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Kedudukan Imam al-Ghazali dalam Ilmu Hadits? 



Kata Ulama Tentang  

Imam al-Ghazali dan Ilmu Hadits 



Dan datang Abu Hamid al-Ghazali, lalu 

mengarang untuk mereka kitab Ihyâ’ menurut 

cara sufi, dan memenuhinya dengan Hadits-

hadits yang batil, yang dia tidak mengetahui 

kebatilannya. 
 

Abu al-Faraj Abdurrahman Ibn al-Jawzî, Talbîs 

Iblîs, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), hlm. 172 

 

Ibn al-Jawzi (w 597 H).  

Seorang al-Hafizh, Ahli Tafsir, Hadits, Fiqh dll 



Dan dia (al-Ghazali) menyebutkan di kitab Ihyâ’ Hadits-hadits 

mawdhû’ yang tidak shahîh dalam jumlah yang banyak. Sebabnya 

adalah karena dia kurang mengetahui tentang ilmu naql. Seandainya 

dia menunjukkan Hadits-hadits itu kepada orang yang memahaminya. 

Sayangnya al-Ghazali menukil Hadits bagaikan pencari kayu bakar di 

malam hari (hâthibi laylin). 

 

Ibn al-Jawzi, al-Muntazham fî Târikh al-Mulûk wa al-Umam, 

dikutip dari al-Maktabat al-Syâmilah.  

 

Ibn al-Jawzi (w 597 H).  

Seorang al-Hafizh, Ahli Tafsir, Hadits, Fiqh dll 



Ketika dia (al-Ghazali) menyusun Ihyâ’ dia sengaja 

berbicara tentang ilmu al-ahwâl dan rumus-rumus sufi, 

padahal dia tidak memiliki kawan dan guru yang 

memberitahunya, akhirnya dia jatuh tersungkur dan 

memenuhi kitabnya dengan Hadits palsu (mawdhû’). 
 

Tajuddin al-Subki, Thabaqat al-Syafi’iyyah al-

Kubra, Juz VI, hlm. 243 

Abu al-Walid Muhammad al-Thurthusyi (w 520 H). 

al-Hâfizh, faqîh bermadzhab Maliki,  



Abu al-Walid Muhammad al-Thurthusyi (w 520 H). 

al-Hâfizh, faqîh bermadzhab Maliki,  



Ibn Taimiyah 

Al-Dzahabi 

Ibn Katsir 

Mengamini pandangan Ibn al-Jawzi 



Adapun yang menjadi kekurangan Ihyâ’ adalah kelemahan 

sebagian Hadits-haditsnya. Al-Ghazali dikenal tidak 

memiliki pengetahuan yang luas dalam ilmu Hadits. 

Umumnya di dalam Ihyâ’, Hadits-hadits dan atsar dikutip 

dari kitab-kitab sebelumnya dari kalangan ahli tasawuf, 

ahli fiqih dan tidak menyebutkan sanad periwayat untuk 

satu Hadits pun. 

 

Tajuddin al-Subki, Thabaqat al-Syafi’iyyah al-

Kubra, Juz VI, hlm. 249 

Tajuddin al-Subki (w  771 H). Seorang Faqih, Muhaddits, Madzhab Syafi’i  



Kemudian al-Subki memperkuat kritiknya dengan 

menyebutkan sekitar sembilan ratusan Hadits yang tidak 

dia temukan sanadnya (lam ajid lahâ isnâdan). 

Tajuddin al-Subki (w  771 H). Seorang Faqih, Muhaddits, Madzhab Syafi’i  



al-Imâm al-Hâfizh Zayn al-Dîn al-‘Irâqî (w 806 H).  

Muhaddits,  Faqih bermadzhab Syafi’i  

Mentakhrij Hadits Ihya’ selama lebih dari 10 tahun 

Metode Takhrij al-’Iraqi : 

Mencari di kitab al-Shahîhayn (al-Bukhari-Muslim), atau salah 

satu di antara keduanya,  

Mencarinya di dalam enam kitab Sunan lainnya.  

