﻪ رﺟﻞ

“Kalimat al-t}a>’ifah dari sesuatu: bagian darinya. sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an: ‘dan
hendaknya pelaksanaan hukuman mereka berdua disaksikan oleh sebagian dari orang-orang yang
beriman’. Menurut Muja>hid, al-t}a>’ifah berarti seorang sampai seribu orang. Ada yang mengatakan,
seorang dan lebih. Ada pula yang meriwayatkan darinya (Muja>hid) bahwasannya minimal seorang
lelaki. Ibnu Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab (Kairo: Maktabah al-Ma’a>rif, t.th.), 2723.
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menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”244
(al-Qur`an surah al-H{ujura>t: 6)
Pada qira’> ah yang lain kalimat  ﻓﺘﺒﻴﻨﻮاdiganti degan lafal ﻓﺘﺜﺒﺘﻮا
(tangguhkan).245 Ayat ini menunjukkan keharusan untuk memeriksa atau
mendiamkan berita yang dibawakan oleh orang fasik. Oleh karena itu jika yang
membawa berita atau hadis adalah orang yang thiqah (bukan orang fasik) maka
harus diterima. Ayat-ayat tesebut atau yang semisalnya menunjukkan bahwa hadis
a>h}a>d mengandung keyakinan dan harus diterima baik dalam hal akidah maupun
hukum. Oleh karena itu, tidak boleh berdalil dengan ayat-ayat yang terdapat pada
surah al-Najm ayat 23, 28 dan yang semisalnya untuk menolak hadis a>h}a>d dalam
masalah akidah agar tidak terdapat pertentangan ayat dalam al-Qur’an.
Menurut al-Alba>ni>, ayat-ayat yang terdapat pada surah al-Najm ayat 23 dan
28 tidak boleh dipahami secara tekstual dan harus ditafsirkan untuk menghindari
adanya kontradiksi dalam ayat al-Qur’an, misalnya dengan memahami bahwa alz}ann yang dimaksud dalam surah al-Najm ayat 23 dan 28 adalah al-z}ann al-

> } (prasangka yang lemah) yang tidak mengandung keyakinan, bahkan ia
marjuh
berlandaskan pada hawa nafsu dan tujuan untuk menentang syariat. Hal ini jelas
sebagaimana dalam surah al-Najm: 23.

244

Departemen Agama R.I., al-Qur`an dan Terjemahnya, 516.
Imam al-T{abari> menjelaskan bahwa para ahli qira>’ah berbeda pendapat mengenai kalimat
tersebut. Ahli qira>’ah penduduk Madinah dan Kufah membacanya dengan ﻓﺘﺒﻴﻨﻮا, sedangkan
dalam mushaf ‘Abdullah menggunakan lafal ﻓﺘﺜﺒﺘﻮا, ini juga merupakan bacaan Imam H{amzah dan
Kisa>’i>. Menurut Imam al-T{abari> kedua bacaan tersebut benar dan maknanya tidak saling
bertetangan. Abu Ja’far Muhammad bin Jari>r al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya> ‘an Ta’wi>l Ay al-Qur’a>n,
XXI/349.
245
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Kedua, seandainya terdapat dalil yang pasti (qat}’i>) bahwa akidah tidak dapat
ditetapkan dengan hadis a>h}a>d sebagaimana yang mereka sangka, maka pasti hal
itu dijelaskan oleh para shahabat. Namun kenyataannya para shahabat
menggunakannya sebagai dalil dalam masalah akidah.246
Disebutkan dalam Lisa>n al-‘Arab bahwa al-z}ann bermakna اﻟﺸﻚ ﻳﻌﺮض ﻟﻚ

( ﻓﻰ اﻟﺸﻴﺊ ﻓﺘﺤﻘﻘﻪ وﺗﺤﻜﻢ ﺑﻪkeraguan yang menghinggapi seseorang akan suatu
masalah hingga ia dapat membuktikannya),247 begitu pula dalam kamus bahasa
yang lain.248 Pengertian ini yang dikehendaki oleh Allah ketika mencela kaum
musyrik, sebagaimana dalam ayat:

ωÎ) šχθãèÎ7−Ftƒ βÎ) 4 u!%Ÿ2uà° «!$# ÂχρßŠ ÏΒ šχθããô‰tƒ šÏ%©!$# ßìÎ7−Gtƒ $tΒuρ 3
∩∉∉∪ šχθß¹ãøƒs† ωÎ) öΝèδ ÷βÎ)uρ £©à9$#
“Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah
mengikuti (suatu keyakinan). Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka
belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.”249 (al-Qur`an surah al-Yu>nus:
66)

} nn al-gha>lib
Seandainya yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah al-za
(prasangka kuat) sebagaimana yang mereka perkirakan, maka berarti tidak boleh
menggunakannya juga dalam hal hukum, bukan hanya dalam hal akidah, karena
dua sebab, yaitu:

246

Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni>, Wuju>b al-Akhdu bi H{adi>th al-A<h}a>d fi> al-‘Aqi>dah (t.t.: t.p.,
t.th.), 7.
247
Ibnu Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, 2763.
248
Pada al-Mu’jam al-Wa>sit} disebutkan:

. وﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻤﻌﻨﻲ اﻟﻴﻘﻴﻦ, ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻳﻘﻴﻦ:ﻦ اﻟﺸﻴﺊ
ّﻇ

Menduga sesuatu: mengetahuinya dengan tanpa keyakinan, namun al-z}ann juga dapat berarti
yakin. Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, al-Mu’jam al-Wasi>t}, 578.
249
Departemen Agama R.I., al-Qur`an dan Terjemahnya, 216.
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Pertama, Allah mengingkari kaum musyrik pada ayat tersebut dengan
pengingkaran dalam masalah umum dan tidak terfokus pada masalah akidah.
Kedua, Allah menyatakan dengan jelas bahwa pengingkaran-Nya terhadap
al-za
} nn yang dilakukan oleh orang musyrik juga mencakup masalah-masalah
hukum, seperti firman Allah:

ÏΒ $uΖøΒ§ym Ÿωuρ $tΡäτ!$t/#u Iωuρ $oΨò2uõ°r& !$tΒ ª!$# u!$x© öθs9 (#θä.uõ°r& tÏ%©!$# ãΑθà)u‹y™
ö≅yδ ö≅è% 3 $uΖy™ù't/ (#θè%#sŒ 4®Lym óΟÎγÏ=ö7s% ÏΒ šÏ%©!$# z>¤‹x. šÏ9≡x‹Ÿ2 4 &óx«
ωÎ) óΟçFΡr& ÷βÎ)uρ £©à9$# ωÎ) šχθãèÎ7−Gs? βÎ) ( !$uΖs9 çνθã_Ì÷‚çGsù 5Οù=Ïæ ôÏiΒ Νà2y‰ΖÏã
∩⊇⊆∇∪ tβθß¹ãøƒrB
“Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, akan mengatakan: "Jika Allah
menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukanNya dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apapun."
demikian pulah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan (para
Rasul) sampai mereka merasakan siksaan Kami. Katakanlah: "Adakah kamu
mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya
kepada Kami?" kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan
kamu tidak lain hanyalah berdusta.”250 (al-Qur`an surah al-An`a>m: 148)
Menurut al-Alba>ni>, kalimat ؤﻧَﺎ
ُ ﺷ َﺮ ْآﻨَﺎ وَﻻ ﺁﺑَﺎ
ْ ﺷ َﺮآُﻮا َﻟ ْﻮ ﺷَﺎ َء اﻟﻠﱠ ُﻪ ﻣَﺎ َأ
ْ ﻦ َأ
َ ل اﱠﻟﺬِﻳ
ُ ﺳ َﻴﻘُﻮ
َ
(Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, akan mengatakan: "jika Allah
menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-Nya)
menunjukkan Allah mengingkari persangkaan mereka dalam masalah akidah.
Kalimat ﻲ ٍء
ْ ﺷ
َ ﻦ
ْ ﺣ ﱠﺮ ْﻣﻨَﺎ ِﻣ
َ ( وَﻻdan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu
apapun) menunjukkan bahwa Allah mengingkari persangka mereka dalam hal

250

Ibid, 148.
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hukum. Pada ayat tersebut dapat diketahui bahwa prasangka yang dimaksud
adalah prasangka tanpa didasari ilmu.251
Salim ‘Ali> al-Bahanasawi mengomentari surah al-Najm: 23, dengan
mengatakan bahwa z}ann yang ada pada ayat tersebut berkaitan dengan penetapan
ketuhanan yang selain Allah. Ini sangat bertolak belakang dengan z}ann yang
terdapat pada hadis-hadis a>h}a>d. Menyekutukan Allah bersandar pada sangkaan,
dan khayalan tidak ada kemungkinan benar sama sekali. Pada hadis-hadis a>h}a>d
tidak ada yang memastikan bahwa ia termasuk sangkaan.252
Selain mereka berargumen dengan ayat-ayat al-Qur’an, mereka juga
berargumen beberapa hal berikut253:
1) Rasulullah menahan diri untuk menerima hadis a>h}a>d. Hal ini berdasarkan
pada sebuah hadis dari jalur periwayatan Abu> Hurairah, beliau berkata:

