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Sudah Dhaif Kenapa Diamalkan? 

Jika disuruh memilih antara sehat dan sakit, pasti sehat yang dipilih. Jika 
diminta memilih antara baik dan buruk, pasti memilih yang baik. Itulah 
fithrah manusia. 

Begitu juga jika disuruh memilih antara hadits shahih dan hadits dhaif, 
pasti yang dipilih adalah hadits shahih. 

Hampir semua umat islam ingin menjalankan agamanya dengan benar, 
didasari dari dalil yang kuat dari al-Qur’an dan Hadits yang shahih. 

Hadits yang shahih memang menjadi salah satu modal dalam penetapan 
suatu hukum Islam. Para ulama ahli hadits telah berusaha menjaga agama 
ini agar agama Islam tetap orisinal, yaitu dengan memilih mana hadits yang 
memang berasal dari Nabi, dan membuang hadits yang disinyalir maudhu’/ 
palsu bukan dari Rasul. 
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Semangat memurnikan ajaran islam tentu sangatlah baik, terlebih ketika 
umat islam sudah begitu jauh dari zaman kenabian. Tetapi kadang semangat 
itu tidak dibarengi dengan keilmuan yang mumpuni. Semagat pemurnian itu 
ibarat anti virus komputer. Anti virus yang baik adalah anti virus yang bisa 
membedakan mana itu virus beneran dan membahayakan komputer, mana 
yang sepertinya virus padahal bukan. 

Sekarang ini, hadits dhaif sepertinya tidak hanya menjadi konsumsi 
mujtahid saja. Banyak kita dengar perkataan disekeliling kita, “Bukankah itu 
haditsnya dhaif?”. 

Kita sebenarnya cukup gembira, karena umat islam sudah tidak lagi 
hanya taklid, tetapi sudah ada usaha untuk menjadi muttabi’; meminjam 
istilah kalangan yang membedakan antara muqallid dan muttabi’. 

Sayangnya, ada beberapa hal penting yang kurang dipahami terkait 
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hadits dhaif ini. Seolah jika suatu hadits sudah dhaif, maka langsung dibuang 
saja. Tak ada gunanya hadits dhaif ini. Jika ada yang shahih, kenapa pakai 
yang dhaif. Begitulah kira-kira keinginan instan dari para awam agama masa 
kini. 

Padahal proses sampai menjadi penilaian hadits menjadi dhaif itu 
tidaklah sederhana. Penetapan hadits menjadi dhaif dan tidak juga bukan hal 
yang selalu disepakati ulama. 

Hasil dari klasifikasi hadits menjadi shahih atau dhaif pun bukan 
pekerjaan akhir. Masih ada proses lain selain memilih ini shahih atau dhaif. 
Hadits shahih atau dhaif bukanlah konsumsi dari orang awam yang bersifat 
end user. 

Penetapan penilaian shahih dan dhaif suatu hadits adalah hasil dari 
sebuah usaha ijtihadi. Maka, jika bisa kita sebut, poin pertama dari suatu 
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usaha ijtihadi adalah ijtihad harus dilakukan oleh mujtahid yang mumpuni. 
Penilaian terhadap suatu hadits harus dilakukan oleh seorang ahli hadits 
yang diakui kemampuan ijtihadnya dalam ilmu hadits. 

Poin keduanya, produk ijtihad bisa jadi benar dan mungkin saja salah. 

Poin ketiga, karena sifatnya ijtihadi, maka bisa jadi hasil ijtihad seorang 
mujtahid itu berbeda dengan hasil ijtihad mujtahid yang lain. Makanya, 
banyak kita temui perbedaan penetapan shahih atau dhaif suatu hadits. 

Poin keempat, bagi seorang muqallid, tidak seharusnya memaksakan 
hasil ijtihad mujtahid yang dia ikuti kepada muqallid yang lain. 

Pada poin keempat ini, banyak kita jumpai saat-saat ini. Seorang yang 
sebenarnya masih muqallid, terkesan memaksakan penilaian suatu hadits 
orang yang mereka ikuti kepada orang lain. Inilah latahnya orang awam 
terkait hadits dhaif. 
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A. Dhaif Atau Palsu 
Dhaif dan Palsu itu dua hal yang berbeda, termasuk dalam hadis Nabi. 

1. Bahaya Berbohong Atas Nama Nabi 

Berdusta atas nama seseorang, walaupun bukan orang yang mulia, 
merupakan dosa besar, lalu bagaimana jika berdusta atas nama Nabi ملسو هيلع هللا ىلص , yang 
perkataan dan perbuatannya merupakan syari’at? Pasti, berdusta atas nama 
Nabi ملسو هيلع هللا ىلص merupakan kemungkaran dan dosa yang besar. 

Imam al-Bukhâri meriwayatkan: 

َعلَ   ِإنه َكِذًبا  يَ ُقوُل  َوَسلهَم  َعَلْيِه   ُ اَّلله َصلهى  النهِبه  ْعُت  َسَِ قَاَل  َعْنُه   ُ اَّلله َرِضَي  اْلُمِغريَِة  لَْيَس  َعْن  يه 
ا فَ ْليَ تَ بَ وهأْ َمْقَعَدُه ِمْن النهارِ   َكَكِذٍب َعَلى َأَحٍد َمْن َكَذَب َعَليه ُمتَ َعمِ دا

 Dari al-Mughirah Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
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Rasûlullâh ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, “Sesungguhnya berdusta atasku tidak seperti 
berdusta atas orang yang lain. Barangsiapa berdusta atasku dengan 
sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka”. 
[HR. Al-Bukhâri, no. 1229]  

Berdusta atas nama Nabi ملسو هيلع هللا ىلص sama dengan berdusta dalam syari’at dan 
dampaknya menimpa seluruh umat. Oleh karena itu, dosanya lebih besar 
dan hukumannya lebih berat. Dalam hadits lain, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص menegaskan: 

  ََل َتْكِذبُوا َعَليه فَِإنهُه َمْن َكَذَب َعَليه فَ ْلَيِلِج النهارَ  

Janganlah kamu berdusta atasku, karena sesungguhnya barangsiapa 
berdusta atasku, maka silahkan dia masuk ke neraka. [HR. Al-Bukhâri, no. 
106 dan Muslim, no. 1] 
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  َمْن َحدهَث َعّنِ  ِِبَِديٍث يُ َرى أَنهُه َكِذٌب فَ ُهَو َأَحُد اْلَكاِذِبيَ  

Barangsiapa menceritakan sebuah hadits dariku, dia mengetahui bahwa 
hadits itu dusta, maka dia adalah salah seorang dari para pendusta. [HR. 
Muslim di dalam Muqaddimah] 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

  ِإنه َكِذًبا َعَليه لَْيَس َكَكِذٍب َعَلى َأَحدٍ  

Sesungguhnya berdusta atasku tidak seperti berdusta atas orang yang 
lain. 

2. Hadits Dhaif itu Bukan Palsu 

Hadits maudhu’ itu palsu, sedangka dhaif itu lemah. Meski para ulama 
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ada yang menyebutkan bahwa hadits maudhu’ itu bentuk terjelek dari hadits 
dhaif, seperti Ibnu as-Shalah1. Meski Imam Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) 
tak begitu sependapat. Karena maudhu’ atau palsu tak bisa disandarkan 
kepada hadits Nabi2. 

Ibnu as-Shalah (w. 643 H) menyebutkan bahwa jika hadits disebut tidak 
shahih, bukan berarti hadits itu pasti bohong, bukan dari Nabi. Beliau 
menyebutkan: 

لِ 
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َ
ل
َ
ُ َصِحيٍح" ف ْير

َ
 غ
ُ
ه
َّ
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َ
ا ق
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ا ِإذ
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ر
د
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 ق
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َ ر
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ُ
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1 Ibnu as-Shalah (w. 643 H), Ma’rifat ‘Anwa’ Ulum al-Hadits/ Muqaddimah Ibnu Shalah, 

(Baerut: Daar al-Fikr, 1406 H), hal. 98 
2 Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), an-Nukat ala Kitab Ibn Shalah, (Riyadh: Imadat al-

Bahts Jamiah Islamiyyah, 1404 H), hal. 2/ 711 
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مقدمة ابن الصالح = معرفة  )  1ف 

 ( 14ص: ، أنواع علوم الحديث

Ketika ulama menyebutkan hadits ini tidak shahih, bukan berarti hadits itu 
pasti bohong. Bisa jadi hadits itu benar, hanya saja hadits tersebut 
sanadnya belum memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan (syarat 
hadits maqbul). 

