
SEBAB-SEBAB PARA ULAMA BERBEDA PENDAPAT 

(Dirangkum dari kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah “Raf’ul Malaam ‘an Aimatil A’laam”) 

 

I. Mukadimah 

 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rohimahulloh  berkata : 
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“Ba’du, wajib bagi setiap kaum Muslimin setelah memberikan loyalitas kepada 

Allah � dan Rasulullah � untuk memberikan juga loyalitas kepada kaum Mukminin 

sebagaimana hal ini disebutkan dalam Al Qur’an. Lebih khusus kepada para ulama 

yang merupakan pewaris para Nabi. Allah � menjadikan mereka seperti 

kedudukan bintang yang memberikan petunjuk pada malam yang gelap di daratan 

dan lautan. Kaum Muslimin telah bersepakat atas perbuatan para ulama yang 

memberikan petunjuk dan penelitian mereka. 

umat sebelum diutusnya Muhammad � para ulamanya adalah sejelek-jeleknya 

manusia, namun Kaum Muslimin (seteleh diutusnya Rasulullah �-pent.) ulamanya 

adalah sebaik-baiknya manusia, karena mereka adalah Kholifahnya Rasulullah � 

kepada umatnya, yang menghidupkan sunah-sunahnya yang telah mati 

(ditinggalkan). Atas perantaraan mereka Al Qur’an tegak dan dengan Al Qur’an 



mereka berdiri, atas perantaraan mereka Al Qur’an berbicara dan dengan Al 

Qur’an mereka berbicara. 

Perlu diketahui bahwa tidak ada satupun para Imam yang diterima oleh umat 

secara umumnya, memiliki keyakinan yang menyelisihi Rasulullah �, karena 

mereka bersepakat dengan kesepakatan diatas keyakinan tentang wajibnya 

mengikuti Rasulullah � pada segala sesuatu dari sunah-sunahnya, terperinci 

maupun yang globalnya dan setiap manusia boleh diambil dan ditinggalkan 

ucapannya, kecuali Rasulullah �. Namun jika didapatkan salah seorang dari Imam 

kita suatu pendapat yang menyelisihi hadits yang shahih, maka harus diberikan 

udzur (alasan) kenapa mereka menyelisihinya. Seluruh perselisihan kembali 

kepada 3 jenis, yaitu : 

1. Mereka tidak yakin bahwa Nabi � telah mengucapkannya. 

2. Mereka tidak yakin bahwa hal tersebut bukan yang dimaksud oleh sabda Nabi 

� tersebut. 

3. Mereka berkeyakinan bahwa masalah itu hukumnya sudah Mansukh (dihapus). 

Dari 3 root cause tersebut, maka lahirlah beberapa penyebab 

yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat. 

 

II. Sebab-Sebab perbedaan 

 

Sebab-sebab tersebut diantaranya adalah : 

1. Hadits dalam suatu permasalahan belum sampai kepada mereka, 

sehingga tentunya orang yang belum sampai dalil kepadanya tidak 

dapat mengamalkan isi dalil tersebut. Permasalahan ini sudah terjadi 

juga pada zaman sahabat �, karena terkadang Nabi � bersabda, 

berfatwa, melakukan suatu perbuatan atau yang semisalnya 

kemudian hal tersebut didengar atau dilihat oleh sebagian sahabat � 

lalu mereka pun menyampaikan kepada yang tidak hadir sesuai yang 

Allah � kehendaki, sehingga sangat dimungkinkan sebagian sahabat 

yang tidak hadir ada yang tidak tersampaikan hadits tersebut 

kepadanya. Tidak ada seorang ulama pun yang ilmunya meliputi 

seluruh sunahnya, misalnya Abu Bakar dan Umar �, dimana mereka 

berdua adalah orang-orang yang senantiasa menemani Nabi �, 

namun kita dapatkan juga mereka terluput dari sebagian sunah Nabi 

�. Contohnya adalah sebagai berikut : 
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“ketika Abu Bakar ditanya tentang warisan seorang nenek? Beliau menjawab : ‘aku 

tidak tahu bagianmu dalah Kitabullah dan juga sunah Rasulullah � sedikitpun, 

namun aku akan bertanya kepada orang lain’. Kemudian Mughiroh bin Syu’bah � 

dan Muhammad bin Maslamah � bersaksi bahwa Nabi � telah memberikan 

warisan nenek seperenamnya. Sunah tersebut juga telah sampai kepada Imron bin 

Hushoin �”. (haditsnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi secara mursal, begitu 

juga dari Imron � juga secara mursal) 