ﺳﻤﱠﺎهَﺎ
َ ﻦ
َ ﻦ ﺳِﻴﺮِﻳ
ُ ل ا ْﺑ
َ  ﻗَﺎ-ﻲ
ﺸﱢ
ِ ﻲ ا ْﻟ َﻌ
ِ ﻼ َﺗ
َ ﺻ
َ ﺣﺪَى
ْ ﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ِإ
ِ لا
ُ ﺻﻠﱠﻰ ِﺑﻨَﺎ َرﺳُﻮ
َ
ﺿ ٍﺔ ﻓِﻲ
َ ﺸ َﺒ ٍﺔ َﻣ ْﻌﺮُو
َﺧ
َ ﺳﱠﻠ َﻢ َﻓﻘَﺎ َم ِإﻟَﻰ
َ ﻦ ُﺛﻢﱠ
ِ ﺼﻠﱠﻰ ِﺑﻨَﺎ َر ْآ َﻌ َﺘ ْﻴ
َ ل َﻓ
َ  ﻗَﺎ-ﺖ َأﻧَﺎ
ُ ﻦ َﻧﺴِﻴ
ْ َأﺑُﻮ ُه َﺮ ْﻳ َﺮ َة َوَﻟ ِﻜ
ﻦ َأﺻَﺎ ِﺑ ِﻌ ِﻪ
َ ﻚ َﺑ ْﻴ
َ ﺷﱠﺒ
َ ﺴﺮَى َو
ْ ﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻴ
َ ﺿ َﻊ َﻳ َﺪ ُﻩ ا ْﻟ ُﻴ ْﻤﻨَﻰ
َ ن َو َو
ُ ﻀﺒَﺎ
ْ ﻏ
َ ﻋَﻠ ْﻴﻬَﺎ َآ َﺄ ﱠﻧ ُﻪ
َ ﺠ ِﺪ ﻓَﺎ ﱠﺗ َﻜَﺄ
ِﺴ
ْ ا ْﻟ َﻤ
ﺠ ِﺪ َﻓﻘَﺎﻟُﻮا
ِﺴ
ْ ب ا ْﻟ َﻤ
ِ ﻦ َأ ْﺑﻮَا
ْ ن ِﻣ
ُ ﺴ َﺮﻋَﺎ
ﺖ اﻟ ﱠ
ِ ﺟ
َ ﺧ َﺮ
َ ﺴﺮَى َو
ْ ﻇ ْﻬ ِﺮ َآ ﱢﻔ ِﻪ ا ْﻟ ُﻴ
َ ﻋﻠَﻰ
َ ﻦ
َ ﻷ ْﻳ َﻤ
َ ﺧﺪﱠ ُﻩ ا
َ ﺿ َﻊ
َ َو َو
ﻞ ﻓِﻲ َﻳ َﺪ ْﻳ ِﻪ
ٌﺟ
ُ ن ُﻳ َﻜﱢﻠﻤَﺎ ُﻩ َوﻓِﻲ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ِم َر
ْ ﻋ َﻤ ُﺮ َﻓﻬَﺎﺑَﺎ َأ
ُ ﻼ ُة َوﻓِﻲ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ِم َأﺑُﻮ َﺑ ْﻜ ٍﺮ َو
َ ت اﻟﺼﱠ
ِ ﺼ َﺮ
ُ َﻗ
ﺲ َوَﻟ ْﻢ
َ ل َﻟ ْﻢ َأ ْﻧ
َ ﻼ ُة ﻗَﺎ
َ ت اﻟﺼﱠ
ِ ﺼ َﺮ
ُ ﺖ َأ ْم َﻗ
َ ﷲ َأ َﻧﺴِﻴ
ِ لا
َ ل ﻳَﺎ َرﺳُﻮ
َ ﻦ ﻗَﺎ
ِ ل َﻟ ُﻪ ذُو ا ْﻟ َﻴ َﺪ ْﻳ
ُ ل ُﻳﻘَﺎ
ٌ ﻃُﻮ
ﺠ َﺪ
َﺳ
َ ﺳﱠﻠ َﻢ ُﺛﻢﱠ َآﱠﺒ َﺮ َو
َ ك ُﺛﻢﱠ
َ ﺼﻠﱠﻰ ﻣَﺎ َﺗ َﺮ
َ ﻦ َﻓﻘَﺎﻟُﻮا َﻧ َﻌ ْﻢ َﻓ َﺘ َﻘ ﱠﺪ َم َﻓ
ِ ل ذُو ا ْﻟ َﻴ َﺪ ْﻳ
ُ ل َأ َآﻤَﺎ َﻳﻘُﻮ
َ ﺼ ْﺮ َﻓﻘَﺎ
َ ُﺗ ْﻘ
ل ُﺛﻢﱠ
َ ﻃ َﻮ
ْ  َأ ْو َأ، ﺳﺠُﻮ ِد ِﻩ
ُ ﻞ
َ ﺠ َﺪ ِﻣ ْﺜ
َﺳ
َ ﺳ ُﻪ َو َآ ﱠﺒ َﺮ ُﺛﻢﱠ َآﱠﺒ َﺮ َو
َ ل ُﺛﻢﱠ َر َﻓ َﻊ َر ْأ
َ ﻃ َﻮ
ْ  َأ ْو َأ، ﺳﺠُﻮ ِد ِﻩ
ُ ﻞ
َ ِﻣ ْﺜ
.ﺳﱠﻠ َﻢ
َ ل ُﺛﻢﱠ
َ ﻦ ﻗَﺎ
ٍ ﺼ ْﻴ
َ ﺣ
ُ ﻦ
َ ن ْﺑ
َ ﻋ ْﻤﺮَا
ِ ن
ﺖ َأ ﱠ
ُ ل ُﻧﺒﱢ ْﺌ
ُ ﺳﱠﻠ َﻢ َﻓ َﻴﻘُﻮ
َ ﺳَﺄﻟُﻮ ُﻩ ُﺛﻢﱠ
َ ﺳ ُﻪ َو َآﱠﺒ َﺮ َﻓ ُﺮ ﱠﺑﻤَﺎ
َ َر َﻓ َﻊ َر ْأ
254
( )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى
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Muh}ammad Na>s}r al-Di>n al-Alba>ni>, al-H{adi>th H{ujjah bi Nafsihi, 51-52.
Salim ‘Ali> al-Bahanasawi, Rekayasa as-Sunnah, 138-139.
253
Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Tadri>b al-Ra>wi> fi> Sharh} Taqri>b al-Nawa>wi>, 72. Al-Alba>ni> dalam
kitabnya al-H{adi>th H{ujjah bi Nafsihi fi> al-‘Aqa>id wa al-Ah}ka>m tidak menyebutkan hadis-hadis
yang dijadikan hujah oleh kelompok yang menolak hadis a>h}a>d dijadikan sebagai landasan akidah,
penulis menganggap itu sebagai kekurangan pada kitabnya. Namun, penulis menyebutkan riwayatriwayat yang mereka jadikan argumen agar pembahasan ini lebih komprehensif dalam