Hadits maudhu’ itu palsu, sedangkan hadits dhaif itu lemah. Palsu itu 
karena berbohong, sedangkan lemah belum tentu karena bohong. Makanya, 
hadits dhaif tidaklah satu tingkatan. Ada hadits yang lemahnya ringan, ada 

 
1 Ibnu as-Shalah (w. 643 H), Ma’rifat ‘Anwa’ Ulum al-Hadits/ Muqaddimah Ibnu Shalah, 

(Baerut: Daar al-Fikr, 1406 H), hal. 14 
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pula yang berat. 

3. Ulama Membolehkan Dalam Fadhail Amal, Jawaban Terakhir? 

Sebaliknya, banyak ustadz juga yang latah ketika mendapat 
pertanyaan; “Bukankah itu haditsnya dhaif, ustadz?”. 

Ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, biasanya ustadz latah dalam 
menjawab. Jawaban diplomatis yang biasa dipakai adalah adanya khilaf 
diantara ulama, dalam hukum berhujjah dengan hadits dhaif, terlebih 
dalam fadhail a’mal. Pasti akan dibalas lagi; jika ada yang shahih, kepada pilih 
yang dhaif? 

Padahal seharusnya itu jawaban terakhir. Ketika ditanya seperti itu, ada 
beberapa pertanyaan yang selayaknya kita ajukan gantian terlebih dahulu. 

Pertanyaan itu adalah What, Who, Where, When, Why. 
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4. Meninggalkan Kitab Ulama Karena Ada Hadits Dhaifnya? 

Ajakan untuk meninggalkan kitab ulama hanya karena ada hadits-hadits 
dhaifnya adalah hal yang lucu, jika tak dibilang ceroboh. 

Kitab yang paling sering diboikot karena katanya terdapat banyak hadits 
dhaif dan palsu adalah kitab Ihya’ Ulum ad-Din karya Imam al-Ghazali (w. 505 
H). 

Imam Bukhari (w. 256 H), memang Beliau mempunyai kitab Shahih 
Bukhari. Tapi beliau juga punya kitab lain; al-Adab al-Mufrad. Dari sekitar 
1.307 buah hadits, ada sekitar 215 buah hadits yang dinilai dhaif oleh Albani1. 

Ibnu Taimiyyah (w. 728 H), beliau punya kitab al-al-Kalim at-Thayyib. 
Disitu disebutkan ada sekitar 254 buah hadits. Ada 46 hadits yang dinilai 

 
1 Lihat: Kitab Dhaif al-Adab al-Mufrad karya Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H) 
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dhaif, 8 dhaif jiddan, 3 maudhu’ oleh Albani1. 

Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), beliau memiliki kitab kumpulan 
hadits; Musnad Ahmad. Syeikh Syuaib al-Arnauth dan timnya menyimpulkan 
bahwa dalam jilid pertama saja terdiri dari: Jumlah hadits: 561 hadits. Hadits 
shahih li dzatihi dan li ghairihi: 359 hadits atau 64 %. Hadits hasan li dzatihi 
dan li ghairihi: 110 hadits atau 19,6 %. Hadits dhaif: 79 hadits atau 14 %. 
Masih tawaqquf atau belum jelas: 13 atau 2,4 %. 

Bukankah Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) termasuk ulama hadits 
yang hebat? Iya, benar. Bahkan Imam Syafi’i (w. 204 H) mengakuinya. Imam 
Syafi’i pernah berkata2: 

 
1 Lihat: Kitab Takhrij al-Kalim at-Thayyib karya Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H). 
2 Abu al-Qasim Ali bin Hasan bin Asakir w. 571 H, Tarikh Ibnu Asakir, juz 51, hal. 385 
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ي إن شاء يكون  
ي فإذا كان الحديث الصحيح فأعلمون 

قال لنا الشافعي أنتم أعلم بالحديث والرجال من 

 يا أو برصيا أو شاميا حنى اذهب إليه إذا كان صحيحاكوف

Imam Syafi’i berkata kepadaku, “Engkau lebih tahu tentang hadits dan 
rijal daripada saya. Jika memang hadits itu shahih, maka kabari saya. 
Meskipun dari Kufah, Bashrah maupun Syam agar saya bisa kesana, jika 
memang haditsnya shahih. 

Lantas mengapa Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) masih menuliskan 
hadits-hadits dhaif dalam kitabnya? Apalagi beliau tak banyak menjelaskan 
status hadits, beliau tulis saja. 

Apakah hal itu karena Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) hanya 
mengumpulkan saja hadits-hadits tanpa menyeleksinya? 
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Abu Zur’ah ar-Razi (w. 264 H) pernah berkata kepada Abdullah bin 
Ahmad bin Hanbal (w. 290 H); anak dari Imam Ahmad1: 

 قال عبد هللا بن أحمد: قال لي أبو زرعة: أبوك يحفظ ألف ألف حديث

Bapakmu (Ahmad bin Hanbal) itu hafal satu juta hadits. 

Wah, satu juta hadits Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) hafal. Meski ad-
Dzahabi (w, 241 H) menjelaskan bahwa satu juta ini tidak semuanya 
hadits Nabi, tetapi ditambah hadits yang terulang karena sanadnya 
berbeda, atsar, fatwa tabiin dan lainnya. 

Dari sekian banyak hafalan itu, beliau hanya menuliskan sekitar 40 ribu 

 
1 Syamsuddin ad-Dzahabi w. 748 H, Siyar A’lam an-Nubala’, (Baerut: Muassasah ar-

Risalah, 1405 H), juz 11, hal. 187 
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hadits saja dalam kitabnya Musnad. Maka tak mungkin Imam Ahmad bin 
Hanbal (w. 241 H) hanya mengumpulkan saja tanpa adanya proses seleksi. 

Padahal Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) menyatakan bahwa kitab 
musnadnya bisa menjadi pegangan argumentasi 

Terlebih lagi, Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) sendiri menyatakan 
bahwa kitabnya bisa dijadikan pegangan argumentasi hukum. Syamsuddin 
ad-Dzahabi (w. 748 H) menceritakan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 
241 H)1: 

هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكير من سبع مائة ألف وخمسْي  ألفا، فما اختلف المسلمون فيه 

 فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه، وإال فليس بحجة -صَل هللا عليه وسلم-من حديث رسول هللا 

 
1 Syamsuddin ad-Dzahabi w. 748 H, Siyar A’lam an-Nubala’, h. 11/ 187 
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Kitab ini (Musnad Ahmad) telah saya kumpulkan dan seleksi dari sekitar 
lebih dari 750.000 hadits. Jika kaum muslimin berbeda pendapat dalam 
suatu hadits Rasulullah, maka rujuklah kepada kitab ini. Jika hadits itu 
tidak ditemukan di dalamnya, maka bukan hujjah. 

Dari hafalan 1.000.000 hadits yang masih berulang dan bercampur 
dengan atsar serta perkataan tabiin, dipilih menjadi 750.000 hadits, lantas 
dipilih lagi dan Imam Ahmad tuliskan hanya 40.000 hadits saja, atau sekitar 
5.3 % nya saja. 

Tentu yang berani menyatakan bahwa tak semua hadits dalam Musnad 
Ahmad itu shahih, adalah para ulama juga. 

Sebut saja Ibnu al-Jauzi al-Hanbali (w. 597 H), beliau mengatakan dalam 
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kitabnya Shaid al-Khatir1: 

ي مسند أحمد ما ليس بصحيح؟ فقلت: نعم 
ي بعض أصحاب الحديث: هل ف 

 كان قد سألن 

Saya ditanya oleh sebagian ahli hadits, “Apakah ada hadits yang tidak 
shahih dalam kitab Musnad Ahmad?” Iya, ada. 

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah al-Hanbali (w. 752 H) juga menyatakan2: 

عنها   هو  سئل  أحاديث  عدة  مسنده  ي 
وف  مه  اليى  وال  الصحيح  مسنده  ي 

ف  ط  يشيى لم  أحمد  واإلمام 

 أنكرها فضعفها بعينها و 

 
1 Ibnu al-Jauzi w. 597 H, Shaid al-Khathir, h. 313 
2 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah w. 751 H, al-Furusiyyah, h. 247 
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Imam Ahmad tak mensyaratkan harus shahih, terhadap apa yang beliau 
tulis dalam Musnadnya. Banyak ditemukan hadits dalam kitabnya, ketika 
beliau ditanya tentang status haditsnya, beliau mendhaifkan dan 
mengingkarinya 

Al-Hafidz as-Syakhawi (w. 902 H) menjelaskan juga1: 

ي الضعف من بعض 
 والحق أن فيه أحاديث كثْية ضعيفة، وبعضها أشد ف 

Hal yang benar adalah dalam Musdan Ahmad memang terdapat banyak 
hadits dhaif, sebagiannya lebih dhaif dari sebagian yang lain. 

Lebih lanjut Ad-Dzahabi (w. 748 H) menambahkan bahwa malahan ada 

 
1 al-Hafidz as-Syakhawi as-Syafi’i w. 902 H, Fathu al-Mughits Bi Syarhi Alfiyat al-Hadits, h. 

