BAB IV
REALITAS HADIS A<H{A<D TENTANG AKIDAH
Pada bab ini penulis membahas mengenai realitas hadis-hadis a>h}a>d tentang
akidah di kalangan umat Islam. Tujuan pembahasan ini adalah untuk
mengungkapkan penggunaan hadis a>h}a>d tentang akidah, apakah mayoritas umat
Islam pada kenyataannya menerima atau menolaknya?
Hadis a>h}a>d tentang akidah sangat banyak bahkan sebagiannya maknanya
sesuai dengan ayat-ayat al-Qur’an, misalnya hadis-hadis a>h}a>d mengenai sifat-sifat
Allah. Namun pada pembahasan ini penulis hanya membatasi lima tema hadis.
Lima tema hadis tersebut adalah hadis rukun iman, nama-nama malaikat, cabang
keimanan, larangan menggunakan jimat dan hadis mengenai lebih mencintai
Rasulullah dari pada orang lain.
A. Hadis Rukun Iman.
Para ulama Ahli Sunah dan mayoritas kaum muslimin menyatakan bahwa
rukun iman ada enam. Rukun iman tersebut wajib diyakini walaupun hanya

> }a>d bahkan merupakan hadis a>h}a>d ghari>b (hanya
berdasarkan hadis ah
diriwayatkan oleh seorang sahabat). Hadis tersebut adalah:

ت َﻳ ْﻮ ٍم ِإ ْذ
َ  ذَا-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ِ ﻋ ْﻨ َﺪ َرﺳُﻮ
ِ ﻦ
ُﺤ
ْ ل َﺑ ْﻴ َﻨﻤَﺎ َﻧ
َ ب ﻗَﺎ
ِ ﺨﻄﱠﺎ
َ ﻦ ا ْﻟ
ُ ﻋ َﻤ ُﺮ ْﺑ
ُ
ﻻ
َ ﺴ َﻔ ِﺮ َو
ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َأ َﺛ ُﺮ اﻟ ﱠ
َ ﻻ ُﻳﺮَى
َ ﺸ َﻌ ِﺮ
ﺳﻮَا ِد اﻟ ﱠ
َ ﺷﺪِﻳ ُﺪ
َ ب
ِ ض اﻟ ﱢﺜﻴَﺎ
ِ ﺷﺪِﻳ ُﺪ َﺑﻴَﺎ
َ ﻞ
ٌﺟ
ُ ﻋَﻠ ْﻴﻨَﺎ َر
َ ﻃَﻠ َﻊ
َ
ﺳ َﻨ َﺪ ُر ْآ َﺒ َﺘ ْﻴ ِﻪ ِإﻟَﻰ ُر ْآ َﺒ َﺘ ْﻴ ِﻪ
ْ  َﻓَﺄ-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻰ
ﺲ ِإﻟَﻰ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
َ ﺟَﻠ
َ ﺣ ﱠﺘﻰ
َ ﺣ ٌﺪ
َ َﻳ ْﻌ ِﺮ ُﻓ ُﻪ ِﻣﻨﱠﺎ َأ
ﺻﻠﻰ- ل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ل َرﺳُﻮ
َ  َﻓﻘَﺎ.ﻼ ِم
َﺳ
ْﻹ
ِﻦا
ِﻋ
َ ﺧ ِﺒ ْﺮﻧِﻰ
ْ ﺤﻤﱠ ُﺪ َأ
َ ل ﻳَﺎ ُﻣ
َ ﺨ َﺬ ْﻳ ِﻪ َوﻗَﺎ
ِ ﻋﻠَﻰ َﻓ
َ ﺿ َﻊ َآ ﱠﻔ ْﻴ ِﻪ
َ َو َو
ل اﻟﱠﻠ ِﻪ َوُﺗﻘِﻴ َﻢ
ُ ﺤ ﱠﻤﺪًا َرﺳُﻮ
َ ن ُﻣ
ﻻ اﻟﻠﱠ ُﻪ َوَأ ﱠ
ﻻ ِإَﻟ َﻪ ِإ ﱠ
َ ن
ْ ﺸ َﻬ َﺪ َأ
ْ ن َﺗ
ْ ﻼ ُم َأ
َﺳ
ْﻹ
ِ  » ا-اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ل
َ  ﻗَﺎ.ﻼ
ً ﺳﺒِﻴ
َ ﺖ ِإَﻟ ْﻴ ِﻪ
َ ﻄ ْﻌ
َ ﺳ َﺘ
ْن ا
ِ ﺖ ِإ
َ ﺞ ا ْﻟ َﺒ ْﻴ
ﺤﱠ
ُ ن َو َﺗ
َ ﻰ اﻟ ﱠﺰآَﺎ َة َو َﺗﺼُﻮ َم َر َﻣﻀَﺎ
َ ﻼ َة َو ُﺗ ْﺆ ِﺗ
َ ﺼ
اﻟ ﱠ
ﻦ
َ ن ُﺗ ْﺆ ِﻣ
ْ ل » َأ
َ  ﻗَﺎ.ن
ِ ﻦ اﻹِﻳﻤَﺎ
ِﻋ
َ ﺧ ِﺒ ْﺮﻧِﻰ
ْ ل َﻓَﺄ
َ  ﻗَﺎ.ﺼﺪﱢ ُﻗ ُﻪ
َ ﺴ َﺄُﻟ ُﻪ َو ُﻳ
ْ ﺠ ْﺒﻨَﺎ َﻟ ُﻪ َﻳ
ِ ل َﻓ َﻌ
َ  ﻗَﺎ.ﺖ
َ ﺻ َﺪ ْﻗ
َ
.ﺖ
َ ﺻ َﺪ ْﻗ
َ ل
َ  ﻗَﺎ.« ﺷ ﱢﺮ ِﻩ
َ ﺧ ْﻴ ِﺮ ِﻩ َو
َ ﻦ ﺑِﺎ ْﻟ َﻘ َﺪ ِر
َ ﺧ ِﺮ َو ُﺗ ْﺆ ِﻣ
ِ ﺳِﻠ ِﻪ وَا ْﻟ َﻴ ْﻮ ِم اﻵ
ُ ﻼ ِﺋ َﻜ ِﺘ ِﻪ َو ُآ ُﺘ ِﺒ ِﻪ َو ُر
َ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ َو َﻣ
ك
َ ﻦ َﺗﺮَا ُﻩ َﻓ ِﺈ ﱠﻧ ُﻪ َﻳﺮَا
ْ ن َﻟ ْﻢ َﺗ ُﻜ
ْ ﻚ َﺗﺮَا ُﻩ َﻓِﺈ
َ ن َﺗ ْﻌ ُﺒ َﺪ اﻟﱠﻠ َﻪ َآ َﺄ ﱠﻧ
ْ ل » َأ
َ  ﻗَﺎ.ن
ِ ﺣﺴَﺎ
ْﻹ
ِﻦا
ِﻋ
َ ﺧ ِﺒ ْﺮﻧِﻰ
ْ ل َﻓَﺄ
َ ﻗَﺎ
ل
َ  ﻗَﺎ.« ﻞ
ِ ﻦ اﻟﺴﱠﺎ ِﺋ
َ ﻋَﻠ َﻢ ِﻣ
ْ ﻋ ْﻨﻬَﺎ ِﺑ َﺄ
َ ل
ُ ﺴﺌُﻮ
ْ ل » ﻣَﺎ ا ْﻟ َﻤ
َ  ﻗَﺎ.ﻋ ِﺔ
َ ﻦ اﻟﺴﱠﺎ
ِﻋ
َ ﺧ ِﺒ ْﺮﻧِﻰ
ْ ل َﻓَﺄ
َ  ﻗَﺎ.«
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ﺤ َﻔﺎ َة ا ْﻟ ُﻌﺮَا َة ا ْﻟﻌَﺎَﻟ َﺔ ِرﻋَﺎ َء
ُ ن َﺗﺮَى ا ْﻟ
ْ ﻷ َﻣ ُﺔ َر ﱠﺑ َﺘﻬَﺎ َوَأ
َ ن َﺗِﻠ َﺪ ا
ْ ل » َأ
َ  ﻗَﺎ.ﻦ َأﻣَﺎ َر ِﺗﻬَﺎ
ْﻋ
َ ﺧ ِﺒ ْﺮﻧِﻰ
ْ َﻓَﺄ
ﻋ َﻤ ُﺮ َأ َﺗ ْﺪرِى
ُ ل ﻟِﻰ » ﻳَﺎ
َ ﺖ َﻣﻠِﻴًّﺎ ُﺛﻢﱠ ﻗَﺎ
ُ ﻖ َﻓَﻠ ِﺒ ْﺜ
َ ﻄَﻠ
َ ل ُﺛﻢﱠ ا ْﻧ
َ  ﻗَﺎ.« ن
ِ ن ﻓِﻰ ا ْﻟ ُﺒ ْﻨﻴَﺎ
َ اﻟﺸﱠﺎ ِء َﻳ َﺘﻄَﺎ َوﻟُﻮ
 )رواﻩ.« ﻞ َأﺗَﺎ ُآ ْﻢ ُﻳ َﻌﻠﱢ ُﻤ ُﻜ ْﻢ دِﻳ َﻨ ُﻜ ْﻢ
ُ ﺟ ْﺒﺮِﻳ
ِ ل » َﻓِﺈ ﱠﻧ ُﻪ
َ  ﻗَﺎ.ﻋَﻠ ُﻢ
ْ ﺖ اﻟﱠﻠ ُﻪ َو َرﺳُﻮُﻟ ُﻪ َأ
ُ  ُﻗ ْﻠ.« ﻞ
ُ ﻦ اﻟﺴﱠﺎ ِﺋ
ِ َﻣ
277
276
275
274
273
272
( ﻣﺴﻠﻢ وأﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬى واﻟﻨﺴﺎئ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ وأﺣﻤﺪ
“‘Umar bin Al-Khat}t}a>b berkata: ketika kami tengah berada di sisi
Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang lakilaki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat
padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh dan tidak seorangpun diantara
kami yang mengenalnya. Lalu ia duduk di hadapan Rasulullah dan
menyandarkan lututnya pada lutut Rasulullah dan meletakkan tangannya di
atas pahanya, selanjutnya ia berkata, “hai Muhammad, beritahukan
kepadaku tentang Islam” Rasulullah menjawab, “Islam adalah engkau
bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya
Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan shalat, mengeluarkan
zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan mengerjakan ibadah haji ke Bayt
Alla>h jika engkau mampu melakukannya.” Orang itu berkata, “engkau
benar” kami pun heran, ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata
lagi, “beritahukan kepadaku tentang iman” Rasulullah menjawab, “Engkau
beriman kepada Allah, kepada para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, kepada
utusan-utusan-Nya, kepada hari kiamat dan kepada takdir yang baik maupun
yang buruk” Orang tadi berkata, “engkau benar" Orang itu berkata lagi,
“beritahukan kepadaku tentang Ihsan” Rasulullah menjawab, “engkau
beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, jika engkau tidak
melihatnya, sesungguhnya Dia pasti melihatmu.” Orang itu berkata lagi,
“beritahukan kepadaku tentang kiamat” Rasulullah menjawab, “orang yang
ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya.” selanjutnya orang itu
berkata lagi, “beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya” Rasulullah
menjawab, “jika hamba perempuan telah melahirkan tuan puterinya, jika
engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin
dan penggembala kambing, berlomba-lomba mendirikan bangunan.”
Kemudian ia pergi, aku tetap tinggal beberapa lama kemudian Rasulullah
berkata kepadaku, “wahai ‘Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu?”
Saya menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui” Rasulullah
berkata, “Ia adalah Jibril, dia datang untuk mengajarkan kepadamu tentang
agama kepadamu”. (Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu> Da>wu>d, alTirmidhi>, al-Nasa>`i>, Ibn Ma>jah dan Ah}mad)
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Hadis tersebut merupakan hadis yang dijadikan dasar oleh ulama Ahl alSunnah dalam menetapkan rukun iman. Abu al-Fad}l ‘Iya>d} bin Mu>sa> bin ‘Iya>d} alYah}s}abi} dan Ibn Daqi>q al-‘I>d menjelaskan bahwa hadis tersebut mencakup
penjelasan seluruh ibadah yang telah ditentukan baik lahir maupun batin, ikatanikatan keimanan, perbuatan lahiriah, keikhlasan dan selainnya sehingga seluruh
ilmu syariat merujuk pada hadis tersebut,278 oleh karena itu hadis ini seperti induk
bagi sunah.279 Sejauh yang penulis ketahui, tidak ada ulama yang menolak hadis
ini dengan alasan bahwa hadis ini jalur periwayatannya a>h}a>d bahkan sebaliknya,
mereka menerima dan tidak mempermasalahkan jalur periwayatannya.
Pada hadis di atas, rukun iman disebutkan ada enam yaitu beriman kepada
Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, utusan-utusan-Nya, kepada hari
kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Pada riwayat lain
terdapat hadis yang mirip, dari jalur periwayatan ‘Umar bin al-Khat}t}a>b bahwa
Rasulullah bersabda:

"أن ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وآﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﺒﻌﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت واﻟﻘﺪر ﺧﻴﺮﻩ وﺷﺮﻩ ﺣﻠﻮﻩ
(280وﻣﺮﻩ" )رواﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
“Engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para
utusan-Nya, kebangkitan setelah mati dan takdir yang baik maupun yang
buruk dan yang manis maupun pahit.” (Hadis riwayat Ibn H{ibba>n)
Hadis lain yang mirip dengan hadis tersebut adalah hadis dari jalur Abu
Hurayrah, Rasulullah bersabda:
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281

 )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى.ﺚ
ِ ﻦ ﺑِﺎ ْﻟ َﺒ ْﻌ
َ ﺳِﻠ ِﻪ َوُﺗ ْﺆ ِﻣ
ُ ﻼ ِﺋ َﻜ ِﺘ ِﻪ َو ِﺑِﻠﻘَﺎ ِﺋ ِﻪ َو ُر
َ ﻦ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ َو َﻣ
َ ن ُﺗ ْﺆ ِﻣ
ْ ن َأ
ُ اﻹِﻳﻤَﺎ
282
( وﻣﺴﻠﻢ

“Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, pertemuan
dengan-Nya, para utusan-Nya dan hari kebangkitan”. (Hadis riwayat alBukha>ri> dan Muslim)

ﻦ ﺑِﺎ ْﻟ َﻘ َﺪ ِر ُآﱢﻠ ِﻪ « )رواﻩ
َ ﺚ َو ُﺗ ْﺆ ِﻣ
ِ ﻦ ﺑِﺎ ْﻟ َﺒ ْﻌ
َ ﺳِﻠ ِﻪ َو ُﺗ ْﺆ ِﻣ
ُ ﻼ ِﺋ َﻜ ِﺘ ِﻪ َو ِآﺘَﺎ ِﺑ ِﻪ َوِﻟﻘَﺎ ِﺋ ِﻪ َو ُر
َ ﻦ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ َو َﻣ
َ ن ُﺗ ْﺆ ِﻣ
ْ » َأ
283
( ﻣﺴﻠﻢ
“Engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, pertemuan dengan-Nya,
para utusan-Nya, engkau beriman kepada hari kebangkitan dan beriman
kepada seluruh takdir”. (Hadis riwayat Muslim)
Beberapa hadis tersebut memiliki perbedaan pada matan, namun yang
dijadikan rujukan oleh para ulama adalah hadis dari jalur ‘Umar yang penulis
sebutkan pada awal pembahasan karena pada saat kejadian tersebut ‘Umar berada
di sisi nabi.
B. Hadis Beberapa Nama Malaikat.
Termasuk dari bagian rukun iman adalah beriman kepada para malaikat,
sebagaimana firman Allah:

ÏµÏFs3Í×¯≈n=tΒuρ «!$$Î/ ztΒ#u <≅ä. 4 tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ ÏµÎn/§‘ ÏΒ Ïµø‹s9Î) tΑÌ“Ρé& !$yϑÎ/ ãΑθß™§9$# ztΒ#u
( $oΨ÷èsÛr&uρ $uΖ÷èÏϑy™ (#θä9$s%uρ 4 Ï&Î#ß™•‘ ÏiΒ 7‰ymr& š÷t/ ä−ÌhxçΡ Ÿω Ï&Î#ß™â‘uρ ÏµÎ7çFä.uρ
∩⊄∇∈∪ çÅÁyϑø9$# šø‹s9Î)uρ $oΨ−/u‘ y7tΡ#tøäî
Rasul telah beriman kepada Al-Qur`an yang diturunkan kepadanya dari
Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman
kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya.
(mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun
(dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya,” dan mereka mengatakan: “Kami
dengar dan kami taat.” (mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami
281
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dan kepada Engkau-lah tempat kembali.”284 (al-Qur`an surah al-Baqarah:
285)
Rasulullah juga bersabda:

ﺷ ﱢﺮ ِﻩ )رواﻩ
َ ﺧ ْﻴ ِﺮ ِﻩ َو
َ ﻦ ﺑِﺎ ْﻟ َﻘ َﺪ ِر
َ ﺧ ِﺮ َو ُﺗ ْﺆ ِﻣ
ِ ﺳِﻠ ِﻪ وَا ْﻟ َﻴ ْﻮ ِم اﻵ
ُ ﻼ ِﺋ َﻜ ِﺘ ِﻪ َو ُآ ُﺘ ِﺒ ِﻪ َو ُر
َ ﻦ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ َو َﻣ
َ ن ُﺗ ْﺆ ِﻣ
ْ َأ
289
288
287
286
285
( ﻣﺴﻠﻢ وأﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬى واﻟﻨﺴﺎئ وأﺣﻤﺪ
“Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya,
kepada utusan-utusan Nya, kepada hari kiamat dan kepada takdir yang baik
maupun yang buruk”. (Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu> Da>wu>d, alTirmidhi>, al-Nasa>`i> dan Ah}mad)
Ibnu H{ajar menjelaskan bahwa makna beriman kepada para malaikat adalah
meyakini keberadaan mereka. Pada hadis tersebut malaikat disebutkan terlebih
dahulu dari kitab-kitab dan para rasul karena merujuk pada kronologi kejadiannya.
Allah mengutus para malaikat dengan membawa kitab-kitab kepada para rasul.290
Sebagai seorang muslim yang beriman kepada malaikat-Nya tentu kita
dituntut untuk mengenal atau minimal mengetahui nama-namanya. Setiap
malaikat memiliki nama, namun sedikit di antaranya yang kita ketahui melalui
nas}. Sebagian nama-nama para malaikat disebutkan dalam al-Qur`an, seperti Jibri>l
dan Mi>ka>`i>l.291 Sebagian yang lain disebutkan dalam hadis a>h}a>d, yaitu Isra>fi>l, alMunkar dan al-Naki>r. Rasulullah bersabda:

«ب ا ْﻟ َﻘ ْﺒ ِﺮ
ِ ﻋﺬَا
َ ﻦ
ْ ﺣ ﱢﺮ اﻟﻨﱠﺎ ِر َو ِﻣ
َ ﻦ
ْ ﻚ ِﻣ
َ ﻞ َأﻋُﻮ ُذ ِﺑ
َ ﺳﺮَاﻓِﻴ
ْ ب ِإ
ﻞ َو َر ﱠ
َ ﻞ َوﻣِﻴﻜَﺎﺋِﻴ
َ ﺟ ْﺒﺮَاﺋِﻴ
ِ ب
»اﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ َر ﱠ
(292 )رواﻩ اﻟﻨﺴﺎئ.
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“Ya Allah Rabb Jibri>l dan Mi>ka>`i>l serta Rabb Isra>fi>l, aku berlindung
kepada-Mu dari panasnya neraka dan dari azab kubur”. (Hadis diriwayatkan
oleh al-Nasa>`i>).
Menurut Muh}ammad al-Wallawi> hadis tersebut berkualitas s}ah}i>h}. Beliau
juga menjelaskan bahwa pada hadis di atas hanya menyebutkan tiga nama
malaikat karena mereka memiliki kelebihan kemuliaan, Jibri>l diberikan tugas
untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, Mi>ka>`i>l diberikan tugas memberi
rizki dan Isra>fi>l bertugas meniup sangkakala.293