mengungkapkan argumen kedua belah pihak.
254
Abu ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, 128, 482.
252
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“Nabi pernah shalat bersama kami, salah satu dari dua shalat petang –kata
Ibnu Si>ri>n: Abu> Hurayrah menyebutkannya. Tapi aku lupa- ia berkata: lalu
beliau shalat dengan kami dua rakaat lalu salam. Kemudian beliau menuju
tiang di bagian depan masjid dan meletakkan tangannya pada kayu itu.
Sepertinya beliau marah dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri
dan menyilangkan jari-jarinya. Orang-orang keluar dengan segera dan
mereka bertanya-tanya apakah shalat tadi diringkas (qas}ar). -Dalam jama'ah
itu ada Abu> Bakar dan ‘Umar- namun keduanya tidak berani mengatakan
apapun kepada beliau. Dalam Jama'ah itu ada seorang laki-laki yang dijuluki
Nabi dengan dhu> al-yadayn (yang kedua tangannya panjang) ia bertanya: Ya
Rasulullah apakah baginda lupa atau shalat tadi memang diringkas? Beliau
bersabda: Aku tidak lupa dan shalat tidak diringkas. Lalu beliau bertanya:
apakah (benar) seperti yang dikatakan dhu> al-yadayn? Mereka menjawab:
Ya. Maka beliau sholat (dua rakaat) kemudian salam lalu takbir kemudian
sujud seperti biasa atau lebih lama kemudian mengangkat kepalanya lalu
takbir kemudian meletakkan kepalanya lalu takbir kemudian sujud seperti
biasa atau lebih lama kemudian beliau mengangkat kepalanya dan takbir.
Seandainya mereka bertanya: apakah kemudian salam? Ia berkata: akan aku
kabari bahwa ‘Imra>n bin H{usayn berkata: lalu salam.” (HR. Al-Bukha>ri>)
Pada hadis tersebut, Rasulullah tidak langsung menerima perkataan dhu> alyadayn, namun beliau menangguhkannya sampai beliau bertanya kepada para
shahabat yang lain. Penyataan tersebut dapat disanggah, bahwa Rasulullah tidak
menolak pernyataan dhu> al-yadayn, tapi hanya ingin memastikannya, karena di
sana terdapat banyak shahabat dan tidak ada yang menanyakannya kepada
Rasulullah kecuali dhu> al-yadayn, sehingga pertanyaan Rasulullah ke para
shahabat adalah hal yang wajar. Selain itu, Rasulullah menerima kabar a>h}a>d dari
para shahabat sebagaimana yang banyak terjadi. Salah satunya adalah Rasulullah
menerima berita yang disampaikan oleh ‘Abdulla>h bin Zayd yang menceritakan
mimpinya tentang adzan, dan beliau membenarkannya.255