1/ 118 
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hadits yang mirip palsu, kita bisa temukan dalam Musnad Ahmad1: 

ففيه جملة من اْلحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها، وال يجب االحتجاج بها، وفيه أحاديث معدودة  

ي بحر 
 شبه موضوعة، ولكنها قطرة ف 

Di dalamnya (Musnad Ahmad) terdapat bebearapa hadits dhaif yang 
dinukil, tetapi tak bisa dijadikan hujjah. Di dalamnya juga terdapat 
beberapa hadits yang mirip palsu, tetapi hal itu seperti setitik air dalam 
samudra. 

Apakah Ada Juga Hadits Palsunya? 

Jika tadi para ulama menyatakan ada hadits dhaif dalam Musnad Ahmad, 

 
1 Syamsuddin ad-Dzahabi w. 748 H, Siyar A’lam an-Nubala’, h. 11/ 329 
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lantas apakah juga ada hadits palsunya juga? Al-Hafidz al-Iraqi as-Syafi’i (w. 
806 H) menjelaskan1: 

 وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق بل فيه أحاديث موضوعة 

Hadits dhaif dalam Musnad Ahmad itu memang ada, bahkan di dalamnya 
terdapat hadits palsu. 

Memang masih ada perdebatan diantara ada tidaknya hadits palsu dalam 
Musnad Ahmad, al-Hafidz al-Iraqi (w. 806 H) dan Ibnu al-Jauzi al-Hanbali (w. 
597 H) termasuk ulama yang menyatakan ada hadits palsu dalam Musnad 
Ahmad. 

 
1 Zainuddin al-Iraqi w. 806 H, at-Taqyid wa al-Idhah, h. 57 
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Ibnu Taimiyyah al-Hanbali (w. 728 H) menyatakan1: 

ي المسند حديث موضوع؟ 
ي والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: هل ف 

تنازع الحافظ أبو العالء الهمدان 

فيه  أن  وبْي   الفرج  أبو  ذلك  وأثبت  المسند حديث موضوع  ي 
ف  يكون  أن  العالء  أبو  الحافظ  فأنكر 

 طلة؛ وال منافاة بْي  القولْي  أحاديث قد علم أنها با

Al-Hafidz Abu al-Ala’ al-Hamadani dan Syeikh Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi 
berdebat tentang ada tidaknya hadits maudhu’ dalam Musnad Ahmad. 
Abu al-Ala’ mengingkarinya, sedangkan Ibnu al-Jauzi mengakui adanya 
hadits palsu. Meski kedua perkataan itu benar. 

Malahan Soerang yang membela bahwa tak ada hadits palsu dalam kitab 

 
1 Ibnu Taimiyyah al-Hanbali w. 728 H, Majmu’ al-Fatawa, h. 1/ 248 
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Musnad Imam Ahmad bin Hanbal (w. 852 H) adalah Imam Ibnu Hajar al-
Asqalani as-Syafi’i (w. 852 H). Beliau menulis kitab tersendiri dengan judul al-
Qaul al-Musaddad fi ad-Dzab ‘an Musnad Ahmad. 

Satu contoh yang diperdebatkan status haditsnya adalah hadits berikut 
ini: 

ي وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي 
 إن عليا من 

Ali bin Abi Thalib adalah bagian dariku (Nabi), Dia adalah walinya setiap 
mukmin setelahku(Ahmad bin Hanbal w. 241 H, Musnad Imam Ahmad, h. 
33/ 154) 

Hadits ini dikritisi oleh Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) dalam kitabnya Minhaj 
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as-Sunnah an-Nabawiyyah, beliau berkata1: 

قوله: " »هو ولي كل مؤمن بعدي« " كذب عَل رسول هللا صَل هللا عليه وسلم... كالم يمتنع نسبته 

ي صَل   هللا عليه وسلم إل النن 

Perkataan, “Ali adalah wali bagi kaum mukmin setelahku’ adalah 
perkataan bohong yang disandarkan kepada Nabi… juga perkataan yang 
tak pantas dinisbatkan kepada Nabi. 

Bahkan beliau menyatakan bahwa tak ada satupun ahli hadits, bahkan 
orang yang baru mengerti sedikit tentang ilmu hadits akan tahu bahwa 

 
1 Ibnu Taimiyyah al-Hanbali w. 728 H), Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah, h. 7, 391 
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hadits tersebut bohong. Beliau menyatakan1: 

أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث وكل من له أدن  معرفة بالحديث يعلم أن هذا 

ي كتاب يعتمد عليه ال 
، وال  كذب موضوع لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث ف   الصحاح، وال السي  

 المساند المقبولة

Hadits ini adalah maudhu’ dengan kesepakatan para ahli hadits. Orang 
yang baru belajar ilmu hadits pun akan tahu bahwa hadits tadi palsu. 
Hadits tadi tak pernah diriwayatkan oleh satupun ulama ahli hadits, baik 
dalam kitab-kitab shahih, kitab sunan, dan musnad yang diterima. 

Perlu diketahui bahwa hadits yang dikritisi oleh Ibnu Taimiyyah (w. 728 

 
1 Ibnu Taimiyyah al-Hanbali w. 728 H), Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah, h. 7, 386 
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H) tadi terdapat pada kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. 

Lebih dari itu, Albani (w. 1420 H) memasukkan hadits itu dalam 
kitabnya Silsilat al-Ahadits as-Shahihah; kitab hadits yang katanya semua 
haditsnya shahih. (Muhammad Nashiruddin al-Albani w. 1420 H, Silsilat al-
Ahadits as-Shahihah, h. 5/ 261). 

al-Albani (w. 1420 H) sempat heran dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu 
Taimiyyah (w. 728 H) terkait hadits ini, al-Albani berkata1: 

 فمن العجيب حقا أن يتجرأ شيخ اإلسالم ابن تيمية عَل إنكار هذا الحديث وتكذيبه 

Hal yang sungguh mengherankan bahwa Syeikh Ibnu Taimiyyah berani 
mengingkari hadits ini dan menganggapnya bohong. 

 
1 Muhammad Nashiruddin al-Albani w. 1420 H, Silsilat al-Ahadits as-Shahihah, h. 5/ 264 
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Kata al-Albani (w. 1420 H), Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) berbuat hal itu 
karena berlebihan dalam menyerang Syiah. Al-Albani (w. 1420 H) 
menyebutkan1: 

ي الرد عَل الشيعة، غفر هللا لنا وله 
 فال أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث إال التّشع والمبالغة ف 

Maka saya tak ketahui apa alasan kenapa Ibnu Taimiyyah sampai 
menganggap hadits tadi palsu, kecuali karena tergesa-gesa dan 
berlebihan dalam membantah Syiah. Semoga Allah mengampuni dosa kita 
dan dosanya.  

Cara paling mudah mengetahui hadits mana saja dari Musnad Ahmad 
adalah dengan membaca kitab tahqiq atau penelitian ulang ulama 

 
1 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Silsilat al-Ahadits as-Shahihah, h. 5/ 264 
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setelahnya. 

Jumlah hadits dalam Musnad Ahmad adalah sekitar 40 ribu hadits 
dengan pengulangan. Oleh Percetakan ar-Risalah Baerut yang ditahqiq oleh 
Syeikh Syuaib al-Arnauth, Musnad Ahmad dicetak dalam 50 jilid buku. 

Dalam mukaddimah tahqiq Kitab Musnad Ahmad, disebutkan bahwa 
hadits dalam kitab Musnad Ahmad ini bisa diklasifikasikan menjadi 6 bagian; 
1. Hadits yang shahih li dzatihi, 2. Hadits yang shahih li ghairihi, 3. Hadits 
yang hasan li dzatihi, 4. Hadits yang hasan li ghairihi, 5. Hadits yang dhaif 
dengan ringan, 6. Hadits yang sangat dhaif bahkan sampai maudhu’1. 

Jika kita lihat prosentase shahih-dhaifnya, sebagai contoh kita bisa lihat 
dalam jilid pertama kitab Musnad Ahmad. 

 
1 Syuaib al-Arnauth, Mukaddimah Tahqiq Musnad Ahmad, juz 1, hal. 64 
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Sedangkan untuk hadits yang sangat lemah, dengan bantuan pencarian 
aplikasi maktabah syamilah, dengan keyword ‘dhaif jiddan’, paling tidak 
ditemukan sekitar 298 hadits yang berstatus ‘sangat lemah’ dalam seluruh 
hadits Musnad Ahmad tahqiq Syeikh Syuaib al-Arnauth. 