ﺣ ِﺪ ِهﻤَﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﻜ ُﺮ
َﻷ
َ ل
ُ ن ُﻳﻘَﺎ
ِ ن َأ ْز َرﻗَﺎ
ِ ﺳ َﻮدَا
ْ ن َأ
ِ ﺣ ُﺪ ُآ ْﻢ َأﺗَﺎ ُﻩ َﻣَﻠﻜَﺎ
َ ل َأ
َ  َأ ْو ﻗَﺎ- ﺖ
ُ » ِإذَا ُﻗ ِﺒ َﺮ ا ْﻟ َﻤﻴﱢ
ﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ل ُه َﻮ
ُ ن َﻳﻘُﻮ
َ ل ﻣَﺎ آَﺎ
ُ ﻞ َﻓ َﻴﻘُﻮ
ِﺟ
ُ ل ﻓِﻰ َهﺬَا اﻟ ﱠﺮ
ُ ﺖ َﺗﻘُﻮ
َ ن ﻣَﺎ ُآ ْﻨ
ِﻻ
َ ﺧ ُﺮ اﻟ ﱠﻨﻜِﻴ ُﺮ َﻓ َﻴﻘُﻮ
َ وَاﻵ
ل
ُ ﻚ َﺗﻘُﻮ
َ ن َﻗ ْﺪ ُآﻨﱠﺎ َﻧ ْﻌَﻠ ُﻢ َأﱠﻧ
ِﻻ
َ  َﻓ َﻴﻘُﻮ.ﻋ ْﺒ ُﺪ ُﻩ َو َرﺳُﻮُﻟ ُﻪ
َ ﺤ ﱠﻤﺪًا
َ ن ُﻣ
ﻻ اﻟﻠﱠ ُﻪ َوَأ ﱠ
ﻻ ِإَﻟ َﻪ ِإ ﱠ
َ ن
ْ ﺷ َﻬ ُﺪ َأ
ْ َو َرﺳُﻮُﻟ ُﻪ َأ
ل
ُ  َﻓ َﻴﻘُﻮ.ل َﻟ ُﻪ َﻧ ْﻢ
ُ ﻦ ُﺛﻢﱠ ُﻳ َﻨﻮﱠ ُر َﻟ ُﻪ ﻓِﻴ ِﻪ ُﺛﻢﱠ ُﻳﻘَﺎ
َ ﺳ ْﺒﻌِﻴ
َ ن ِذرَاﻋًﺎ ﻓِﻰ
َ ﺳ ْﺒﻌُﻮ
َ ﺢ َﻟ ُﻪ ﻓِﻰ َﻗ ْﺒ ِﺮ ِﻩ
ُﺴ
َ  ُﺛﻢﱠ ُﻳ ْﻔ.َهﺬَا
.ﺐ َأ ْهِﻠ ِﻪ ِإَﻟ ْﻴ ِﻪ
ﺣ ﱡ
َ ﻻ َأ
ﻈ ُﻪ ِإ ﱠ
ُ ﻻ ﻳُﻮ ِﻗ
َ س اﱠﻟﺬِى
ِ ن َﻧ ْﻢ َآ َﻨ ْﻮ َﻣ ِﺔ ا ْﻟ َﻌﺮُو
ِﻻ
َ ﺧ ِﺒ ُﺮ ُه ْﻢ َﻓ َﻴﻘُﻮ
ْ ﺟ ُﻊ ِإﻟَﻰ َأ ْهﻠِﻰ َﻓُﺄ
ِ َأ ْر
ﺖ ِﻣ ْﺜَﻠ ُﻪ
ُ ن َﻓ ُﻘ ْﻠ
َ س َﻳﻘُﻮﻟُﻮ
َ ﺖ اﻟﻨﱠﺎ
ُ ﺳ ِﻤ ْﻌ
َ ل
َ ن ُﻣﻨَﺎ ِﻓﻘًﺎ ﻗَﺎ
َ ن آَﺎ
ْ  َوِإ.ﻚ
َ ﺠ ِﻌ ِﻪ َذِﻟ
َﻀ
ْ ﻦ َﻣ
ْ ﺣﺘﱠﻰ َﻳ ْﺒ َﻌ َﺜ ُﻪ اﻟﻠﱠ ُﻪ ِﻣ
َ
.ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ
َ  َﻓ َﺘ ْﻠ َﺘ ِﺌ ُﻢ.ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ
َ ض ا ْﻟ َﺘ ِﺌﻤِﻰ
ِ ﻸ ْر
َ ل ِﻟ
ُ  َﻓُﻴﻘَﺎ.ﻚ
َ ل َذِﻟ
ُ ﻚ َﺗﻘُﻮ
َ ن َﻗ ْﺪ ُآﻨﱠﺎ َﻧ ْﻌَﻠ ُﻢ َأﱠﻧ
ِﻻ
َ  َﻓ َﻴﻘُﻮ.ﻻ َأ ْدرِى
َ
 )رواﻩ.« ﻚ
َ ﺠ ِﻌ ِﻪ َذِﻟ
َﻀ
ْ ﻦ َﻣ
ْ ﺣﺘﱠﻰ َﻳ ْﺒ َﻌ َﺜ ُﻪ اﻟﻠﱠ ُﻪ ِﻣ
َ ل ﻓِﻴﻬَﺎ ُﻣ َﻌ ﱠﺬﺑًﺎ
ُ ﻼ َﻳﺰَا
َ ﻋ ُﻪ َﻓ
ُﻼ
َﺿ
ْ ﻒ ﻓِﻴﻬَﺎ َأ
ُ ﺨ َﺘِﻠ
ْ َﻓ َﺘ
295
294
(.ﺐ
ٌ ﻏﺮِﻳ
َ ﻦ
ٌﺴ
َﺣ
َ ﺚ
ٌ ﺣﺪِﻳ
َ ﺚ َأﺑِﻰ ُه َﺮ ْﻳ َﺮ َة
ُ ﺣﺪِﻳ
َ ل َأﺑُﻮ ﻋِﻴﺴَﻰ
َ  ﻗَﺎ. اﻟﺘﺮﻣﺬى واﺑﻦ ﺣﺒﺎن
“Jika salah seorang dari kalian dikuburkan, maka akan datang kepadanya
dua malaikat yang hitam dan (kedua mata mereka)296 biru. Salah satunya
bernama al-Munkar dan yang lainnya bernama al-Naki>r. Keduanya
bertanya: “Apakah pendapatmu mengenai lelaki ini?”. Lalu dia menjawab
sebagaimana yang pernah dikatakan dahulu: “Dia adalah hamba Allah dan
rasul-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang hak selain Allah dan
Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya”. Keduanya berkata: “Kami
sudah mengetahui bahwa kamu akan mengucapkan demikian”. Kemudian
kuburnya dilapangkan seluas tujuh puluh hasta dikali tujuh puluh hasta.
Lalu diterangi dan dikatakan kepadanya: “Tidurlah”. Dia berkata:
“Biarkanlah aku kembali kepada keluargaku untuk mengabarkan kepada
mereka”. Keduanya berkata: “Tidurlah seperti pengantin yang tidak
dibangunkan kecuali oleh keluarga yang paling dia cintai”. Hingga Allah
membangkitkannya dari tempat tidurnya. Adapun seorang munafik berkata:
293
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“Aku hanya mendengar orang-orang mengatakanya lalu aku ikut
mengatakannya. Aku tidak tahu”. Keduanya berkata: “Kami sudah tahu
bahwa kamu akan mengatakan demikian”. Lalu dikatakan kepada bumi:
“Himpitlah dia!”. Lantas bumi menghimpitnya hingga persendiannya
hancur. Dia terus diadzab di dalamnya hingga Allah membangkitkan dari
tempat tidurnya”. (hadis diriwayatkan oleh al-Tirmidhi> dan Ibn H{ibba>n.
Menurut al-Tirmidhi> kualitasnya h}asan ghari>b).
Nama dua malaikat yang memberi pertanyaan dalam kubur adalah alMunkar dan al-Naki>r. Muh}ammad al-Muba>rakfu>ri> menukil kitab al-Mirqa>h,
menyebutkan bahwa penamaan dua malaikat tersebut dengan al-Munkar dan alNaki>r karena mayit tidak pernah melihat yang serupa dengan keduanya
sebelumnya.297 Ibnu H{ajar menukil pendapat sebagian ahli fikih yang
menyebutkan bahwa dua malaikat yang memberi pertanyaan bagi orang yang
memiliki banyak dosa bernama Munkar dan Naki>r, sedangkan dua malaikat yang
memberi pertanyaan bagi orang yang taat bernama Mubashshir dan Bashi>r.298
Sebagaimana disebutkan oleh imam al-Tirmidhi> bahwa hadis tersebut
merupakan hadis ghari>b yang hanya diriwayatkan oleh Abu Hurayrah. Seluruh
hadis yang menyebutkan tentang adanya malaikat yang bernama al-Munkar dan
al-Naki>r hanya diriwayatkan oleh Abu Hurayrah, namun mayoritas umat Islam
menerima hadis yang berhubungan dengan masalah akidah ini.
C. Hadis Cabang Keimanan.
Salah satu hadis a>h}a>d dalam masalah iman yang sangat dikenal baik di
kalangan ahli ilmu maupun di kalangan awam adalah hadis tentang cabang
keimanan. Hadis tentang jumlah cabang keimanan memiliki beberapa redaksi
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matan yang berbeda namun semua dari jalur periwayatan Abu Hurayrah,
Rasulullah bersabda:

وأﺑﻮ

299

 )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ.« ن
ِ ﻦ اﻹِﻳﻤَﺎ
َ ﺷ ْﻌ َﺒ ٌﺔ ِﻣ
ُ ﺤﻴَﺎ ُء
َ ﺷ ْﻌ َﺒ ًﺔ وَا ْﻟ
ُ ن
َ ﺳ ْﺒﻌُﻮ
َ ﻀ ٌﻊ َو
ْ ن ِﺑ
ُ » اﻹِﻳﻤَﺎ
301
(  واﻟﻨﺴﺎئ300داود

“Iman memiliki lebih dari tujuh puluh cabang dan malu merupakan salah
satu cabang iman”. (Hadis riwayat Muslim, Abu Da>wu>d dan al-Nasa>`i>)

(302 )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى.ن
ِ ﻦ اﻹِﻳﻤَﺎ
َ ﺷ ْﻌ َﺒ ٌﺔ ِﻣ
ُ ﺤﻴَﺎ ُء
َ ﺷ ْﻌ َﺒ ًﺔ وَا ْﻟ
ُ ن
َ ﺳﺘﱡﻮ
ِ ﻀ ٌﻊ َو
ْ ن ِﺑ
ُ اﻹِﻳﻤَﺎ
“Iman memiliki lebih dari enam puluh cabang dan malu merupakan salah
satu cabang iman”. (Hadis riwayat al-Bukha>ri>)