Mencari redaksi yang hampir sama dengan apa yang terdapat 

di dalamnya.  

Mencarikan Hadits yang semakna,  

Mencarikan Hadits dengan makna yang berbeda sesuai 

dengan kaidah yang dikeluarkan.  

Jika tidak menemukan Hadits itu, umumnya menyebutkan 

secukupnya saja, atau tidak disebutkan 



Usaha al-Iraqi ini kemudian 

disempurnakan oleh Muhaddits 

kontemporer, Mahmud Said Mamduh. 

Dia menyusun Hadits-hadits yang 

ditakhrîj al-Iraqi dalam al-Mughnî secara 

berurutan berdasarkan abjad hijâiyyah. 

Usahanya itu ditulis dalam kitab yang 

diberi judul Is‘âf al-Mulihhîn fi Tartîb 

Ahâdîts Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn. Berdasarkan 

penelitiannya ini diketahui bahwa 

jumlah Hadits yang telah ditakhrij al-

Irâqî dari Ihyâ’ sebanyak empat ribu 

delapan ratus empat puluh delapan 

(4848) Hadits. 

Pelengkap Karya al-’Iraqi 



al-Sayyid Muhammad ibn Muhammad al-Husaini al-Zabîdî (w 1205 H).  

Seorang pakar bahasa (lughawî), pakar tata bahasa (nahwî), pakar Hadits (muhaddits), 

pakar ilmu ushul (ushûli), ahli sastra (adîb), dan pakar di sejumlah bidang lain.  

Al-Zabidi mengkaji Ihyâ’ selama sebelas tahun, 

Kitab ini berisi penjelasan kitab Ihyâ’ secara terperinci, serta takhrîj Hadits 

yang lebih luas daripada takhrîj al-Iraqi 



Komentator lain di era modern 

 Abdul Aziz Jawisy yang menyatakan bahwa al-Ghazali 

tidak memahami bidang Hadits (jâhil bi fann al-Hadîts) 

 Zaki Mubarak yang juga menilai al-Ghazali lalai (ghaflah) 

dalam bidang Hadits 

 Muhammad Nashir al-Din al-Albani menilai al-

Ghazali bukan seorang muhaddits, tapi hanya seorang faqih 

kalangan tasawuf (min fuqahâ’ al-shûfiyyah) 

 Abdullah al-Harari mengamini pandangan al-Subki 

 Yusuf al-Qaradhawi mengamini pendapat Ibn al-Jawzi 

dan al-Subki, tapi juga menjadikan al-Iraqi sebagai rujukan 

untuk menyikapi Ihyâ’ 



Di Balik kritikan yang Tersebar 

 Imam al-Ghazali tidak menulis satu karya pun 

dalam ilmu Hadits. 

 Kuantitas Hadits di dalam Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn 

mengundang perhatian ulama.  

 Banyak Hadits yang dinukil al-Ghazali dalam 

kitab Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn tanpa menyebutkan sanad.  

 Imam al-Ghazali mengkaji Shahih al-Bukhari 

dan Muslim di Akhir Hayatnya.  

 Pengakuan al-Ghazali bahwa pengetahuannya 

dalam ilmu Hadits sedikit. 



Menyikapi Kritikan Terhadap 

al-Ghazali dengan Adil 

  



Ilmu Hadits Menurut Ulama Klasik 

Ilmu Hadits  

Dirayah  

Riwayah  



Ilmu Hadits Menurut Abu Syamah 

Ilmu Hadits  Dirayah  

Riwayah  

Al-Jam’u wa 

Rihlah  



Ilmu Hadits Menurut Sayyid Muhammad 

al-Maliki al-Hasani 

Ilmu Hadits  Dirayah  

Riwayah  

Ma’ani al-

Hadits  



Al-Ghazali tidak menulis  

kitab ilmu Hadits 

 Imam al-Ghazali tidak menulis kitab khusus 

tentang ilmu Hadits maka itu adalah fakta dan 

benar adanya.  