Mungkin salah satu alasan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) 
memasukkan hadits yang lemah adalah beliau pernah berkata kepada putra 
beliau; 

ي المسند الحديث المشهور وتركت الناس تحت سيى هللا تعال ولو أردت أن أقصد ما صح  
قصدت ف 

ء ب ي الحديث لست عندي لم أرو من هذا المسند إال الَشي
ي ف 
ي تعرف طريقنى

ء ولكنك يا بن  عد الَشي

ي الباب ما يدفعه 
 أخالف ما ضعف إذا لم يكن ف 

Saya sengaja memasukkan hadits-hadits yang masyhur dalam kitab 
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Musnad, dan saya tinggalkan orang-orang didalam perlindungan Allah. 
Kalau saya mau, saya akan riwayatkan dari Musnad ini satu per satu. Tapi 
engkau tahu metodeku dalam hadits, saya tidak tinggalkan hadits dhaif, 
jika memang dalam satu bab tak ada hadits lain. (Abu Musa al-Madini w. 
581 H, Khashais Musnad Ahmad, h. 21). 

Maksudnya memang Imam Ahmad (w. 241 H) tak membuang begitu saja 
meskipun hadits itu dhaif, jika dalam satu bab tak ada riwayat lain. 

Apakah ada alasan lain, misalnya Imam Ahmad tak bisa membedakan 
mana hadits shahih dan mana hadits dhaif? 

Jika gara-gara masih memasukkan hadits dhaif dalam kitab tertentu, 
lantas penulisnya dianggap tak bisa membedakan hadits shahih dan dhaif, 
sungguh penilaian yang dangkal. 

Dari sini kita juga bisa tahu bahwa penilaian suatu hadits menjadi shahih 
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atau dhaif, bukanlah monopoli seseorang, atau golongan tertentu saja. Jika 
Dikatakan Haditsnya Dhaif 

What; pertanyaan pertama yang diajukan ketika ada orang bilang 
haditsnya dhaif adalah memang apa itu hadits dhaif? Karena banyak orang 
tak bisa membedakan antara dhaif yang berarti lemah dengan maudhu’ yang 
berarti palsu. Padahal hadits dhaif itu sangat beragam modelnya. 

Who; pertanyaan kedua adalah siapa yang mendhaifkan. Hadits dhaif itu 
hasil ijtihad ulama, dimana pastinya kita harus tahu siapa ulama yang menilai 
suatu hadits itu lemah, bagaimana posisi ulama itu dalam ranah ilmu hadits, 
bagaimana kebiasaan ulama itu; apakah ketat, sedang atau bermudah-
mudah. Sehingga dari siapa, kita tahu dimana dan di kitab apa ulama tadi 
mendhaifkan hadits itu. 

Where; pertanyaan ketiga setelah kita tahu siapa yang mendhaifkan 
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adalah dimana beliau mendhaifkan suatu hadits. Pertanyaan dimana ini 
sangat penting, karena dari situ  kita akan tahu alasan kenapa beliau 
mendhaifkan suatu hadits. Belum lagi ada beberapa ulama yang kadang 
berbeda dalam menilai suatu  hadits, di kitab A beliau bilang dhaif, di kitab B 
beliau bilang shahih. 

When; pertanyaan keempat adalah kapan ulama yang mendhaifkan 
suatu hadits itu hidup, apakah termasuk ulama salaf atau khalaf. Termasuk 
juga kapan hadits itu dianggap dhaif. Karena kadang ada juga ulama yang di 
satu waktu mengatakan hadits A dhaif, di waktu yang lain dia sendiri bilang 
hadits A shahih. 

Why; yaitu kenapa hadits itu bisa jadi dhaif. Jadi kalo dibilang haditsnya 
dhaif, tanya saja; alasannya kenapa hadits itu dhaif? Ini juga pertanyaan 
terpenting bagi orang yang katanya tak mau taklid tapi mau ittiba’, termasuk 
dalam bab ijtihad penetapan dhaif tidaknya suatu hadits. Maka kita harus 
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tahu siapa yang mendhaifkan dan dimana, agar kita juga bisa tahu alasannya 
kenapa hadits itu dianggap dhaif. Karena alasan hadits itu dhaif sangatlah 
beragam.
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B. Bertanyalah Kembali 
Jika ada seorang yang bilang bahwa suatu hadis itu dhaif, maka cobalah 

bertanya kembali padanya beberapa hal ini. 

1. What; Hadits Dhaif? 

1. Apa itu hadits dhaif? 
Suatu hadits dinilai dhaif karena tidak terkumpul padanya sifat hadits 

hasan, lantaran kehilangan satu dari sekian syarat-syaratnya. 

Imam al-Baiquni (w. 1080 H) meyebutkan: 

ر 
ُ ير
ُ
 ك
ً
َساما

ر
ق
َ
َو أ َبِة الحسن قرص ... فهو الضعيف َوهر

ر
لُّ َما َعنر ُرت

ُ
 وك

Semua hadits yang tidak sampai level hasan, maka disebut hadits dhaif. 
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Macam hadits dhaif ada banyak1. 

Paling tidak ada 5 syarat hadits disebut shahih, sebagiamana 
disampaikan oleh para ulama. 

Jika ditanya, apakah dahulu ketika Nabi Muhammad shallaAllahu alaihi 
wasallam selesai menyampaikan suatu Hadits, beliau berujar;“Hadits ini 
shahih, atau Hadits ini dhaif”? Tentu saja tidak. 

Apakah dahulu para shahabat Nabi sudah menerapkan sistematika yang 
terstruktur dengan baik dalam menerima suatu Hadits? Harus tersambung 
sanadnya, ‘adil dan dhabith rawinya misalnya? Tentu saja belum. 

Lalu darimana kita dapati lima syarat-syarat diterimanya suatu hadits 

 
1 Al-Baiquni Umar bin Muhammad (w. 1080 H), Mandzumat al-Baiquniyyah, (Kairo: Dar 

al-Mughni, 1420 H), hal. 8 
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yang kita kenal saat ini? Jawabannya adalah: dari ijtihad para ulama. 

Untuk apakah Ijtihad itu dilakukan? As-Suyuthi (w. 911 H) menyebutkan 
bahwa tujuan dari itu semua tidak lain adalah untuk mengetahui suatu hadits 
shahih yang benar-benar berasal dari Nabi yang nantinya bisa dijadikan 
hujjah1. 

Para ulama telah berusaha membuktikan otentisitas hadits; baik secara 
ekstern yang menyangkut sanad Hadits, maupun secara intern yang 
menyangkut matan Hadits. 

Berdasarkan kajian tersebut, secara gradual tersusunlah kerangka 
epistemologi untuk menentukan otentisitas sebuah hadits. Itulah yang 

 
1 Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H), Tadrib ar-Rawi fi Syarhi 

Taqrib an-Nawawi, (Daar Thaibah), juz 1, hal. 26 
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nantinya disebut sebagai syarat-syarat ke-shahih-an Hadits. Hadits shahih 
merupakan salah satu modal dasar penetapan hukum syariat. Tak jarang, 
ulama berbeda pendapat dalam menetapkan suatu hukum syariat, karena 
perbedaan mereka dalam menilai derajat suatu hadits. 

2. Apa Saja Hadits Dhaif? 
Suatu hadits dinilai dhaif karena tidak terkumpul padanya sifat hadits 

hasan, lantaran kehilangan satu dari sekian syarat-syaratnya. 

Imam al-Baiquni (w. 1080 H) meyebutkan: 

ر 
ُ ير
ُ
 ك
ً
َساما

ر
ق
َ
َو أ َبِة الحسن قرص ... فهو الضعيف َوهر

ر
لُّ َما َعنر ُرت

ُ
 وك

Semua hadits yang tidak sampai level hasan, maka disebut hadits dhaif. 
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Macam hadits dhaif ada banyak1. 

Ada dua kemungkinan kelemahan sebuah hadits. Pertama, lemah dari sisi 
isnad, yaitu jalur periwayatan. Kedua, kelemahan dari sisi diri perawi, yaitu 
orang-orang yang meriwayatkan hadits itu. 

a. Lemah Dari Sisi Sanad 

Yang dimaksud dengan hadits lemah dari sisi sanad adalah kelemahan 
dalam jalur periwayatan hadits itu dari Rasulullah SAW kepada perawi yang 
terakhir. Maksudnya, ada satu, dua atau lebih perawi yang tidak lengkap 
dalam sebuah jalur periwayatan, dengan berbagai sebab.  

Yang jelas, jalur itu menjadi ompong karena terjadi kekosongan satu atau 

 
1 Al-Baiquni Umar bin Muhammad (w. 1080 H), Mandzumat al-Baiquniyyah, (Kairo: Dar 

al-Mughni, 1420 H), hal. 8 
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beberapa perawi di dalamnya. Dan akibatnya, sanadnya menjadi tidak 
tersambung dengan benar. 