Begitu juga Umar bin Khothob �, terluput darinya sunnah untuk 

meminta izin masuk ke rumah orang lain, sampai Abu Musa Al 

Asy’ari memberitahukannya dan menjadikan sahabat Anshor lainnya 

sebagai saksi. Berikut kisahnya yang ditulis Imam Muslim dalam 

Shahihnya (no. 5753) dari Abu Sa’id Al Khudriy � ia berkata : 
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“kami sedang berada dalam majelisnya Ubay bin Ka’ab �, lalu datanglah Abu Musa 

Al Asy’ariy dalam keadaan marah, hingga bergabung dengan kami dan berkata : 

‘aku mau mencari khabar atas nama Allah apakah ada salah seorang diantara kalian 

yang pernah mendengar Rasulullah � bersabda : “Izin itu sebanyak 3 kali, jika 

diizinkan silakan masuk, namun jika tidak silakan kembali”?. Ubay berkata : 

‘memang ada apa gerangan (wahai Abu Musa)?’. Jawab Abu Musa � : ‘kemarin aku 

meminta izin kepada Umar bin Khothob sebanyak 3 kali, namun tidak ada respon 

darinya, sehingga aku pun kembali, lalu pada hari ini aku menemuinya dan 

mengabarkannya bahwa kemarin aku mengucapkan salam sebanyak 3 kali (namun 

karena tidak ada respon dari engkau) aku pun kembali, maka Umar � berkata, 



‘sebenarnya kami mendengarmu, namun ketika itu kami sedang ada kesibukan, 

sekiranya engkau terus-menerus minta izin sampai kami (setelah selesai kesibukan) 

akan mengizinkanmu’. Aku pun berkata, ‘aku telah meminta izin kepadamu 

(sebanyak 3 kali) sebagaimana aku mendengarnya dari Rasulullah �. Umar � pun 

menanggapi, ‘demi Allah (benarkah seperti itu), aku akan menyiksa punggung dan 

perutmu, atau engkau membawakan saksi kepadaku orang-orang yang 

membenarkan hal ini. Ubay bin Ka’ab � berkata : ‘demi Allah kita tidak akan 

mendampingimu sampai kita mendapatkan 6 orang yang mendengarkan hal ini, 

bergabunglah wahai Abu Said’. Maka aku (Abu Sa’id Al Khudriy �) pergi 

bersamanya mendatangi Umar � dan aku berkata kepada Umar � bahwa aku 

mendengar hal senada dari Rasulullah �. 

Dari 2 kisah ini jelaslah bagi kita, ulama sekaliber Abu Bakar � dan 

Umar � yang merupakan manusia terbaik setelah para Nabi dan 

Rasul saja ada sebagian sunnah yang terluput sehingga tidak 

berpendapat dengan hadits tersebut yang belum sampai kepada 

mereka, tentu ulama lain yang tingkatannya dibawah mereka ada 

beberapa pendapat yang menyelisihi hadits yang shahih karena 

hadits tersebut belum sampai kepada mereka. Namun jika ada hadist 

shahih yang sampai kepada mereka, tentu mereka akan berpendapat 

dengan hadits tersebut, sebagaimana perkataan yang masyhur dari 

para ulama yang diwakili oleh Imam Syafi’I dengan perkataannya : 

�RS p% X:��� �B� �<;�  
“Jika telah shahih suatu hadits maka itu adalah pendapatku”. 

2. Hadits telah sampai kepadanya, namun kebetulan jalan hadits yang 

sampai kepadanya melalui sanad yang terdiri dari perowi yang 

majhul, jelek hapalannya dan semisalnya dari sifat-sifat yang 

menunjukkan tidak tenang dalam menerima riwayatnya. Namun 

hadits tersebut telah datang kepada ulama lain melalui sanad dengan 

perowi yang selamat dari kritikan atau adanya penguat-penguat 

untuk jalan-jalan haditsnya sehingga naik derajatnya menjadi hadits 

yang diterima. Oleh karenanya ulama lain tadi berpendapat sesuai 

dengan hadits shahih tersebut. Oleh sebab itu sering kita dapatkan 

perkataan sebagian ulama yang mengkaitkan ucapannya dengan 

hadits tadi, misalnya mereka berkata : 
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“Pendapatku dalam masalah ini demikian, namun telah diriwayatkan tentangnya 

hadits yang demikian, jika hadits itu shahih maka itu adalah pendapatku”. 