255

Abu> ‘A<s}im al-Burka>ti>, H{adi>th al-A<h}a>d ‘inda al-Us}u>liyyi>n, 39-40.
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2) Para shahabat menahan diri untuk menerima hadis a>h}a>d sampai ada saksi
yang lain. Hal ini didasarkan pada hadis dari jalur periwayatan Abu> Sa’i>d alKhudri>, beliau berkata:

 ُﻗ ْﻠﻨَﺎ ﻣَﺎ.ﻷ ْﻧﺼَﺎ ِر َﻓَﺄﺗَﺎﻧَﺎ َأﺑُﻮ ﻣُﻮﺳَﻰ َﻓ ِﺰﻋًﺎ َأ ْو َﻣ ْﺬﻋُﻮرًا
َﺲا
ِ ﺠِﻠ
ْ ﺖ ﺟَﺎِﻟﺴًﺎ ﺑِﺎ ْﻟ َﻤﺪِﻳ َﻨ ِﺔ ﻓِﻰ َﻣ
ُ ُآ ْﻨ
ﺖ
ُ ﺟ ْﻌ
َ ﻰ َﻓ َﺮ
ﻋَﻠ ﱠ
َ ﻼﺛًﺎ َﻓَﻠ ْﻢ َﻳ ُﺮدﱠ
َ ﺖ َﺛ
ُ ﺴﱠﻠ ْﻤ
َ ﺖ ﺑَﺎ َﺑ ُﻪ َﻓ
ُ ن ﺁ ِﺗ َﻴ ُﻪ َﻓ َﺄ َﺗ ْﻴ
ْ ﻰ َأ
ﻞ ِإَﻟ ﱠ
َﺳ
َ ﻋ َﻤ َﺮ َأ ْر
ُ ن
ل ِإ ﱠ
َ ﻚ ﻗَﺎ
َ ﺷ ْﺄ ُﻧ
َ
ﺖ
ُ ﺟ ْﻌ
َ ﻰ َﻓ َﺮ
ﻋَﻠ ﱠ
َ ﻼﺛًﺎ َﻓَﻠ ْﻢ َﻳ ُﺮدﱡوا
َ ﻚ َﺛ
َ ﻋﻠَﻰ ﺑَﺎ ِﺑ
َ ﺖ
ُ ﺴﱠﻠ ْﻤ
َ ﻚ َﻓ
َ ﺖ ِإﻧﱢﻰ َأ َﺗ ْﻴ ُﺘ
ُ ن َﺗ ْﺄ ِﺗ َﻴﻨَﺎ َﻓ ُﻘ ْﻠ
ْ ﻚ َأ
َ ل ﻣَﺎ َﻣ َﻨ َﻌ
َ َﻓﻘَﺎ
ن َﻟ ُﻪ
ْ ﻼﺛًﺎ َﻓَﻠ ْﻢ ُﻳ ْﺆ َذ
َ ﺣ ُﺪ ُآ ْﻢ َﺛ
َ ن َأ
َ ﺳ َﺘ ْﺄ َذ
ْ  » ِإذَا ا-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ل َرﺳُﻮ
َ َو َﻗ ْﺪ ﻗَﺎ
ﻻ
ﻻ َﻳﻘُﻮ ُم َﻣ َﻌ ُﻪ ِإ ﱠ
َ ﺐ
ٍ ﻦ َآ ْﻌ
ُ ل ُأ َﺑﻰﱡ ْﺑ
َ  َﻓﻘَﺎ.ﻚ
َ ﺟ ْﻌ ُﺘ
َ ﻻ َأ ْو
ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ ا ْﻟ َﺒ ﱢﻴ َﻨ َﺔ َوِإ ﱠ
َ ﻋ َﻤ ُﺮ َأ ِﻗ ْﻢ
ُ ل
َ  َﻓﻘَﺎ.« ﺟ ْﻊ
ِ َﻓ ْﻠ َﻴ ْﺮ
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ْ ل َﻓﺎ ْذ َه
َ  ﻗَﺎ.ﺻ َﻐ ُﺮ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ِم
ْ ﺖ َأﻧَﺎ َأ
ُ ﺳﻌِﻴ ٍﺪ ُﻗ ْﻠ
َ ل َأﺑُﻮ
َ  ﻗَﺎ.ﺻ َﻐ ُﺮ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ِم
ْ َأ
(  )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ.ﺐ ِﺑ ِﻪ
“Ketika aku duduk di suatu majlis Ans}a>r di Madinah, tiba-tiba Abu> Mu>sa>
datang tergopoh-gopoh dalam keadaan takut. Kami bertanya ‘apa yang
terjadi padamu?’ ia menjawab ‘Umar memanggilku agar aku datang
menemuinya, setelah aku di depan pintu, aku memberi salam sampai tiga
kali, tapi tidak ada jawaban. Maka aku kembali lagi. Lalu ‘Umar
menanyaiku, ‘mengapa engkau tidak datang, apa yang menghalangimu?’
lalu aku menjawab, ‘aku telah datang dan memberi salam di depan pintu mu
selama tiga kali, tapi tidak ada jawaban. Maka aku pulang, karena aku
mendengar Rasulullah bersabda: “Jika salah seorang dari kalian meminta
izin sampai tiga kali tapi tidak dijawab, maka kembalilah.” ‘Umar berkata:
berikan aku bukti (saksi), jika tidak aku akan menghukummu. ‘Ubay bin
Ka’ab berkata: hendaklah yang menjadi saksi baginya adalah orang yang
paling muda. Abu> Sa’i>d berkata: aku yang paling muda. ‘Ubay bin Ka’ab
berkata: pergilah bersamanya (kepada ‘Umar).” (HR. Muslim)
Hadis di atas menunjukkan bahwa ‘Umar tidak langsung menerima ucapan
Abu> Mu>sa>, namun ia meminta saksi. Ini menunjukkan bahwa kabar seorang tidak
langsung dapat diterima sebelum ada saksi yang dapat menguatkan berita tersebut.
Hadis ini kurang tepat untuk dijadikan dalil untuk hadis ah
> }a>d karena dua
alasan: pertama, ‘Umar meminta saksi disebabkan pentingnya hadis Rasulullah.
Kedua, ‘Umar hanya meminta seorang saksi, bukan banyak orang, sehingga berita
dari dua orang bahkan tiga orang tetap masuk dalam kategori hadis a>h}a>d.
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Demikian argumen-argumen yang diungkapkan oleh sebagian orang untuk
menolak hadis-hadis a>h}a>d tentang akidah. Penulis juga menyertakan bantahannya
baik dari al-Alba>ni> maupun yang lain. Dapat disimpulkan bahwa pendapat
mayoritas ulama us}u>l yang menyatakan bahwa hadis a>h}a>d hanya mengandung
keraguan dan tidak dapat dijadikan sandaran dalam akidah merupakan pendapat
yang lemah. Pada pembahasan ini pendapat al-Alba>ni> bertentangan dengan
pendapat mayoritas ulama us}u>l dan menurut penulis pendapat al-Alba>ni> yang
menyatakan bahwa hadis a>h}a>d dapat dijadikan landasan dalam hal akidah, lebih
dapat diterima karena ditopang dengan dalil-dalil yang jelas dan tepat.
Lebih dari itu, pendapat yang menyatakan bahwa hadis-hadis a>h}a>d hanya