Dan para ulama membagi lagi kelemahan jalur periwayatan itu menjadi 
beberapa jenis, antara lain : hadits muallaq (معلّق), mursal (مرسل), mu'dhal (معضل), 
munqathi' (منقطع), mudallas (مدّلس), mursal khafi (مرسل خافي), mu'an-'an (معنعن) dan 
muannan (معّنن) 

b. Lemah Dari Sisi Perawi 

Sedangkan kelemahan dari sisi perawi berbeda dengan kelemahan isnad. 
Kelemahan ini bukan karena tidak adanya perawi atau terputusnya jalur 
periwayatan, tetapi karena rendahnya kualitas perawi itu sendiri sehingga 
hadits itu jadi tertolak hukumnya. 

Maka hasilnya sebenarnya sama saja, baik lemah dari sisi jalur atau pun 
lemah dari sisi personal para perawinya. 
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Para ulama menyusun daftar hadits yang tertolak karena faktor 
lemahnya kualitas perawi, di antaranya adalah : hadits maudhu, matruk, 
munkar, ma'ruf, mu'allal, mukhalif li-tsiqah, mudraj, mudhtharib, 
mushahhaf, syadz, jahalah, mubtadi, su'ul hifdz 

2. Who; Hadits Dhaif? 

1. Siapa yang menilai dhaif 
Suatu ketika saya pernah ditanya, “Saat sujud yang lebih rajih 

didahulukan tangan dahulu atau lutut dahulu?” 

Saya jawab, “Silahkan pilih diantara keduanya. Asal tidak kepalanya 
dahulu saja” 

“Tapi kalo tidak salah, hadits yang menjelaskan lutut dahulu itu haditsnya 
lemah, ustadz. Jadi yang lebih benar itu tangannya dahulu?” 
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Ulama memang khilaf terkait mana yang turun dahulu saat sujud, 
keduanya silahkan dipilih mana yang sekiranya nyaman. 

Ada satu hadits yang dianggap lemah oleh beberapa ahli hadits, hadits 
itu adalah hadits Wa’il bin Hujr: 

رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا هنض رفع يديه قبل  
 (رواه أبوداود والرتمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطين) ركبتيه. 

Saya melihat Rasullullah ketika sujud, beliau turun dengan dua lututnya 
sebelum tangannya, ketika naik beliau mengangkat tangannya dahulu 
sebelum lututnya. [HR. Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasai, Ibnu Majah dan 
Daraquthni] 

Hadits ini dianggap lemah oleh Nashiruddin al-Albani dalam kitab Irwa’ 
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al-Ghalil, hal. 2/75 dan Imam Baihaqi dalam Sunannya, hal. 2/101. Maka 
mereka berpendapat bahwa yang lebih rajih adalah mendahulukan tangan 
dahulu. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Auza’i. 

Tetapi hadits itu oleh ulama’ lain dinilai tidak lemah. Madzhab Abu 
Hanifah, Syafi’i, Ahmad dalam salah satu riwayatnya memilih lebih 
mendahulukan lutut, inilah yang diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu [Abu 
Isa at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, hal. 2/57]. Pendapat ini dipilih juga oleh, 
Ibnu Qayyim (w. 751 H), Bin Baz, dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin 

Maka, ketika kita mendapat suatu hadits dinilai dhaif, yang menjadi 
pertanyaan pertamanya adalah siapakah yang menghukumi dhaif hadits itu? 

Memang ada beberapa hadits yang oleh ulama disepakati 
keshahihannya, ada juga hadits yang disepakati kedhaifannya. Tetapi ada 
juga hadits yang menjadi perbedaan diantara para ulama terkait shahih dan 
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dhaifnya. Jika sekali waktu ada yang bilang, “Itu haditsnya dhaif”, maka 
bertanyalah: “Siapakah yang mendhaifkannya”. 

Pertanyaan pertama yang layak kita ajukan ketika ada seseorang bilang, 
“Itu haditsnya dhaif” adalah siapa yang mendhaifkannya. 

Setidaknya ada dua hal yang akan kita cari tahu lebih lanjut, setelah kita 
bertanya “siapa”.  

Pertama, untuk mengetahui posisi ulama hadits tersebut. Posisi disini 
bisa dari segi zamannya; apakah termasuk ulama hadits mutaqaddimun 
(klasik) atau ulama mutaakhirun (kontemporer). 

Selain itu bisa juga dilihat dari kecenderungan penilaiannya terhadap 
hadits, apakah termasuk golongan ulama yang mutasyaddidun (ketat) atau 
termasuk mutasahilun (longgar), atau termasuk mu’tadilun (pertengahan). 
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Termasuk juga posisi keilmuan ulama hadits tersebut, apakah ulama 
hadits itu diakui hasil ijtihadnya oleh para ulama atau tidak, apalagi jika hasil 
ijtihadnya ternyata berbeda dengan ulama hadits lain. 

Kedua, untuk mengetahui alasan penilaian suatu hadits. Sebagaimana 
kita tahu ada 5 syarat hadits dinilai shahih; tersambungnya sanad, rawinya 
adil, dhabith, serta tidak syadz dan tidak ada illat. 

2. Siapa yang dianggap dhaif 
Kadang-kadang hadits dhaif karena salah satu perawinya dianggap 

kurang memenuhi kriteria shahih atau hasan. 

Sebagai contoh adalah hadits shalah tasbih. Ibnu al-Jauzi mengkritisi 
hadits shalat tasbih itu dhaif. Salah satu jalur yang dikiritisinya adalah jalur 
sanad yang melalui Musa bin Abdul Aziz. 

Menurut Ibnu al-Jauzi, Musa bin Abdul Aziz ini majhul atau tidak 
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diketahui. Beliau menyebutkan1: 

ي 
 عندنا فإن موىس بن عبد العزيز مجهول  وأما الطريق الثان 

Jalur kedua yaitu lewat Musa bin Abdul Aziz. Dia itu tak kami ketahui 

Bisa dikatakan, jalur sanad paling baik tentang shalat tasbih adalah sanad 
yang melewati Musa bin Abdul Aziz. 

Para ulama berbeda pendapat terkait hukum shalat tasbih ini 
dikarenakan perbedaan para ahli hadits dalam menilai kualitas Musa bin 
Abdul Aziz. 

Musa bin Abdul Aziz Abu Syuaib al-Qanbari adalah orang Yaman, beliau 

 
1 Ibnu al-Jauzi (w. 597 H), al-Maudhu’at, (Madinah: al-Maktabah as-Salafiyyah, 1386 H), 

juz 2, hal. 145 
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wafat tahun 175 H. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitabnya as-Tsiqat; 
yaitu kitab yang khusus berbicara rawi-rawi yang dianggap tsiqah oleh Ibnu 
Hibban1. Bahkan Ibnu Syahin (w. 385 H) dengan jelas menuliskan bahwa 
Musa bin Abdul Aziz ini tsiqah2. 

Yahya bin Main ketika ditanya terkait Muhammad bin Musa ini beliau 
berkomentar: La ara bihi ba’san; saya menganggapnya tidak apa-apa3. 

Al-Hafidz al-Mizzi (w. 742 H) menuliskan dengan cukup panjang biografi 
Musa bin Abdul Aziz ini. An-Nasa’i sebagaimana disitir oleh al-Mizzi 
berkomentar: laisa bihi ba’sun; tidak apa-apa. 

 
1 Muhammad bin Hibban Abu Hatim al-Busti (w. 354 H), as-Tsiqat, hal. 9/ 159 
2 Abu Hafsh Umar Ibn Syahin (w. 385 H), Tarikh Asma’ as-Tsiqat, hal. 1/ 222 
3 Ibnu Abi Hatim ar-Razi (w. 327 H), al-Jarhu wa at-Ta’dil, hal. 8/ 151 
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Imam Bukhari (w. 256 H) juga meriwayatkan hadits dari Musa bin Abdul 
Aziz dalam kitabnya al-Qira’ah Khalfa al-Imam dan kitab al-Adab al-Mufrad 

1. Imam Bukhari (w. 256 H) juga menuliskan sedikit biografinya dalam kitab 
at-Tarikh al-Kabir2. 

Meski begitu adapula ulama hadits yang menganggapnya lemah, 
diantaranya Ibnu al-Madini3, ad-Hafidz ad-Dzhahabi (w. 748 H) 
mengomentari Musa bin Abdul Aziz bahwa haditsnya munkar4. 

Dari paparan diatas, alasan Ibnu al-Jauzi (w. 597 H) bahwa salah satu jalur 

 
1 Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi (w. 742 H), Tahdzib al-Kamal, hal. 29/ 101 
2 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, at-Tarikh al-Kabir, hal. 7/ 292 
3 Syamsuddin ad-Dzahabi (w. 748 H), al-Mughni fi ad-Dhuafa’, hal. 2/ 685 
4 Syamsuddin ad-Dzahabi (w. 748 H), Mizan al-I’tidal, hal. 4/ 212 
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haditsnya ada rawi yang majhul, sepertinya sudah terjawab. Karena ternyata 
banyak ulama hadits yang menuliskan biografi Musa bin Abdul Aziz. 