 Tapi perhatian al-Ghazali terhadap ilmu Hadits 

yang cukup besar.  

 Perhatiannya dalam ilmu Hadits dituangkan 

dalam beberapa karyanya   

 al-Mankhûl min Ta’lîqât al-Ushûl,  

 Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn,  

 dan al-Mushtashfâ min ‘Ilm al-Ushûl 





Ilmu Riwayah al-Hadits  
Menurut al-Ghazali 

Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumiddin, Juz I, hlm. 57 



Ilmu Riwayah al-Hadits  

Menurut al-Ghazali 

 Yang ringkas (al-iqtishâr) : mendapatkan apa yang 
terdapat dalam dua kitab shahîh (Shahîh al-Bukhârî-Muslim) 
dengan mentashihkan naskah pada seorang yang ahli 
mengenai ilmu matan Hadits  

 Yang sederhana (al-iqtishâd) : yaitu Kedua kitab shahih 
dan kitab Hadits lain seperti Sunan, musnad-musnad yang 
shahih  

 Yang panjang lebar (al-istiqshâ’) : menguasai setiap 
yang dinukil daripada Hadits lemah (dha‘îf), kuat, shahîh, 
saqîm, disertai mengetahui jalan yang banyak dalam 
penukilan Hadits dan mengetahui keadaan tokoh Hadits, 
nama-nama dan sifat-sifat mereka 



Di dalam al-Mankhûl al-Ghazali 

manulis kitâb al-akhbâr setebal 

lima puluh dua (52) halaman 

yang membahas tema-tema 

ilmu Hadits. Mulai dari masalah 

khabar mutawâtir, khabar âhâd, 

al-jarh wa al-ta’dîl, syarat-syarat 

seorang syaikh, qâri’ al-Hadîts, 

ijâzah dan sebagainya 

Ilmu Dirayah al-Hadits  

al-Ghazali 



di kitab al-Mushtashfâ 

al-Ghazali 

membahasnya secara 

lebih luas setebal 

sembilan puluh (90) 

halaman 

Ilmu Dirayah al-Hadits  

al-Ghazali 



Ilmu Ma’ani al-Hadits al-Ghazali  

 Aqidah : Qawaid al-’Aqaid, al-Iqtishad fi al-

I’tiqad, Iljam al-’Awam dll 

 Fiqh : al-Wasîth, al-Basîth, al-Wajîz, dan al-

Khulâshah 

 Ushul Fiqh : al-Mankhûl min Ta’lîqât al-Ushûl 

dan al-Mushtashfâ min ‘Ilm al-Ushûl 

 Akhlaq : Ihya’ ‘Ulumiddin, Bidayat al-Hidayah, 

dll 



Kuantitas dan Kualitas Hadits Ihya’  

 Benar bahwa kuantitas Hadits dalam Ihyâ’ 

sangat menarik perhatian ulama Hadits.  

 Merujuk pada hitungan Mahmud Said Mamduh, 

jumlah Hadits di dalam Ihyâ’ sebanyak empat 

ribu delapan ratus empat puluh delapan 

(4.848).  

 Sunan al-Tirmidzi yang mengandung 3.957 

Hadits  

 Sunan Ibn Majah yang mencapai 4.341 Hadits 



Kualitas Hadits dalam Ihya’ ‘Ulumiddin 



Takrij Ulama terhadapnya 

 Menurut al-‘Iraqi, Hadits ini diriwayatkan oleh Ibn Majah 

dari Hadits Anas, dan dinyatakan lemah (dha‘îf) oleh Imam 

Ahmad, al-Bayhaqi dan ulama lainnya.  

 Menurut al-Zabidi, setelah menjelaskan takhrîj yang lebih 

luas, Hadits ini juga dinilainya lemah (dha‘îf).  

 Menariknya, al-Zabidi sebagaimana al-‘Iraqi, menyebutkan 

adanya ulama lain yang menyatakan bahwa Hadits itu 

hasan, bahkan shahîh.   

