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 اإلهداء

 

إىل الشيخ حممد ناصر الدين األلباين أهدي ذه الرسالة املتواضعة الذي قد نصر السنة 

بكل جهودهم بذل قصارى ما عنده من الطقات لتقريب السنة بني يدي األمة فنفع 

 اهلل به اإلسالم واملسلمني وطلبة علمهم وعلمائهم. 
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 اإلهداء

 

ذه الرسالة املتواضعة الذي قد نصر السنة إىل الشيخ حممد ناصر الدين األلباين أهدي 

بكل جهودهم بذل قصارى ما عنده من الطقات لتقريب السنة بني يدي األمة فنفع 

 اهلل به اإلسالم واملسلمني وطلبة علمهم وعلمائهم. 

وإىل والديت الغالية اليت من بطنها عست يف هذه الدنيا وتربيت فيها بيديها وأوسط 

ندي حفظها اهلل من كل شر وأذى وأطال عمرها يف كل خري وبر أبواب اجلنة الباقي ع

 وإىل والدي رمحه اهلل رمحة واسعة وغفر له.   

وإىل زوجيت احلبيبة الىت قامت بتشجيعي على إجناز هذه الرسالة وصربت على كثرة 

وهبجة قليب، أسأل اهلل أن جيمعنا يف جنته    غيايب عنها وإىل أمي وإىل أبنائي قرة عيين

 ما مجعنا يف الدنيا.ك

وإىل من أرشدىن إىل احلق والعلم من أساتذاتى ومشاخيي الفضالء وإىل إخواين 

 األساتذة.

 إليهم مجيعا أهدى هذا اجلهد املتواضع.



 و
 

 شكر وتقدير

الشكر أوال وأخريا هلل تعاىل الذى قد منحنا نعمة اإلميان واإلسالم ويسر لنا طريق 

 ونور قلوبنا باإلميان فله احلمد والشكر واإلحسان.اهلداية والعلم على السنة، 

كما أتقدم جبزيل الشكر  والتقدير من فضيلة الدكتور معني دين اهلل بصري والدكتور 

عمران رشادي على ما بذال من جهود وإرشادات وتوجيهات إلمتام هذه الرسالة، 

جلامعة احملمدية، وكذلك أشكر مدير اجلامعة احملمدية، وريئس القسم ىف املاجيستري ا

وأعضاء املناقشني، ورئيس قسم املاجستري ىف الشريعة اإلسالمية  الدكتور سودارنو 

صربان ومجيع احملاضرين بقسم الفقة وأصوله على جهودهم املبذولة يف مساعدة 

 الطالب وكذلك املوظفني واملوظفات ىف اجلامعة احملمدية.

بقسم الفقه وأصوله على مساعداهتم والشكر موصل أيضا جلميع الزمالء واإلخوان 

املعنوية وتشجيعهم ىف إمتام هذه الرسالة، وكذلك أشكر والديت اليت منها بيديها 

ورمحتها ودعائها وصلت إىل هنا وكذلك زوجيت الغالية الىت ساعدتين ىف إمتام هذه 

سة الدراسة والرسالة أبنائي الصابرون على حتمل بعد املسافة عند إهنائي هذه الدرا

 وهذه الرسالة، فجزى اهلل اجلميع خري اجلزاء وأجزل هلم الثواب واألجر والعطاء.
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 االستهالل

 قال اهلل تعالى :

 ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِني 

 ُيْحِبْبُكُم اللَُّه َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِحيمٌ 

 31ال عمران : 

 ل النبي صلى اهلل عليه وسلم :وقا

 الَ تَ َزاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَِّتى ظَاِهرِيَن َعَلى اْلَحقِّ » 

 «الَ َيُضرُُّهْم َمْن َخَذَلُهْم َحتَّى يَْأِتَى َأْمُر اللَِّه َوُهْم َكَذِلَك 

 5059رواه مسلم  















 ح
 

 امللخص

األلباين هذه السالة حبث وصفي مكتيب قامت فكرته من شخصية الشيخ 
حمدث هذا الزمان له مؤلفات كثرية عن السنة. فكثرت اهتمات إليه منها : أنه ليس 

عند علم األصول. وجبانب آخر   أصوليا مع السنة هي مصدر من مصادر التشريع
كثري من املسلمني بل طلبة العلم حىت علمائهم ال يعرفون السنة فهما صحيحا. 

السنة يف اإلسالم وما هو دورها يف تشريع  ( ما هي منزلة1فمدار هذا البحث : )
( هل أقوال الشيخ األلباين كاحملدث وفتاويه الفقهية ال تنبىن على أصول 2األحكام؟ )

الفقه خصوصا ما يتعلق بالسنة كمصدر من مصادر التشريع اليت قام بدراستها ليال 
ها الشيخ فما األصول اليت تبنا( 3وهنارا مصدر من مصادر التشريع اإلسالمي؟ )

الفقهية ؟ خاصة يف مباحث السنة اليت تعترب  وفتاويه األلباين حيت يه يصدر منه آراؤه
( وما هي مباحث السنة عنده اليت تكون مصدرا للتشريع 4) مصدرا ثانيا من مصادر

وبعد البحث يف كتب الشيخ األلباين وغريه من العلماء توصل الباحث  يف اإلسالم؟
( أن أقوال الشيخ األشرلباين 2ويف األحكام ) ة يف اإلسالمالسن أمهية (1إىل : )

( ويرى أن السنة هلا مكانتها 3الفقهية دائما تنبين على أألصول اليت مصدها السنة )
( والسنة اليت تكون مصدر 4الرفيعة كمصدر من مصادر التشريع مع القرآن. )

و فعل أو تقرير منه للتشريع هي اليت تكون من احلديث الصحيح من النيب من قول أ
السنة الرتكية. أما احلديث الضعيف ال جيوز االحتجاج به وإن كان يف فضائل 
األعمال. أما ما نقل من الصحابة كمراسيل الصحابة ، آثارهم وقوهلم من السنة كذا 
وكذا أو أمرنا أو هنينا بكذا وكذا فهي حجة كذلك. وأما إذا كان ذلك من التابعني 

 فال.
 