Ibnu al-Jauzi (w. 597 H) juga cukup fair dengan mengatakan: majhul 
indana, tidak diketahui oleh saya. Artinya mungkin saja Ibnu al-Jauzi ini 
memang belum mengetahui siapa itu Musa bin Abdul Aziz. 

Hanya saja kurang fair jika menilai status hadits menjadi maudhu’ hanya 
gara-gara tertulis dalam kitab al-maudhu’at tanpa pembahasan lebih lanjut. 

3. Where; Hadits Dhaif? 

1. Dimana Ulama Mendhaifkan Hadits 
Setelah kita tahu siapa yang mendhaifkan, tentu pertanyaan berikutnya 

adalah dimanakah ulama itu mendhaifkan suatu hadits? 

Bisa jadi di kitab lainnya, malah tidak dianggap dhaif. Sebagai contoh: 
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Albani (w. 1240 H) mendhaifkan hadits dalam kitab Dhaif al-Jami’ as-
Shaghir1: 

 إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته 

Siapa yang menyembelih hewan qurbannya, maka makanlah dari 
dagingnya. 

Tetapi dalam kitabnya yang lain, Albani menshahihkan hadits diatas, 
yaitu dalam kitab Silsilat al-Ahadits as-Shahihah2. 

 
1 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Dhaif al-Jami’ as-Shaghir, (Bairut: al-

Maktab al-Islami, t.t), hal. 83 

2 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Silsilat al-Ahadits as-Shahihah, (Riyadh: 
Maktabah al-Ma’arif, 1422 H), juz 7, hal. 1525 
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Albani (w. 1240 H) mendhaifkan hadits dibawah ini: 

 ة فارتعواإذا مررمت برايض اجلن

Ketika kalian lewat taman-taman surga, maka ikutlah 

Beliau mendhaifkan hadits ini dalam kitab Silsilat al-Ahadits ad-Dhaifah1. 
Tetapi Beliau juga memasukkan hadits diatas dalam kitabnya Silsilat al-
Ahadits as-Shahihah yang artinya hadits itu dianggap shahih2. 

Lantas mana yang benar? Ternyata hadits yang dianggap dhaif tadi 

 
1 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Silsilat al-Ahadiits ad-Dhaifah, (Riyadh: 

Daar al-Ma’arif, 1412 H), juz 6, hal. 233 
2 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Silsilat al-Ahadits as-Shahihah, (Riyadh: 

Maktabah al-Ma’arif, 1422 H), juz 7, hal. 1525 
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karena tambahannya (قلت: يا رسول هللا! وما رياض الجنة؟ قال: المساجد). Adapun yang shahih itu 
tambahannya (قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر). 

2. Ulama Juga Manusia 
Terkadang memang seorang kritikus hadits juga pernah keliru atau lupa. 

Namanya juga manusia. Seorang penulis kadang juga tak ingat pernah 
menulis di satu kitab tertentu dengan hukum hadits shahih, kadang di kitab 
lain malah dhaif. 

Sebut saja kitab Taraju’ al-Allamah al-Albani fi Ma Nassa ‘Alaihi 
Tashhihan wa Tadh’ifan karya Abu al-Hasan Muhammad Hasan as-Syaikh. 
Diterbitkan di Riyadh yang berisi 350 an halaman, tentang hadits-hadits yang 
dinilai berbeda oleh Albani, di satu kitab dan kitab lainnya. 

Tentu itu bukan berarti menelanjangi kesalahan seorang ulama. Toh dari 
dulu mengkritisi hasil kerja orang lain bukan hal yang tercela. 
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Ada banyak kitab lain yang mengkritisi ulang kritik Albani terhadap kitab-
kitab hadits, tetapi kitab diatas yang cukup halus mengkritiknya. 

4. When; Hadits Dhaif? 

Setelah kita tahu siapa yang mendhaifkan, maka kita bisa lihat apakah dia 
termasuk ulama salaf atau khalaf. 

Jika terjadi perbedaan dalam menilai suatu hadits antara ulama 
terdahulu dengan ulama sekarang, mana yang harusnya didahulukan 
perkataannya? Berikut saya berikan kisi-kisinya: 

Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) berkata1: 

 
1 Ibnu Taimiyyah al-Harrani (w. 728 H), Majmu’ al-Fatawa, (Riyadh: Majma al-Malik Fahd, 

1416 H), hal. 20/239 
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قد يكون عند الرجل الدواوين الكثْية وهو ال يحيط بما فيها بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين  

 يبلغنا إال عن مجهول؛ أو  أعلم بالسنة من المتأخرين بكثْي؛ ْلن كثْيا مما بلغهم وصح عندهم قد ال 

 بإسناد منقطع؛ أو ال يبلغنا بالكلية 

Barangkali seseorang itu mempunyai catatan hadits yang sangat banyak, 
tetapi orang itu tidak menguasai dengan sempurna apa yang ada di 
catatannya. Bisa jadi orang yang hidup sebelum ditulisnya catatan hadits 
itu lebih mengerti tentang hadits Nabi daripada orang-orang setelahnya. 
Karena sangat mungkin hadits yang sebenarnya shahih, tetapi sampai 
kepada kita melalui seorang rawi yang majhul, atau dengan sanad yang 
terputus, atau tidak sampai kepada kita secara utuh.. 

Memang benar sekali, sangat mungkin hadits yang sebenarnya shahih 
dan benar-benar itu datang dari Nabi, gara-gara lewat seorang rawi yang 
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dinilai lemah atau sanadnya terputus lantas haditsnya jadi ikutan dhaif. 

Sebagai ilustrasi, bisa jadi memang benar-benar terjadi kebakaran di 
suatu tempat. Tetapi karena yang membawa berita itu kebiasaannya suka 
berbohong, maka berita itu pun dianggap bohong. Padahal belum tentu juga 
seorang yang terkenal pembohong sekalipun, akan selalu berbohong dalam 
setiap perkataannya. 

Maka penilaian ulama hadits mutaqaddimun menurut Ibnu Taimiyyah 
(w. 728 H) lebih didahulukan. 

Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) mengungkapkan1: 

 
1 Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), an-Nukat ala Kitab Ibn Shalah, (Riyadh: Imadat al-Bahts 

Jamiah Islamiyyah, 1404 H), hal. 2/ 711 
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ي ذلك كما نتبعه  فمنى وجدنا حديثا قد حكم إمام من اْلئمة المرجوع إليهم بتعليله، فاْلول ا
تباعه ف 

ي تصحيح الحديث إذا صححه.. 
 ف 

Jika kita temukan suatu hadits yang oleh para Imam Ahli Hadits yang 
terpercaya telah menghukuminya ada illat, maka yang lebih utama adalah 
mengikutinya. Sebagaimana kita mengikuti mereka dalam menshahihkan 
suatu hadits.. 

Ibnu Hajar al-Aqalani (w. 852 H) beliau lebih memilih mengikuti ulama 
yang memang ahli hadits dari ulama mutaqaddimun dalam menilai derajat 
suatu hadits. 

Al-Hafidz as-Sakhawi (w. 902 H) menyebutkan dalam kitabnya Fathu al-
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Mughits1: 

ي كالم أحد من المتقدمْي  الحكم به، كان معتمدا، لما أعطاهم هللا من الحفظ الغزير، فمنى وجد
نا ف 

جيح   وإن اختلف النقل عنهم، عدل إل اليى

Selama kita menemukan di salah satu ulama mutaqaddimun terkait 
hukum suatu hadits, maka itulah yang kita pegang. Hal itu karena Allah 
telah menganugrahkan kepada mereka hafalan yang sangat banyak. Jika 
terjadi perbedaan diantara mereka, maka baru dilakukan tarjih. 

5. Why; Hadits Dhaif? 

Pertanyaan paling penting ketika ada yang menyebut suatu hadits itu 
 

1 Syamsuddin as-Shakhawi (w. 902 H), Fath al-Mughits bi Syarh Alfiyat al-Hadits, (Kairo: 
Maktabah as-Sunnah, 1424 H), hal. 1/ 313 
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dhaif adalah kenapa dihukumi dhaif. 

1. Kenapa Menjadi Dhaif 
Sebuah hadits dinilai dhaif jika tidak memenuhi salah satu dari kelima 

syarat hadits maqbul, atau lebih tepatnya jika berada di bawah standar 
hadits hasan, maka hadits itu dinilai dhaif. 

Salah satu alasan mengapa kita harus bertanya, “Siapa yang 
mendhaifkannya?” adalah untuk melacak alasan mengapa suatu hadits 
dinilai dhaif. 