3. Hadits telah sampai kepadanya dan valid menurutnya, namun pada 

waktu ia berpendapat ia lupa hadits tersebut. Misal dari penyebab ini 

adalah kisah Umar � bersama dengan ‘Ammaar bin Yaasir � sebagai 

berikut dari Abdur Rokhman bin Abza ia berkata : 
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“seorang laki-laki mendatangi Umar � dan berkata : ‘aku dalam keadaan junub, 

namun aku tidak mendapatkan air’. Umar � menjawab : ‘engkau jangan sholat dulu 

(sampai mendapatkan air). Maka ‘Ammaar � berkata : ‘Wahai Amirul Mukminin 

apakah engkau tidak ingat, dulu aku dan engkau pada suatu peperangan kita 

berdua pernah junub dan tidak mendapatkan air, adapun engkau tidak 

mengerjakan sholat, sedangkan aku berguling-guling di tanah lalu mengerjakan 

sholat. (ketika kita khabarkan kepada Rasulullah �) Nabi � bersabda : 

“sesungguhnya mencukupi engkau (wahai ‘Ammaar) untuk memukulkan kedua 

tanganmu ke tanah, lalu ditiup kemudian diusapkan ke wajahmu dan kedua telapak 

tanganmu”. Umar � berkata : ‘bertakwalah kepada Allah wahai ‘Ammaar’ (umar � 

merasa tidak pernah mengalami kejadian tersebut). ‘Ammaar � pun menanggapi : 

‘jika engkau lupa, aku tidak akan menceritakannya lagi’. Dalam sanad lain terdapat 

tambahan dari Umar � ia berkata : ‘kami meyerahkan urusannya seperti pendapat 

engkau’. (HR. Muslim no. 846) 

Kita perhatikan kisah diatas, Umar � pernah sampai hadits 

kepadanya tentang mencukupinya Tayamum bagi orang yang junub 

ketika tidak mendapatkan air, namun ketika ditanya beliau � lupa 

dan berfatwa menyelisihi hadits tentangnya, kemudian diingatkan 

oleh ‘Ammaar � namun beliau Umar � masih belum ingat juga, 

namun pada akhirnya Umar � menyerahkan jawabannya kepada 

‘Ammaar �. 

4. Sebagian mereka tidak mengetahui atau berbeda pendapat tentang 

kata-kata yang asing dalam sebuah hadits. 



5. Sebagian mereka menganggap hadits tersebut bertentangan dengan 

hadits lainnya. 

 

III. Solusi Menghadapi Perbedaan diantara Mereka 

 

1. Menyingkap hukum-hukum yang diperselisihkan tersebut. Namun 

tentu ini tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, karena orang yang 

bisa melakukan hal ini haruslah memiliki kemampuan dalam ilmu-ilmu 

alat seperti Mustholah hadits, ushul fiqih, ushul tafsir dan yang 

semisalnya. 

2. Bertanya kepada ahli ilmu yang dapat menyingkap hal tersebut. 

Dalam bertanya hendaklah ia tujukan kepada para ulama yang 

mendalam ilmunya, karena dengan ketakwaannya mereka dapat 

menyingkap kerancuan-kerancuan dalil yang terjadi dengan petunjuk 

Allah �. Janganlah bertanya kepada orang yang bodoh, niscaya ia 

sesat dan menyesatkan. Nabi � bersabda : 
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“Manusia mengambil pemimpin mereka orang-orang yang bodoh, lalu ia ditanya dan 

berfatwa tanpa ilmu, maka ia sesat dan menyesatkan (Muttafaqun ‘Alaih) 

3. Ia mengamalkan sebuah kaedah yang disebutkan oleh para ulama 

yaitu “Khuruj minal Khilaf” (keluar dari perselisihan) yakni bentuknya 

misalnya ketika terjadi perbedaan apakan suatu amalan itu wajib 

ataukah sunnah?, maka ia mengerjakannya. Karena perselisihan itu 

bermuara bahwa suatu amalan tersebut disyariatkan. Begitu juga jika 

terjadi suatu amalan apakah dimakruhkan atau diharamkan, maka ia 

meninggalkannya, karena muaranya bahwa amalan tersebut tidak 

disyariatkan. 

4. Setelah melakukan sebab-sebab ilmiyah, kemudian ia banyak berdoa 

kepada Allah � untuk diberikan petunjuk didalam menghadapi 

kerancuan yang terjadi, sebagaimana doa Iftitah dalam sholat yang 

diajarkan oleh Rasulullah �. 
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“Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Isrofil, pemilik langit dan bumi Yang Maha 

Mengetahui semua yang ghoib dan yang nampak. Engkau menghukumi diantara 

hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan, berilah petunjuk kepadaku ketika 

terjadi perselisihan, manakah yang paling benar dengan izin-Mu. Sesungguhnya 

Engkau memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki kepada jalan yang lurus”. 

(HR. Muslim, Abu Dawud, Nasa’I dan Tirmidzi) 

 

 