mengandung keraguan atau tidak diamalkan dalam persoalan akidah adalah tidak
berdasar baik dari al-Qur’an, sunah maupun perbuatan para shahabat. Bahkan
sebaliknya, banyak bukti yang mengindikasikan bahwa hadis nabi jika telah s}ah}i>h}
penisbatannya kepada nabi, maka wajib diamalkan dalam segala persoalan
agama.257
2. Mendahulukan Hadis A<h}a>d atas Qiya>s.
Mayoritas ulama berpendapat bahwa qiya>s merupakan sumber pengambilan
hukum yang keempat setelah al-Qur’an, Hadis dan ijmak. Hal ini dijelaskan oleh
Imam al-Sha>fi’i> yang merupakan penggagas us}u>l fikih dengan menyatakan:
“Ilmu itu banyak macamnya, ada yang mencakup keputusan-keputusan yang
benar secara literal (harfiah) dan implisit (batin), dan ada yang benar secara
literal. Yang benar secara literal dan implisit didasarkan pada perintah Allah
atau sunah Rasulullah yang diriwayatkan oleh orang yang banyak dari
orang yang banyak (mutawa>tir). Perintah Allah dan sunah Rasulullah
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merupakan dua sumber hukum. Ini merupakan pengetahuan yang tidak
boleh kita lalaikan (harus diketahui) dan ragukan.
Ada lagi ilmu yang khusus yang berupa hadis yang khusus dan hanya
diketahui oleh ulama, tidak dibebankan kepada orang awam untuk
mengetahuinya. Pengetahuan seperti itu terdapat pada seluruh atau sebagian
ulama, yang bersumber dari riwayat orang yang jujur dari Rasulullah. Hal
ini lazim bagi para ahli ilmu untuk mengikutinya, dan ini yang benar secara
implisit. Sebagaimana keputusan yang diambil atas dasar dua orang saksi
yang secara lahir kita anggap jujur, meskipun pada hakikatnya terdapat
kekeliruan.
Selanjutnya, (ketiga) ilmu ijmak. (keempat) ilmu ijtiha>d dengan cara qiya>s
untuk mendapatkan kebenaran. Qiya>s adalah benar secara lahir bagi orang
yang melakukannya, tapi tidak (harus demikian) bagi banyak ulama, sebab
tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah.”258
Dari pemaparan Imam al-Sha>fi’i> tersebut dapat diketahui bahwa sumber
pengambilan hukum Islam adalah al-Qur’an, sunah yang terbagi menjadi
mutawa>tir dan a>h}a>d, ijmak dan qiya>s. Pada dasarnya, hadis adalah sumber
pengambilan hukum yang kedua dan qiya>s adalah sumber yang keempat, sehingga
jika terjadi pertentangan antara keduanya harus mendahulukan hadis baik yang
mutawa>tir maupun yang a>h}a>d. Namun, sebagian ulama us}u>l lebih mendahulukan
qiya>s dari pada hadis a>h}a>d, pendapat ini banyak disandarkan kepada Imam Abu>
H{ani>fah dan yang mengikutinya. Di antaranya adalah:
a. Abu> al-H{usayn al-Bas}ri>, membagi qiya>s jika bertentangan dengan hadis
a>h}a>d dalam empat bagian. Pertama, qiya>s yang dilandaskan pada nas} yang qat}’i>
(ayat al-qur’an atau hadis mutawa>tir). Jika ‘illah ditetapkan pada nas} yang qat}’i>
maka qiya>s juga qat}’i>, sedangkan hadis a>h}a>d adalah z}anni>. Oleh karena itu jika
qiya>s bertentangan dengan hadis a>h}a>d maka qiya>s yang didahulukan. Sedangkan
penisbatan hadis a>h}a>d kepada Nabi harus ditolak. Kedua, qiya>s yang berlandaskan
pada pokok (as}l) yang z}anni> dan ‘illah ditetapkan melalui istinba>t}. Pada perkara
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ini, hadis a>h}a>d didahulukan karena qiya>s mengandung keraguan. Ketiga, jika
qiya>s ditetapkan dengan nas} yang z}anni> dan ‘illahnya terkandung langsung pada
nas} maka hadis a>h}a>d didahulukan. Keempat, jika ‘illah ditetapkan dengan istinba>t}
dan as}l qiya>s merupakan pokok yang qat}’i> baik dari nas} al-Qur’an maupun hadis
mutawa>tir maka para ulama berbeda pendapat.259
b. Muh}ammad Abu> Zahrah mengatakan bahwa dia mengikuti pendapat
orang-orang yang mendahulukan qiyas> atas hadis a>h}a>d dan meninggalkan orangorang yang lebih mendahulukan hadis a>h}a>d atas qiya>s.260
c. Muh}ammad Mus}t}afa> Shalabi> menjelaskan bahwa mazhab H{anafi>
mengamalkan hadis a>h}a>d dengan tiga syarat, yaitu:

> i>) tidak
1) Perbuatan orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi (raw
bertentangan dengan yang ia riwayatkan.
2) Hadis tersebut harus dikenal para masa shahabat atau merupakan
perkara yang banyak terjadi di antara manusia.
3) Hadis tersebut tidak bertentangan dengan qiya>s dan pokok-pokok
syariat jika periwayatnya tidak faqi>h. Jika periwayatnya tidak faqi>h
dan ia meriwayatkan hadis dengan makna, lalu riwayatnya
bertentangan dengan qiya>s dan us}u>l maka hadis itu tidak boleh
diamalkan.261
d. Ma>lik bin Anas. Al-Sarkhasi> menukil bahwa Ma>lik bin Anas
mendahulukan qiya>s atas hadis a>h}a>d dalam mengamalkannya, karena qiya>s
259
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merupakan kesepakatan salaf dari para shahabat, dan dalil dari al-Qur’an, sunah
dan ijmak lebih kuat dari pada hadis a>h}a>d.262
e. Kelompok dari mazhab H{anafi> dan Ma>liki>.263
f. Abu> al-Farj al-Qa>d}i> dan Abu> Bakar al-Abhari>, keduanya bermazhab
Ma>liki> menyatakan bahwa qiya>s lebih utama dari pada hadis a>h}a>d al-musnad wa
al-mursal.264
Ma>hir Ya>si>n menjelaskan bahwa orang-orang yang lebih mendahulukan
qiya>s atas hadis a>h}a>d, membagi perawinya menjadi dua bagian. Pertama, shahabat
yang meriwayatkan hadis telah dikenal sebagai seorang mujtahid, kuat hafalan
dan baik pemahamannya seperti khalifah yang empat, Ibnu Mas’u>d dan Zayd bin
Tha>bit. Para pengikut mazhab H{anafi> berpendapat bahwa riwayat mereka
didahulukan atas qiya>s. Kedua, status shahabat yang meriwayatkan hadis hanya
diketahui dalam riwayat dan tidak dikenal sebagai ahli fikih atau mujtahid. Jika
riwayatnya sesuai qiya>s maka diterima, namun jika bertentangan maka sebagian
mereka menerima265 dan sebagian yang lain266 menolak hadisnya serta lebih
mendahulukan qiya>s.267
Al-Alba>ni> sangat menyayangkan orang-orang yang lebih mendahulukan
qiya>s atau kaidah-kaidah us}u>l yang lain atas hadis a>h}a>d yang s}ah}i>h} dan
menganggap hal itu berarti menolak hadis a>h}a>d. Menurut al-Alba>ni>, pendapat
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yang menyatakan bahwa qiya>s harus didahulukan atas hadis a>h}a>d merupakan
pendapat yang menyimpang dari ayat-ayat al-Qur’an dan hadis, karena pada ayat
al-Qur’an dan hadis disebutkan bahwa seorang muslim wajib untuk kembali
kepada keduanya tatkala terjadi perselisihan.268
Adapun faktor utama yang mendorong mereka untuk mengedepankan us}u>l
dan qiya>s dari hadis, menurut pandangan al-Alba>ni> ada dua hal, 269 yaitu:
a. Mereka berpendapat bahwa sunah memiliki kedudukan yang lebih
rendah dari pada al-Qur’an.
b. Keraguan mereka akan keabsahan sunah.
Al-Alba>ni> menyebutkan sebagian hadis s}ah}i>h} yang tidak diterima karena
lebih mendahulukan qiya>s atau kaidah us}u>l, yaitu:
a. Hadis pembagian malam bagi pengantin baru. Bagi yang perawan dapat
jatah tujuh malam dan bagi janda tiga malam. Setelah itu, jatahnya dibagi
merata bagi setiap istri.
b. Hadis pengucilan bagi seorang yang berzina, jika orang tersebut belum
menikah.
c. Hadis menetapkan syarat dalam haji dan dibolehkanyya tah}allul dengan
syarat.
d. Hadis mengusap bagian atas kaus kaki.
e. Hadis Abu> Hurairah dan Mu’a>wiyah bin H{akam al-Sulami>, bahwasannya
perkataan seorang yang lupa dan ja>hil (tidak mengetahui hukum) tidak
membatalkan shalat.
268
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f. Hadis menyempurnakan shalat subuh meskipun matahari telah terbit bagi
seseorang yang telah melaksanakannya sebanyak satu rakaat.
g. Hadis menyempurnakan puasa bagi seorang yang makan karena lupa.
h. Hadis mengerjakan puasa bagi seseorang yang telah meninggal.
i. Hadis mengerjakan haji bagi seorang yang tidak lagi diharapkan
kesembuhannya dari penyakit yang diderita.
j. Hadis menghukum suatu perkara dengan menggunakan saksi dan sumpah.
k. Hadis memotong tangan pencuri jika kadar yang ia curi