 

 الرئيسية : السنة ، األحكام اإلسالمية ، األلباينالكلمات 
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Abstract 

This thesis is a literature discussion whose idea of writing is inspired by Shaykh 
Muhammad Nashirudin Al-Albani as an expert of Hadith. He did lots of 
brilliant works related to Sunnah but received many allegations from people 
regarding his capacity on the Ushul Fiqh knowledge. Whereas, Sunnah or 
Hadith is the source in Islamic law according to the science of Fiqh. Besides, in 
the fact that there are many muslims even the Islamic scholars who do not 
understand Sunnah. Therefore, this essay is mainly focus on four various 
aspects: 1. The role of Sunnah in the establishment of the Islamic law, 2. Is it 
true that the views of Shaykh Al-Albani are not built based on Fiqh, especially 
those which are related to Sunnah as the foundation of Islamic law? 3. What 
are his opinions about Sunnah as the source of Islamic law according to Fiqh? 
4. Which Sunnah that can be implemented as a foundation of Islamic law 
according to Shaykh Al-Albani?. After the study on those four segments, the 
writer can conclude that: 1. The existence of Sunnah is important in the 
establishment of Islamic law, 2. That the Shaykh Al-Albani’s notions in the 
science of Fiqh always be based on the Sunnah from the Prophet Muhammad 
(Peace Be Upon Him), 3. He sees that the Sunnah has a great position in Islam 
as the Source of Islamic Law with the Qur'an, 4. Sunnah which can be used as 
a basis in the Islamic law must be based on a Saheeh Hadith relied on the 
Prophet in the form of his words, deeds and approval, including with Tarkiyah 
Sunnah. The weak hadith cannot be used as a legal basis even in the case of 
the virtue of charity. And related to the narrations of the Prophet and those 
who cited them, thus one that can be categorized as Sunnah is the Mursal 
Shahabat Hadith and Atsar of the Prophet’s Companions as well as their 
sayings: “Sunnah like that and that”, “We are commanded to do that and are 
forbidden to do that” also can be used as the source of law. As for when it all 
comes from Tabi’in then it cannot be used as law.   
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Abstract 

Tesis ini adalah pembahasan pustaka yang ide penulisannya berangkat dari Syaikh 

Muhammad Nashirudin Al-Albani sebagai pakar hadits yang memiliki banyak karya 

gemilang tentang Sunnah namun banyak mendapatkan tuduhan diantaranya; Beliau 

tidak memiliki kapasitas dalam ilmu ushul fikih. padahal Sunnah atau hadits 

merupakan sumber dalam hukum Islam menurut ilmu usul fikih. disamping 

banyaknya kaum musllimin bahkan yang dianggap penuntut ilmu dan ulama Islam 

yang kurang memahami Sunnah. Maka pembahasan  ini beputar pada tiga 

permasalahan utama; 1) Bagaimanakah peran Sunnah dalam penetapan hukum 

Islam? 2) Apakah benar pendapat-pendapat Syaikh Albani tidak dibangun diatas 

dasar usul fikih terutama yang berkaitan dengan Sunnah sebagai sumber hukum 

Islam? 3) Bagaimanakah pendapat-pendapat beliau tentang Sunnah sebagai sumber 

hukum Islam dalam kacamata ilmu usul fikih. 4) Sunnah-sunnah seperti apa saja yang 

bisa menjadi dasar hukum Islam menurut Syaikh Albani?. Dan setelah dipelajari 

permasalahan tersebut sampailah penulis kepada  : 1) Pentingnya keberadaan 

Sunnah di dalam Islam dan dalam penetapan hukum Islam. 2) Bahwasanya pendapat-

pendapat Syaikh albani dalam masalah hukum fikih selalu didasari oleh ilmu ushul 

fikih yang bersumber pada Sunnah Nabi 3) Beliau memandang bahwasanya Sunnah 

memiliki kedudukan yang agung di dalam Islam sebagai Sumber Hukum Islam 

bersama Alquran. 4) Sunnah-sunnah yang bisa menjadi dasar hukum adalah yang 

didasari oleh hadits yang shahih yg disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, 

perbuatan dan persetujuan beliau, termasuk dengan Sunnah Tarkiyah. Adapun hadits 

lemah maka tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum meskipun dalam masalah 

keutamaan amal. Dan yang berkaitan penukilan riwayat dari Nabi dan orang-orang 

yang menukilnya maka yang bisa dikategorikan sebagai Sunnah adalah hadits Mursal 

Shahabat, dan atsar Shahabat Nabi, begitu juga perkataan mereka : Sunnah begitu 

dan begitu, Kami diperintah dan Kami dilarang begini dan begitu bisa dijadikan 

sumber hukum. Adapun apabila itu semua berasal dari Tabi’in, maka tidak bisa. 

 

Kata Kunci : Sunnah, Hukum Islam, Albani  
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