 Al-Muzani menilai Hadits ini hasan 

 Al-Suyuthi menilai Hadits ini mencapai derajat Shahih li 

Ghayrihi. 

 

 





Takhrij Ulama Terhadapnya 

 Hadits tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina 

dikeluarkan oleh Ibn Adi dan al-Bayhaqi dalam kitab al-

Madkhal dan Syu‘ab al-Imân dari Hadits Anas. Dan al-

Bayhaqi berkata “Redaksinya (matan) masyhur 

sedangkan sanadnya lemah (dha‘îf). 

 Penilaian al-Zabidi terhadap Hadits ini sama dengan al-

‘Iraqi. Namun al-Zabidi memberikan komentar yang 

penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan. . 

  Hadits ini, meskipun sanadnya lemah (dha‘îf) tapi 

maknanya shahîh.  



Pandangan Ulama tentang Hadits Lemah 



Syarat Mengamalkan Hadits Lemah 



Menurut Imam 

Nawawi  “Para 

ulama Hadits dan 

fiqh membolehkan 

beramal dalam 

masalah 

keutamaan, targhib 

dan tarhib dengan 

Hadits lemah, 

selama bukan 

Hadits palsu.” … 



Shahih, Hasan, 

Dha'if 

80% 

Tidak ditemukan 

sanadnya 

20% 

Gambaran penilaian Hadits dalam Ihya' 

Menurut al-Subki 



Hadits Palsu dalam Ihya’ 

 Harus diakui, bahwa di dalam Ihyâ’ memang ada sejumlah 

Hadits palsu sebagaimana disebutkan oleh para ulama.  

 Dalam sejumlah takhrîjnya, al-‘Iraqi juga sepakat dengan 

penilaian Ibn al-Jawzi.  

 Begitu juga al-Zabidi dengan takhrîj yang lebih luas.  

 Hanya saja, berdasarkan penelitian al-‘Iraqi dan al-Zabidi, jumlah 

hadits yang dinilai palsu atau tidak ada sanadnya tidak sebanyak 

yang dikatakan Ibn al-Jawzi, al-Thurtusyi dan juga al-Subki.  

 Bahkan al-Zabidi sampai pada kesimpulan bahwa Hadits palsu 

di dalam Ihyâ’ hanya sedikit.  

 Al-’Iraqi dan al-Zabidi menemukan sanad Hadits yang tidak 

ditemukan al-Subki dan ulama lainnya.   

 





Takhrij al-‘Iraqi dan al-Zabidi 

terhadapnya 

 Menurut al-Subki, dia tidak menemukan sanad 

Hadits ini.  

 Namun menurut al-‘Iraqi Hadits ini memiliki 

sanad meskipun lemah (dha‘îf).  

 Takhrij al-‘Iraqi ini disepakati oleh al-Zabidi 

dengan tambahan rujukan dari al-Khatib dalam 

Târîkh-nya, dan Abu Nu‘aim dalam Hilyat al-

Awliyâ’ dengan redaksi yang berbeda, namun 

semakna 





Takhrij al-‘Iraqi dan al-Zabidi 

Terhadapnya  

 Hadits Abdurrahman ibn Ghanim yang disampaikan dari 
sepuluh sahabat “Tuntutlah ilmu sebanyak yang kalian 
kehendaki. Sungguh Allah tidak akan memberi kalian 
pahala sampai kalian mengamalkannya.” Diberi komentar 
oleh Ibn Abdil Barr. Ibn Adi, Abu Nu‘aim dan al-Khatib 
menyandarkannya dalam kitab Iqtidhâ’ al-‘Ilmi li al-‘Amal 
dari hadits Mu‘adz saja dengan sanad yang lemah 
(dha‘îf). Sedangkan al-Darimi meriwayatkannya secara 
mawqûf kepada Mu‘adz dengan sanad yang shahih. 