Bisa jadi hadits itu menjadi dhaif gara-gara sanadnya terputus, maka 
harus dicari terlebih dahulu apakah ada sanad lain yang tersambung. Sebagai 
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contoh hadits muallaq1, yang para ulama banyak menghukuminya sebagai 
dhaif. Alasannya, karena sanadnya tidak tersambung. 

Padahal dalam kenyataannya, banyak sekali ditemukan hadits muallaq ini 
dalam kitab Shahih Bukhari2. Padahal seluruh umat Islam sudah ijma' bahwa 
kitab Shahih Bukhari adalah kitab tershahih di dunia setelah Al-Quran. Lantas 
bisakah kita dengan naif mengatakan bahwa ternyata Shahih Bukhari itu 

 
1 Hadits muallaq adalah hadits yang dalam sanadnya terdapat rawi yang terputus diatas 

penulis hadits. Baik satu rawi saja atau bahkan semua sanadnya terbuang tinggal shahabi 
saja, atau malah semua rawinya dibuang langsung disandarkan kepada Nabi. Lihat: 
Utsman bin Abdurrahman Taqiyuddin Ibnu as-Shalah, Ma’rifat Ulum al-Hadits, (Bairut: 
Daar al-Fikr, 1406 H), hal. 24 

2 Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh banyak ulama, diantaranya oleh Imam Jalaluddin 
as-Suyuthi (w. 911 H), Tadrib ar-Rawi, juz 1, hal. 124 
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banyak mengandung hadits dhaif? 

Tentu saja tidak, bukan? 

Itu berarti masih ada yang kurang tepat dalam cara kita memahami 
syarat hadits dhaif. Maka Imam Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) berinisiatif 
menuliskan sanad muttashilnya dan menuliskannya dalam kitab beliau yang 
berjudul Taghliq at-Ta’liq. 

Atau bisa jadi karena salah seorang rawi hadits dianggap tidak memenuhi 
kriteria rawi hadits shahih. Maka dalam hal ini, kita akan dihadapkan pada 
satu disiplin ilmu yang gunanya untuk menilai seseorang rawi, yaitu ilmu al-
jarh wa at-ta’dil. Dan yang namanya menilai seseorang, pasti akan ada 
perbedaan antara penilaian satu orang dengan orang lain. 

Sebagai contoh kenapa kita harus tahu alasan dianggap dhaif, karena 
sangat mungkin ada jawaban atas alasan pendhaifan itu. Sebagai contoh 
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adalah sebagai berikut: 

a. Tidak Menemukan Biografinya, Apakah Jadi Dhaif? 

Sebagai contoh suatu hadits yang dinilai dhaif oleh Muhammad 
Nashiruddin Al-Albani (w. 1420 H)1 yang berbunyi: 

 أما إنك ستلقى بعدي جهداا. يعين: علياا 

Adapun engkau (wahai Ali) akan menemui kesusahan setelahku 

Padahal hadits ini dinilai oleh shahih oleh Imam al-Hakim an-Naisaburi 

 
1 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Silsilat al-Ahadiits ad-Dhaifah, (Riyadh: 

Daar al-Ma’arif, 1412 H), hal. 10/ 556 
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(w. 405 H) dalam al-Mustadrak1, dan Imam ad-Dzahabi (w. 748 H) juga 
sepakat dengan Imam al-Hakim. 

Mengapa dinilai dhaif?  

Alasan yang diungkapkan oleh al-Albani (w. 1420 H) adalah dalam sanad 
hadits tersebut ada seorang rawi yang bernama Sahal bin Mutawakkil. 

Al-Albani (w. 1420 H) mengungkapkan: 

ي لم أجد له ترجمة فيما لدي 
وأما سهل بن المتوكل؛ فليس عَل َشطهما بل هو مجهول عندي فإن 

 من المصادر 

 
1 Al-Hakim an-Naisaburi, al-Mustadrak ala as-Shahihain, (Bairut: Daar al-Kutub al-

Ilmiyyah, 1411 H), hal. 3/ 151 
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Sahal bin Mutawakkil tidaklah atas syarat shahihain, dia “majhul menurut 
saya”, karena saya tidak menemukan biografinya di sumber kitab-kitab 
yang saya punya. 

Hadits tersebut dinilai dhaif dengan alasan Sahal bin Mutawakkil ini tidak 
ditemukan biografinya dalam sumber-sumber yang al-Albani miliki. 

Meskipun hadits diatas sudah dishahihkan oleh Imam al-Hakim (w. 405 
H) dan ad-Dzahabi (w. 748 H). 

Ada beberapa catatan yang kita bisa dalami dari contoh penilaian hadits 
ini. 

Pertama, jika dengan alasan seorang rawi tidak ditemukan biografinya 
oleh seorang peneliti hadits kontemporer lantas haditsnya menjadi dhaif, 
maka akan ada berapa banyak hadits menjadi dhaif hanya gara-gara belum 
diketahui biografinya. Belum diketahui tentu bukan berarti tidak ada. 
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Kedua, jika karena belum diketahui biografinya lantas tawaqquf tanpa 
menghukumi dhaif, mungkin akan lebih baik. Tetapi ceritanya akan lain, jika 
ternyata hadits itu sudah dishahihkan oleh dua imam hadits yang sudah 
diakui keilmuannya; al-Hakim (w. 405 H) dan ad-Dzahabi (w. 748 H). 

Ketiga, seorang rawi yang bernama Sahal bin al-Mutawakkil itu, apakah 
benar belum ada biografinya? 

Padahal Sahal bin al-Mutawakkil ini telah disebutkan oleh Ibnu Hibban 
(w. 354 H) dalam kitab as-Tsiqat-nya1: 

  
ُ
عَراق روى َعنه

ْ
ّ َوأهل ال َياِلِشي َوِليد الطَّ

ْ
ي ال اِرّي يروي َعن أن 

َ
ُبو عصَمة الُبخ

َ
سهل بن المَتَوكل بن حجر أ

 
1 Ibnu Hibban Abu Hatim al-Busti (w. 354 H), as-Tsiqat, (Haidarabad: Daar al-Maarif, 1393 

H), hal. 8/ 294 
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يَبا
َ
ده َوُهَو من بن  ش

َ
 أهل َبل

ُ
َماِعيل بن أويس أغرب َعنه  ن ِإذا حدث َعن ِإسر

Sahal bin Mutawakkil bin Hajar Abu Ishmah al-Bukhari meriwatkan hadits 
dari al-Walid at-Thayalisi dan Ahli Irak. Beliau meriwayatkan kepada 
orang ahli negerinya. 

Dan juga oleh Abu Ya’la al-Khalili (w. 446 H) dalam al-Irsyad fi Ma’rifat 
Ulum al-Hadits1: 

، والربيع بن يحْن، وسهل   ي
، والحوض  ي ي سمع القعنن 

أبو عصمة سهل بن المتوكل البخاري ثقة مرض 

بن  محمود  عنه  روى  وأقرانهم،  أويس،  ي  أن  بن  وإسماعيل  الجعد،  بن  وعَلي  الوليد،  وأبا  بكار،  بن 

 
1 Abu Ya’la al-Khalili (w. 446 H), al-Irsyad fi Ma’rifat Ulama al-Hadits, (Riyadh: Maktabah 

ar-Rusyd, 1409 H), hal. 3/ 969 
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 إسحاق، وعصمة بن محمود البيكندي، وأقرانهما 

Abu Ishmah Sahal bin al-Mutawakkil al-Bukhari seorang yang tsiqah dan 
diridhai… 

Jadi, Sahal bin al-Mutawakkil bukan tidak ada biografinya. Justru ada dan 
dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban (w. 354 H) dan Abu Ya’la al-Khalili (w. 446 H). 

Kalau belum tahu tentu bukan berarti harus menilai suatu hadits itu 
dhaif, tetapi mungkin lebih baik seharusnya beliau berkata,"Karena saya 
belum tahu maka saya tidak membuat penilaian apapun atas hadits ini". 
Sayang sekali justru yang dilakukan jadi kurang tepat, yaitu,"Karena saya 
tidak tahu biografi perawi hadits ini, maka status hadits ini menjadi dhaif".  

Tentu kurang masuk akal kalau status dhaifnya suatu hadits ditetapkan 
berdasarkan ilmu seorang kritikus hadits yang amat terbatas.  