ﻻ اﻟﱠﻠ ُﻪ َوَأ ْدﻧَﺎهَﺎ
ﻻ ِإَﻟ َﻪ ِإ ﱠ
َ ل
ُ ﻀُﻠﻬَﺎ َﻗ ْﻮ
َ ﺷ ْﻌ َﺒ ًﺔ َﻓ َﺄ ْﻓ
ُ ن
َ ﺳﺘﱡﻮ
ِ ﻀ ٌﻊ َو
ْ ن َأ ْو ِﺑ
َ ﺳ ْﺒﻌُﻮ
َ ﻀ ٌﻊ َو
ْ ن ِﺑ
ُ » اﻹِﻳﻤَﺎ
303
(  )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ.« ن
ِ ﻦ اﻹِﻳﻤَﺎ
َ ﺷ ْﻌ َﺒ ٌﺔ ِﻣ
ُ ﺤﻴَﺎ ُء
َ ﻖ وَا ْﻟ
ِ ﻄﺮِﻳ
ﻦ اﻟ ﱠ
ِﻋ
َ ﻷذَى
َ ﻃ ُﺔ ا
َ ِإﻣَﺎ
“Iman memiliki lebih dari tujuh puluh atau enam puluh cabang, yang paling
utama adalah kalimat la> ila>ha illa> Alla>h, yang paling rendah adalah
membuang duri dari jalan dan malu merupakan salah satu cabang iman”.
(Hadis riwayat Muslim)

ل
ُ  َوَأ ْر َﻓ ُﻌﻬَﺎ َﻗ ْﻮ، ﻖ
ِ ﻄﺮِﻳ
ﻦ اﻟ ﱠ
ِﻋ
َ ﻷذَى
َ ﻃ ُﺔ ا
َ  َأ ْدﻧَﺎهَﺎ ِإﻣَﺎ، ن ﺑَﺎﺑًﺎ
َ ﺳ ْﺒﻌُﻮ
َ ن َأ ْو
َ ﺳﺘﱡﻮ
ِ ﻀ ٌﻊ َو
ْ ن ِﺑ
ُ اﻹِﻳﻤَﺎ
305
304
(  )رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ وأﺣﻤﺪ.ن
ِ ﻦ اﻹِﻳﻤَﺎ
َ ﺷ ْﻌ َﺒ ٌﺔ ِﻣ
ُ ﺤﻴَﺎ ُء
َ  وَا ْﻟ، ﻻ اﻟﻠﱠ ُﻪ
ﻻ ِإَﻟ َﻪ ِإ ﱠ
َ
“Iman memiliki lebih dari enam puluh atau tujuh puluh pintu, yang paling
rendah adalah membuang duri dari jalan, yang paling tinggi adalah kalimat
la> ila>ha illa> Alla>h dan malu merupakan salah satu cabang iman”. (Hadis
riwayat Muslim)

ٌﻀ
ْ  ِﺑ, ada yang
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan makna ﻊ
memaknai dengan bilangan antara tiga sampai sembilan, tiga sampai sepuluh, satu
sampai sembilan, dua sampai sepuluh dan ada juga yang berpendapat bilangan
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antara empat sampai sembilan.306 Penulis lebih memilih makna bilangan antara
tiga sampai sembilan sebagaimana terdapat dalam kamus al-Mu’jam al-Wasi>t}307.
Mengenai perbedaan lafal ‘lebih dari enam puluh atau tujuh puluh’, al-Bayhaqi>
menukil pendapat imam Ah}mad bahwa Suhayl bin Abi> S{a>lih} ragu ketika
meriwayatkan hadis tersebut antara ‘lebih dari enam puluh atau tujuh puluh’,
namun Sulayma>n bin Bila>l meriawayatkan dengan yakin lafal ‘enam puluh’.308
Pada hadis di atas disebutkan bahwa malu merupakan salah satu cabang
iman. Menurut Ibn H{ajar, pada hadis tersebut disebutkan kata malu karena sifat
malu adalah motivator yang akan memunculkan cabang iman yang lain, sebab
dengan malu seseorang merasa takut untuk melakukan perbuatan yang buruk,
sehingga malu dapat berfungsi untuk memerintah atau mencegah.309 Terdapat
penyebutan tingkatan iman yang tertinggi (paling utama) dan yang terendah
menunjukkan adanya perbedaan tingkatan keimanan.310
Hadis-hadis tersebut dijadikan dasar oleh al-Bayhaqi> dalam menulis kitab
khusus yang beliau beri judul al-Ja>mi’ li Shu’ab al-I<ma>n. Pada kitab itu beliau
menjelaskan tujuh puluh tujuh cabang keimanan. Kitab al-Bayhaqi> tersebut
diterima oleh mayoritas kaum muslimin bahkan diajarkan di pesantren-pesantren
di Indonesia. Ini merupakan salah satu bukti bahwa pada praktiknya mayoritas
umat Islam menerima hadis a>h}a>d yang s}ah}i>h} untuk dijadikan pedoman dalam
masalah akidah atau keimanan.
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D. Hadis Larangan menggunakan Jimat.
Misi utama dakwah para nabi dan rasul adalah menyeru manusia untuk
mengesakan Allah dan melarang mereka untuk berbuat syirik serta menjauhi halhal yang dapat mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Di antara perkara yang
dapat menjerumuskan manusia dari kesyirikan adalah jampi-jampi yang tidak
disyariatkan, tangkal atau jimat dan guna-guna. Sebagaimana sabda Rasulullah:

(313 وأﺣﻤﺪ312 واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ311 )رواﻩ أﺑﻮ داود.« ك
ٌ ﺷ ْﺮ
ِ ن اﻟ ﱡﺮﻗَﻰ وَاﻟ ﱠﺘﻤَﺎ ِﺋ َﻢ وَاﻟﱢﺘ َﻮَﻟ َﺔ
» ِإ ﱠ
“Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan guna-guna adalah syirik”.
(Hadis riwayat Abu Da>wu>d, Ibn Ma>jah dan Ah}mad)
Hadis tersebut hanya diriwayatkan dari jalur ‘Abd Alla>h bin Mas’u>d dan
hadisnya dinilai s}ah}i>h} oleh al-Alba>ni>314 serta dinilai h}asan oleh Ah}mad
Muh}ammad Sha>kir315. Muh}ammad Shams al-H{aq al-‘Az}i>m A<ba>di> menjelaskan