 Takhrij ini juga disepakati al-Zabidi dengan tambahan 
riwayat dari al-Daruquthni dalam Gharâib Mâlik, Ibn 
‘Asakir dalam Târîkh-nya dan juga al-hasan dalam al-
Akhram al-Madînî.  

 





Takhrij al-‘Iraqi dan al-Zabidi 

terhadapnya 

 Hadits “Kami para sahabat Nabi SAW mendapatkan anugerah iman sebelum 

al-Qur’an. Kelak akan datang sesudah kalian satu kaum diberikan al-Qur’an 

sebelum benar imannya.” Hadits ini dikeluarkan oleh Ibn Majah dari hadits 

Jundub secara ringkas disertai perbedaan pada redaksinya. 

 Menurut al-Zabidi Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dalam Sunan-

nya pada bab al-Imâmah dari Hadits al-Hudzayfah seperti Hadits Jundub. Juga 

diriwayatkan oleh Abu Thayyib al-Makki dalam Qût al-Qulûb dari Ibn Mas‘ud. 

 Sebelum Hadits ini, al-Ghazali meriwayatkan Hadits lain yang semakna meski 

berbeda redaksinya. Kemudian al-‘Iraqi dalam takhrîjnya menyatakan 

“Hadits ini dikeluarkan oleh al-Hakim dan dia men-shahîh-kannya 

dengan syarat al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan juga oleh al-

Bayhaqi.”  

 Kemudian al-Zabidi menyatakan Hadits ini dikeluarkan juga oleh Ibn Jarir al-

Thabari dalam tafsirnya dari Hudzayfah ibn al-Yaman. Juga oleh Abu Thayyib 

al-Makki dalam Qût al-Qulûb setelah mendatangkan Hadits Jundub al-Bajali.  



94% 

6% 

Takhrij Hadits Ihya' Menurut al-'Iraqi 

Shahih, Hasan, Dha'if 

tidak ditemukan sanadnya 



Aku (al-Zabidi) berkata “masalah ini (adanya Hadits palsu) 

memang demikian, karena Hadits-hadits yang disebutkan 

pengarang (al-Ghazali) itu berkisar yang disepakati 

keshahihannya (muttafaq ‘alayhi), shahih dan hasan dengan 

berbagai jenisnya, di dalamnya juga ada yang lemah (dha‘îf), 

syadz, munkar, dan palsu (mawdhû’) yang tidak banyak.” 

Kesimpulan al-Zabidi  



Pandangan al-Ghazali  

tentang Hadits Palsu 

Sebagian orang menyangka bahwa dalam masalah fadhâil al-

a’mâl (keutamaan amal) maupun dalam bersikap tegas kepada 

maksiat diperbolehkan membuat Hadits-hadits palsu. Mereka 

mengira bahwa tujuan mereka adalah baik, padahal yang 

demikian itu adalah kesalahan fatal, sebab Nabi bersabda 

“barangsiapa berdusta atas namaku secara sengaja berarti ia 

telah memesan tempatnya di dalam neraka 

 

Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumiddin, Juz II, hlm. 174 



Adab Muhaddits Menurut al-Ghazali 



Adab Mencari Hadits  

Menurut al-Ghazali 



Komentar Ibn Taimiyah 



Komentar al-Zabidi  



Al-Ghazali tidak menyebutkan sanad 

Hadits dalam Ihya’ ‘Ulumiddin 

 Ihya’ ‘Ulumiddin bukan Kitab Hadits seperti Shahih al-Bukhari, Shahih 
Muslim dan sebagainya 

 Di dalam kitabnya itu, al-Ghazali selalu mengawali pembahasan 
dengan ayat-ayat al-Qur’an yang relevan, kemudian dengan Hadits 
atau atsar.  

 Dalam menukil Hadits, sebenarnya al-Ghazali menggunakan beberapa 
metode, antara lain: 

Pertama langsung mengutip matan Hadits setelah menyebut 
nama Rasulullah, sahabat atau dengan isyarat lain. 