mencapai

seperempat dinar.
l. Hadis tentang barangsiapa yang menikahi istri ayahnya maka dipenggal
dan disita hartanya.
m. Hadis seorang mukmin tidaklah dibunuh karena membunuh seorang kafir.

} llil (seorang suami yang menceraikan
n. Hadis laknat Allah bagi al-muha
istrinya setelah ia menyutubuhinya, agar istrinya dapat kembali ke
suaminya yang sebelumnya) dan al-muh}allal lahu (seorang yang
menyuruh al-muh}allil).
o. Hadis tidak ada nikah kecuali dengan wali.
p. Hadis seorang wanita yang telah ditalak tiga, tidak ada hak baginya untuk
mendapatkan tempat tinggal maupun nafkah dari suaminya.
q. Hadis berikan mahar meskipun dengan cincin besi.
r. Hadis halalnya daging kuda.
s. Hadis segala yang memabukkan hukumnya haram.
t. Hadis tidak ada kewajiban zakat jika kurang dari lima wasaq.
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u. Hadis muza>ra’ah dan musa>qa>h.
v. Hadis menyembelih untuk janin dan induknya.
w. Hadis binatang yang digadaikan boleh ditunggangi dan diperas susunya.
x. Hadis haramnya mengubah khamr menjadi cuka.
y. Hadis tidak menjadikan seorang wanita mahr} am dengan menetek
(menyusu) satu atau dua kali.
z. Hadis engkau dan hartamu adalah milik ayahmu.
Menurut al-Alba>ni>, seluruh hadis yang telah disebutkan atau kebanyakan
dari hadis-hadis itu telah ditinggalkan oleh mereka dengan alasan qiyas> atau
berbagai kaidah yang telah disebutkan. Contoh-contoh lain hadis yang ditolak
karena alasan qiya>s atau kaidah us}u>l al-fiqh di antaranya:
a. Hadis bahwa Rasulullah memabaca surah al-T{u>r dalam shalat maghrib dan
surah al-Mursala>t di akhir hayat beliau.
b. Hadis Rasulullah mengucapkan a>mi>n setelah membaca al-fa>tih}ah.
c. Hadis Rasulullah sujud ketika membaca surah al-Inshiqa>q.
d. Hadis Rasulullah shalat duduk mengimami para jama’ahnya dan mereka
pun duduk bersama beliau. Tetapi orang yang menolak hadis ini berkata
“barangsiapa yang shalat dengan cara seperti ini, maka shalatnya batal.”
e. Hadis yang menyatakan bahwa Abu> Bakar mengimami para shahabat
tatkala shalat. Lalu Rasulullah datang, beliau duduk di samping Abu> Bakar
sebagai imam meneruskan shalatnya. Namun orang yang menyelisihinya
mengatakan “Hadis ini tidak diamalkan oleh ulama. Barangsiapa yang
shalat dengan cara seperti ini maka shalatnya batal.”
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f. Hadis menjamak shalat Dzuhur dan Ashar di dalam kota; bukan karena
takut atau safar (dalam perjalanan).270
g. Hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah menggendong seorang bayi,
lalu bayi itu kencing pada pakaian beliau, maka beliau menyuruh
seseorang untuk mengambil air dan beliau percikkan air tersebut pada baju
yang terkena kencing dan tidak mencucinya.
h. Hadis bahwa Rasulullah membaca surah Qaf dan al-Qamar dalam shalat
‘ied.
i. Hadis Rasulullah shalat atas Suhayl bin Baid}a>’ dalam masjid.
j. Hadis Rasulullah telah merajam dua orang Yahudi yang berzina. Tapi
orang yang menyelisihi hadis ini berkata, ‘tidak boleh merajam mereka.’
k. Hadis Rasulullah berbekam tatkala ih}ram.
l. Hadis Rasulullah memakai minyak wangi untuk tah}allul sebelum t}awa>f di
Baytulla>h.
m. Hadis-hadis salam dalam shalat.
Al-Alba>ni> menyebutkan bahwa selain contoh-contoh tersebut, masih banyak
hadis yang ditolak oleh orang yang mendahulukan qiyas> . Jika mereka mau
mempelajari hadis-hadis Rasulullah lebih mendalam, niscaya mereka akan
mendapati bahwa hadis-hadis yang mereka tolak itu mungkin jumlahnya
mencapai ribuan hadis, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu H{azm.271
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Pendapat mendahulukan qiya>s atau kaidah us}u>l atas hadis a>h}a>d adalah
pendapat yang tidak tepat, karena berkonsekuensi penolakan terhadap ratusan atau
bahkan ribuan hadis sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Alba>ni>. Pada
permasalahan ini terlihat jelas peran al-Alba>ni> sebagai pembela sunah. Beliau
menolak pendapat para ulama us}u>l yang meninggalkan hadis a>h}a>d baik dalam hal
akidah maupun karena bertentangan dengan qiya>s.