 اﻟ ﱡmerupakan bentuk plural dari kata رﻗﻴﺔ. Al-Khat}t}a>bi menyatakan
bahwa kata ﺮﻗَﻰ
bahwa ruqyah (jampi) yang terlarang adalah yang tidak menggunakan bahasa
Arab dan tidak dimengerti maknanya bahkan mungkin jampi tersebut termasuk
sihir atau kekufuran. Adapun jika ruqyah yang digunakan dapat dipahami
maknanya dan mengandung zikir kepada Allah maka hukumnya sunnah dan
berbarakah. Kata  اﻟ ﱠﺘﻤَﺎ ِﺋ َﻢadalah bentuk plural dari kata ( ﺗﻤﻴﻤﺔtangkal atau jimat)
adalah ( ﺧﺮزاتkain yang dijahit), orang-orang Arab biasanya mengalungkannya
pada anak-anak mereka untuk menghindarkan dari al-‘ain (penyakit yang
311
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disebabkan karena pandangan mata orang yang jahat) kemudian Islam
membatalkannya (melarang). ﻮَﻟ َﺔ
َ اﻟﱢﺘ, al-Khat}t}a>bi mengatakan bahwa itu adalah
salah satu bentuk sihir, menurut al-As}ma’i> al-tiwalah adalah suatu yang dapat
menjadikan istri mencintai suaminya. Menurut al-Q>ri>, Al-tiwalah adalah salah
satu bagian dari sihir dan biasanya ditulis di kertas untuk menjadikan seseorang
cinta atau selainnya.316
Rasulullah melarang jampi-jampi, jimat dan guna-guna karena orang yang
menggunakannya meyakini hal tersebut dapat menolak bala (malapetaka). Padahal
sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa hanya Allah yang dapat
mendatangkan manfaat dan menolak bahaya serta hanya Allah pula yang dapat
memberikan penyakit dan menyembuhkan. Oleh karena itu keyakinan bahwa
jampi-jampi , jimat dan guna-guna dapat menghindarkan dari bala atau penyakit
adalah keyakinan yang salah.317
Hadis di atas adalah hadis aha
} >d karena hanya diriwayatkan oleh seorang
sahabat yaitu

‘Abd Alla>h

bin

Mas’u>d, namun setiap

muslim harus

memperhatikannya karena jika diabaikan maka dapat menjerumuskan kepada
kesyirikan.
E. Hadis Mencintai Nabi Muh}ammad lebih dari Orang Lain.
Di antara perkara keimanan yang harus diperhatikan oleh setiap muslim
adalah kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Rasulullah mengajarkan
kepada para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin bahwa termasuk perkara
316
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keimanan adalah mencintai beliau lebih dari dirinya dan orang lain. Hadis-hadis
yang sampai kepada kita mengenai hal ini hanya diriwayatkan oleh beberapa
orang sahabat yang tidak mencapai derajat mutawat> ir, di antaranya adalah dari
jalur periwayatan Abu Hurayrah, Rasulullah bersabda:

 )رواﻩ.ﻦ وَاِﻟ ِﺪ ِﻩ َو َوَﻟ ِﺪ ِﻩ
ْ ﺐ ِإَﻟ ْﻴ ِﻪ ِﻣ
ﺣ ﱠ
َ ن َأ
َ ﺣﺘﱠﻰ َأآُﻮ
َ ﺣ ُﺪ ُآ ْﻢ
َ ﻦ َأ
ُ ﻻ ُﻳ ْﺆ ِﻣ
َ َﻓﻮَاﱠﻟﺬِي َﻧ ْﻔﺴِﻲ ِﺑ َﻴ ِﺪ ِﻩ
319
(  واﻟﻨﺴﺎئ318اﻟﺒﺨﺎرى
“Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, tidak sempurna iman salah
seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai dari pada orang tua dan
anaknya”. (Hadis riwayat al-Bukha>ri> dan al-Nasa>`i>)
Riwayat dari jalur Anas bin Ma>lik, Rasulullah bersabda:

 )رواﻩ.ﻦ
َ ﺟ َﻤﻌِﻴ
ْ س َأ
ِ ﻦ وَاِﻟ ِﺪ ِﻩ َو َوَﻟ ِﺪ ِﻩ وَاﻟﻨﱠﺎ
ْ ﺐ ِإَﻟ ْﻴ ِﻪ ِﻣ
ﺣ ﱠ
َ ن َأ
َ ﺣﺘﱠﻰ َأآُﻮ
َ ﺣ ُﺪ ُآ ْﻢ
َ ﻦ َأ
ُ ﻻ ُﻳ ْﺆ ِﻣ
َ
324
323
322
321
320
( اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ واﻟﻨﺴﺎئ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ وأﺣﻤﺪ
“Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih
dicintai dari pada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia”. (Hadis
riwayat al-Bukha>ri>, Muslim, al-Nasa>`i>, Ibn Ma>jah dan Ah}mad)
Hadis yang semakna dari jalur periwayatan ‘Umar bin al-Khat}t}a>b,:

ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻲ
ل اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ
َ  َﻓﻘَﺎ، ﻻ َﻧ ْﻔﺴِﻲ
ﻲ ٍء ِإ ﱠ
ْ ﺷ
َ ﻦ ُآﻞﱢ
ْ ﻲ ِﻣ
ﺐ ِإَﻟ ﱠ
ﺣ ﱡ
َ ﷲ َأ
ِ لا
َ ﺖ ﻳَﺎ َرﺳُﻮ
َ ﻷ ْﻧ
َ وَاﻟﱠﻠ ِﻪ
ن
َ ﺖ اﻵ
َ ﻸ ْﻧ
َ  َﻓ: ﻋ َﻤ ُﺮ
ُ ل
َ ﺴ ِﻪ َﻓﻘَﺎ
ِ ﻦ َﻧ ْﻔ
ْ ﺐ ِإَﻟ ْﻴ ِﻪ ِﻣ
ﺣ ﱠ
َ ﻋ ْﻨ َﺪ ُﻩ َأ
ِ ن
َ ﺣﺘﱠﻰ َأآُﻮ
َ ﺣ ُﺪ ُآ ْﻢ
َ ﻦ َأ
ُ ﻻ ُﻳ ْﺆ ِﻣ
َ : ﺳﱠﻠ َﻢ
َ َو
 )رواﻩ.ﻋ َﻤ ُﺮ
ُ ن ﻳَﺎ
َ  اﻵ: ﺳﱠﻠ َﻢ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ ُﻪ
َ ﷲ
ِ لا
ُ ل َرﺳُﻮ
َ  َﻓﻘَﺎ، ﻦ َﻧ ْﻔﺴِﻲ
ْ ﻲ ِﻣ
ﺐ ِإَﻟ ﱠ
ﺣ ﱡ
َ وَاﻟﱠﻠ ِﻪ َأ
325
( أﺣﻤﺪ
“Demi Allah, sungguh wahai Rasulullah, anda lebih saya cintai dari
semuanya kecuali diriku”, lalu Nabi ρ bersabda, “tidak sempurna iman salah
seorang di antara kalian sampai ia lebih mencintaiku dari pada dirinya
318
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320