Kedua, Langsung menyebutkan keshahihannya 

Ketiga, riwayat secara makna 

 jika menyebutkan sanad Hadits lengkap seperti kitab Hadits, bisa jadi 
akan muncul kritikan lain. Hal itu sebagaimana dialami oleh Abu 
Nu‘aim al-Isbahani dan kitabnya Hilyat al-Awliyâ’. Di dalamnya dia 
menyebutkan Hadits lengkap dengan sanadnya. Maka muncul kritikan 
dari Ibn al-Jawzi terhadapnya. 



Imam al-Ghazali Belajar Hadits  

di Akhir Hayatnya 

 Pernyataan Abdul Ghafir al-Farisi bahwa al-

Ghazali di akhir hayatnya sibuk mempelajari 

Hadits Nabi adalah benar. Memang begitulah 

faktanya.  

 Bahkan menurut Ibn Taimiyah, al-Ghazali wafat 

dalam keadaan Shahîh al-Bukhâri ada di atas 

dadanya (annahu qad mâta wa Shahîh al-Bukhârî 

‘alâ Shadrihî).   

 Apakah sebelumnya al-Ghazali belum pernah 

belajar Hadits dan ilmu Hadits?  



Al-Tahammul 

wa al-Ada’ 

Wijadah 

Washiyyah 

I’lam  

al-Syaikh 

Mukatabah 

Ijazah 

Qira’ah  

Al-Sama’ 

Munawalah 



Al-Ghazali belajar Hadits dan Ilmunya 
 Dia pernah belajar Sunan Abî Dâud dari Abu al-Fath al-Hakimi, al-Thusi 

dengan metode samâ’.  

 Juga mendengarkan banyak Hadits dari para ulama fiqh (fuqahâ’).  

 Ibn ‘Asakir menyatakan bahwa al-Ghazali mendengarkan Shahih al-Bukhari 
dari Abu Sahl Muhammad ibn Abdullah al-Hafshi.  

 Ibn al-Sam’ani juga menyatakan bahwa al-Ghazali banyak menghabiskan 
waktu untuk mendengarkan Hadits Shahîh al-Bukhârî dan Shahîh Muslim dari 
al-Hafizh Abu al-Fityan ‘Umar ibn Abi al-Hasan al-Ru’asi.  

 Selain itu al-Ghazali juga meriwayatkan Hadits tentang Maulid Nabi 
Muhammad SAW dari al-Syaikh Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-
Huwari.  

 Di dalam Ihya’ al-Ghazali beberapa kali meriwayatkan Hadits yang 
bersumber dari al-Bukhari-Muslim, al-Bukhari saja, atau Muslim saja.  

 Jika al-Ghazali dikatakan mempelajari dua kitab shahih al-Bukhari dan Shahîh 
Muslim di akhir umurnya, bisa jadi itu adalah proses penyempurnaan. Artinya, 
di masa mudanya al-Ghazali telah mempelajari kedua kitab itu dengan 
metode yang lain, seperti wijâdah, ijâzah atau lainnya. Kemudian 
disempurnakan di masa tuanya dengan metode sama’.  

 



Imam al-Ghazali Mengakui 

Kelemahannya Dalam Ilmu Hadits 

 Memang benar al-Ghazali menyatakan dalam kitabnya 

Qânûn al-Ta’wîl bahwa pengetahuannya dalam bidang 

Hadits itu sedikit. 

 Ungkapan itu adalah pinjaman (iqtibâs) dari QS Yusuf : 

88 

 Menurut Ibn Katsir ada beberapa makna kata muzjâh. 

Ada yang menafsirkan dengan sedikit (qalîl), rendah 

(radî’), tidak laku (kâsidah) dan sebagainya.  

 Begitu juga menurut Fakhruddin al-Razi, sesuatu 

disebut muzjâh jika kurang atau bernilai rendah.  



Pernyataan al-Ghazali  

di kitab Qanun al-Ta’wil 



Memahami Pernyataan al-Ghazali 

 Pertama, ada konteks yang melatarbelakangi lahirnya kata-kata al-Ghazali itu. Kitab 

Qânûn al-Ta’wîl itu adalah jawaban al-Ghazali terhadap beberapa masalah metafisika 

yang diajukan kepadanya. 