ﻦ َوَﻟ ِﺪ ِﻩ َووَاِﻟ ِﺪ ِﻩ
ْ ﺐ ِإَﻟ ْﻴ ِﻪ ِﻣ
ﺣ ﱠ
َ ن َأ
َ ﺣﺘﱠﻰ َأآُﻮ
َ ﺣ ُﺪ ُآ ْﻢ
َ ﻦ َأ
ُ ﻻ ُﻳ ْﺆ ِﻣ
َ وَاﱠﻟﺬِى َﻧ ْﻔﺴِﻰ ِﺑ َﻴ ِﺪ ِﻩ
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321
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322

«ﻦ
َ ﺟ َﻤﻌِﻴ
ْ س َأ
ِ ﻦ َأ ْهِﻠ ِﻪ َوﻣَﺎِﻟ ِﻪ وَاﻟﻨﱠﺎ
ْ ﺐ ِإَﻟ ْﻴ ِﻪ ِﻣ
ﺣ ﱠ
َ ن َأ
َ ﺣﺘﱠﻰ َأآُﻮ
َ -ﻞ
ُﺟ
ُ ث اﻟﺮﱠ
ِ ﻋ ْﺒ ِﺪ ا ْﻟﻮَا ِر
َ ﺚ
ِ ﺣﺪِﻳ
َ  َوﻓِﻰ- ﻋ ْﺒ ٌﺪ
َ ﻦ
ُ ﻻ ُﻳ ْﺆ ِﻣ
َ »
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sendiri” lalu ‘Umar berkata, “Sungguh sekarang demi Allah anda lebih saya
cintai dari pada diriku” kemudian Rasulullah ρ bersabda, “Sekarang (engkau
tepat) wahai ‘Umar”. (Hadis riwayat Ah}mad, dinilai h}asan oleh H{amzah
Zayn)
Hadis yang penulis sebutkan di atas merupakan hadis a>h}a>d yang mashhu>r
karena diriwayatkan oleh tiga orang sahabat. Namun setiap muslim harus
mengimani kandungannya karena terdapat berita yang sangat penting tentang
keimanan yaitu tidak sempurna iman seorang muslim sehingga ia mencintai Nabi
Muhammad ρ lebih dari seluruh manusia, seluruh harta bahkan dirinya. Pada
hadis yang terakhir, Rasulullah menegur ‘Umar karena ia lebih mencintai dirinya
dari pada Rasulullah dan menjelaskan bahwa imannya kurang sempurna.
Ibn H{ajar menjelaskan bahwa mencintai seluruh utusan Allah adalah
sebagian dari iman, akan tetapi kecintaan yang paling besar dikhususkan untuk

ُ ﻻ ُﻳ ْﺆ ِﻣ
َ (tidak beriman) maksudnya adalah tidak
Nabi Muhammad. Kalimat ﻦ
sempurna imannya. Pada sebagian redaksi hadis, kata ‘orang tua’ disebutkan
terlebih dahulu karena setiap anak pasti memiliki orang tua dan tidak setiap orang
mempunyai anak. Sedangkan

pada sebagian riwayat

lain yang

lebih

mendahulukan penyebutan ‘anak’ karena biasanya orang tua lebih mencintai
anaknya dari pada anak mencintai orang tuanya.326
Imam al-Nawawi> menukil pernyataan Ibn Bat}t}a>l dan al-Qa>d}i> ‘Iya>d} yang
menyebutkan bahwa cinta itu ada tiga macam, pertama adalah cinta yang berupa
pemuliaan dan pengagungan atau penghormatan, seperti cinta kepada kedua orang
tua. Kedua, cinta yang kasih sayang, seperti cinta kepada anak. Ketiga, cinta yang
berupa kebaikan, seperti cinta kepada sesama manusia. Cinta kepada Rasulullah
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harus mencakup seluruh jenis cinta tersebut. Ibn Bat}t}a>l menambahkan, makna
hadis tersebut adalah termasuk dalam kesempurnaan iman yaitu mengetahui
bahwa hak Rasulullah lebih kuat dari pada hak kedua orang tua, anak atau seluruh
manusia karena sebab dengan perantara Rasulullah kita dapat selamat dari neraka
dan kita juga mendapatkan petunjuk.327
Al-Qa>d}i> ‘Iya>d} menjelaskan bahwa termasuk dalam kecintaan kepada
Rasulullah adalah menolong sunahnya, memelihara syariatnya, mengharapkan
kehadiran hidupnya serta mencurahkan harta dan jiwanya untuk selainnya.
Keimanan seorang muslim tidak sempurna kecuali dengan beberapa hal tersebut
dan tidak benar iman seseorang kecuali dengan meninggikan kemuliaan dan
kedudukan Rasulullah di atas semua orang, barangsiapa yang tidak meyakininya
maka ia bukan seorang mukmin.328
Lima tema hadis aha
} >d tentang akidah yang telah penulis paparkan
menunjukkan bahwa pada dasarnya mayoritas umat Islam menerima hadis ah}a>d
untuk dijadikan rujukan dalam perkara akidah. Yang diperhatikan oleh setiap
muslim adalah s{ah}i>h} atau tidaknya riwayat tersebut, jika s{ah}i>h} maka diterima.

} >d tentang akidah yang terdapat
Contoh nyata adalah banyaknya hadis-hadis aha
dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab syarah hadis yang diterima oleh mayoritas
umat Islam. Oleh karena itu pendapat al-Alba>ni> mengenai hadis ah}a>d tentang
akidah adalah pendapat yang tepat.
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