 Kedua, menurut para pengkaji al-Ghazali, pertanyaan yang ada di dalam kitab itu 

disampaikan oleh al-Imam al-Qadhi Abu Bakar Ibn al-‘Arabi (bukan Ibn ‘Arabi yang 

sufi, pengarang kitab al-Futûhât al-Makkiyyah).  Dia dikenal sebagai Muhaddits besar 

dan pakar Ushul pada zamannya. Dalam bidang Hadits Ibn al’-Arabi memiliki karya 

‘Arîdhat al-Ahwadzi Syarh Sunan al-Tirmidzî.  

 Ketiga, al-Ghazali adalah Mufti. Syarat menjadi mufti harus memiliki pemahaman 

Hadits yang memadai. 

 Keempat, al-Ghazali adalah Mujaddid. Salah satu tugas mujaddid adalah 

mengembalikan umat dari bid’ah menuju Sunnah.  

 Kelima, pernyataan al-Ghazali bahwa pengetahuannya dalam ilmu Hadits itu memang 

ada benarnya, jika dibandingkan dengan al-Bukhari, Muslim dan ulama Hadits lainnya. 

Bahkan dari ulama Hadits yang mengkritiknya seperti Ibn al-Jawzi, al-Thurtusyi dan 

al-Subki. Tapi jika dibandingkan dengan ulama saat ini, apalagi kalangan awamnya, bisa 

jadi pengetahuan al-Ghazali dalam ilmu Hadits lebih banyak dan lebih luas.  Ini bisa 

jadi bentuk ketawadhu’an al-Ghazali 

 



Contoh Ketawadhu’an Imam Syafi’i  



Jawaban Imam Ahmad ibn Hanbal 



Kesimpulan 
 Imam al-Ghazali adalah ulama besar yang diakui oleh dunia Islam maupun luar Islam. Sebagai 

pelanjut risalah kenabian (waratsat al-Anbiyâ’) kedudukan al-Ghazali harus diakui dan 

dimuliakan. Namun demikian, al-Ghazali tetap manusia biasa yang bisa benar dan bisa salah.  

 Ketika ada kritikan dari ulama lain terhadap al-Ghazali, tidak berarti mereka membenci al-

Ghazali. Karena di balik kritikan yang mereka sampaikan tetap ada pujian terhadap sosok al-

Ghazali. Bahkan mereka juga mengakui banyaknya manfaat dari kitab Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn yang 

dikritiknya.  

 Seluruh kritikan yang datang dari para ulama, sebagiannya memang benar adanya. Seperti 

adanya Hadits dha‘îf tidak jelas sanadnya dan adanya Hadits palsu di dalam Ihyâ’.  

 Namun kritikan bahwa al-Ghazali tidak memahami ilmu Hadits, jumlah Hadits palsu yang 

sangat banyak, dan pengakuan al-Ghazali tentang kelemahannya dalam ilmu Hadits perlu 

diluruskan.  

 Berdasarkan kajian ilmiah yang luas dan mendalam dari al-‘Iraqi dan al-Zabidi, kritikan itu 

ternyata tidak sepenuhnya benar.  

 Oleh karena itu sebelum melempar kritikan kepada al-Ghazali dalam bidang Hadits dan 

ilmunya, hendaknya penilaian al-‘Iraqi dan al-Zabidi dipahami dengan baik. Ini juga merupakan 

bagian dari adab kepada ulama.  

 Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn itu ibarat taman yang sangat indah. Di dalamnya banyak pemandangan yang 

bisa mendamaikan hati, mencerahkan akal, dan membahagiakan jiwa. Jika di taman itu 

ditemukan sedikit sampah, maka jangan katakan bahwa taman yang indah itu adalah tempat 

pembuangan sampah. Lalu ditinggalkan begitu saja sambil meninggalkan manfaat yang 

terhampar untuk dinikmati.   