 

70 

b. Perkataan Dhaif, Perbuatan Shahih 

Contoh lain lagi adalah sebuah hadits tentang shalah sunnah dua rakaat 
selepas bangun tidur. Dalam sebuah hadits disebutkan: 

عن سليمان بن حيان عن هشام بن حس ان عن ابن سريين عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 
ُ َعَلْيِه َوَسلهَم: "إذا قام أحدك  م من الليل؛ فليصلِ  ركعتي خفيفتي" َصلهى اَّلله

Ketika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka shalatlah dua rakaat 
yang ringan 

Hadits ini dinilai dhaif oleh Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H) dalam 
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kitabnya yang mengkritisi Kitab Sunan Abi Daud : Dhaif Abi Daud1 dan juga 
dalam kitabnya yang mengkritisi ulang kitab al-Jami’ as-Shaghir karya Imam 
as-Suyuthi (w. 911 H); Dhaif al-Jami’ as-Shaghir wa Ziyadatuhu2, dan dalam 
kitabnya yang mengkritisi sekaligus meringkas kitab as-Syamail al-
Muhammadiyyah karya Imam at-Tirmidzi (w. 279 H); Mukhtasahar as-
Syamail al-Muhammadiyyah3. 

 
1 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Dhaif Abi Daud, (Kuwait: Muassasah 

Ghars, 1423 H), juz 2, hal. 58 
2 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Dhaif al-Jami’ as-Shaghir, (Bairut: al-

Maktab al-Islami, t.t), hal. 89 
3 Abu Isa at-Tirmidizi (w. 279 H), Mukhtashar as-Syamail al-Muhammadiyyah, (Amman: 

al-Maktabah al-Islamiyyah, t.t), hal. 147, ditahqiq dan diringkas oleh Muhammad 
Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H) 
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Padahal hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim (w. 261 H) dalam 
kitab Shahih Muslimnya1.  

Nah? 

Bagaimana bisa hadits yang sudah dishahihkan oleh Imam Muslim (w. 
261 H) masih dinilai dhaif juga? 

Inilah salah satu pentingnya bertanya siapa yang mendhaifkan? Untuk 
selanjutnya bertanya kenapa dinilai dhaif? 

Usut punya usut, maksud 'dhaif' disini adalah jika hadits itu disandarkan 
kepada perkataan Nabi, yang benar adalah disandarkan kepada perbuatan 

 
1 Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi (w. 261 H), Shahih Muslim, (Bairut: Daar Ihya at-Turats, 

t.t), juz 1, hal. 532 
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Nabi1. 

Maksudnya, kalau hadits itu dikatakan, “Nabi pernah berkata” itu dhaif, 
tetapi jika dikatakan “Nabi setelah bangun tidur, shalat dua rakaat” maka 
shahih. 

Contoh lain yang semisal hadits diatas adalah hadits: 

اٍء، فَِإنهُه َطُهورٌ   َأَحدُُكْم، فَ ْليُ ْفِطْر َعَلى ََتٍْر، ]فإنه بَ رََكٌة[ فَِإْن لَْ )ِإَذا أَْفطَرَ  
َ
ْد ََتْراا، فَ ْليُ ْفِطْر َعَلى امل  َيَِ

Ketika diantara kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma, 

 
1 Al-Albani (w. 1420 H) di lain kitab menshahihkan hadits ini, lihat: Muhammad 

Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Tahqiq Riyadh as-Shalihin, hal. 429, lihat juga: 
Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Irwa’ al-Ghalil, (Bairut: al-Maktab al-
Islami, 1405 H), juz. 2, hal. 202 
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karena itu berkah. Jika tak menemukan kurma, maka berbukalah dengan 
air, karena air itu mensucikan. 

Hadits dinilai dhaif oleh Albani dalam kitabnya Silsilat al-Ahadits ad-
Dhaifah1, Kitab Dhaif al-Jami’ as-Shagir2, Kitab Dhaif Sunan at-Tirmidzi3. 

Padahal Imam Tirmidzi (w. 279 H) sendiri menilai hadits diatas dengan 

 
1 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Silsilat al-Ahadiits ad-Dhaifah, (Riyadh: 

Daar al-Ma’arif, 1412 H),    juz 13, hal. 852 
2 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Dhaif al-Jami’ as-Shaghir, (Bairut: al-

Maktab al-Islami, t.t), hal. 126 
3 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Dhaif at-Tirmidzi, (Baerut: al-Maktab al-

Islami, 1411 H), hal. 80 
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shahih, termasuk Ibnu Hibban1 dan Ibnu Huzaimah2 juga menshahihkan 
hadits ini. Imam Tirmidzin menyebut: 

 َحَسٌن َصِحيٌح 
ٌ
ا َحِديث

َ
 َهذ

Hadits ini adalah hasan shahih3. 

Antum pilih pendapat siapa? 

 
1 Muhammad bin Hibban al-Busti (w. 354 H), Shahih Ibnu Hibban, (Baerut: Muassasah ar-

Risalah, 1408 H), juz 8, hal. 282 
2 Ibnu Huzaimah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq (w. 311 H), Shahih Ibnu Khuzaimah, 

(Baerut: al-Maktab al-Islami, t.t), juz 3, hal. 278 

3 At-Tirmidzi Muhammad bin Isa (w. 279 H), Sunan at-Tirmidzi, (Kairo: Dar Mushtafa Bab 
al-Halabi, 1395), juz 3, hal. 69 
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Tapi Albani (w. 1420 H) sendiri memasukkan hadits diatas dalam kitab 
Shahih al-Jami’ as-Shaghir1. 

Ternyata yang dianggap dhaif oleh Albani itu bukan haditsnya. Tapi jika 
itu perkataan Nabi maka dhaif, tapi jika itu perbuatan Nabi maka shahih2. Itu 
menurut beliau. 

Taqlid kepada hasil ijtihad ulama hadits dalam menilai derajat hadits, tak 
ubahnya seperti taklid kepada ulama fiqih dalam sebuah hasil ijtihad. Malah 
bisa jadi taklid kepada ulama fiqih mutaqaddimun, seperti kepada salah satu 
madzhab empat fiqih itu lebih bisa diterima daripada taklid kepada ulama 

 
1 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Shahih al-Jami’ as-Shaghir, (Baerut: al-

Maktab al-Islami, t.t), juz 1, hal. 126 
2 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Dhaif at-Tirmidzi, (Baerut: al-Maktab al-

Islami, 1411 H), hal. 73 
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hadits modern. 

Tulisan ini tentu tidak dalam rangka mengkritisi salah seorang ulama 
hadits manapun, tetapi lebih kepada ajakan untuk tidak berhenti saja ketika 
dikatakan “Ini hadits dhaif”, selesai! 

2. Dhaif Tapi Maknanya Shahih 
Berikut beberapa contoh hadits yang secara sanad itu tidak shahih, tapi 

para ulama menganggap bahwa makanya shahih. Ini hanya sebagian saja. 
Tentu masih sangat banyak hadits yang lain. 

a. Segeralah Taubat dan Shalat 

Contoh pertama adalah hadits tentang bersegera taubat. Albani 
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menyampaikan dalam kitabnya1: 

ومعناه صحيح، أورده الصغاين   موضوع.  "عجلوا ًبلصالة قبل الفوت، وعجلوا ًبلتوبة قبل املوت".
 ( 5 4يف "األحاديث املوضوعة" )ص 

Bersegeralah shalat sebelum habis waktu, bersegeralah taubat sebelum 
wafat. Hadits palsu, tetapi maknanya shahih. 

b. Hadits Muadz Berijtihad 

Hadits berikut cukup terkenal terkait ijtihadnya Muadz bin Jabal ketika 
tak menemukan hukum dalam Al-Qur’an dan Hadits. 

 
1 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Silsilat al-Ahadiits ad-Dhaifah, (Riyadh: 

Daar al-Ma’arif, 1412 H), juz 1, hal. 174 
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Muadz bin Jabal dikirim ke Yaman, sebelumnya ditanya tentang apa yang 
menjadi pegangan Muadz ketika tak menemukan dalil dari Al-Qur’an dan 
Hadits, Muadz menjawab: 

 اْجَتِهْد رَأِْيي َوََل آُلو 

Saya berijtihad dengan pendapatku dan Saya tak berlebihan 

Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) menyebutkan bahwa hadits ini riwayat 
dari Imam Ahmad, Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Adi, at-Thabarani dan Baihaqi 
dan sanadnya tidak shahih.1 Albani menilai hadits diatas sebagai hadits 

 
1 Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), at-Talkhis al-Habir, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 

1419 H), juz 4, hal. 445 
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munkar1, meski Albani juga mengakui bahwa makna hadits diatas itu shahih. 

Hadits diatas menjadi perbincangan hangat para ulama, karena ternyata 
secara sanad para ulama menyatakan bahwa hadits diatas tidak shahih. 
Hanya saja para ulama telah meriwayatkannya. 

Ibnu al-Jauzi menyebutkan2: 

 ال يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه 
ٌ
ا َحِديث

َ
ي كتبهم ويعتمدون عليهَهذ ِ

ولعمري إن كان معناه   . ف 

 
1 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Silsilat al-Ahadiits ad-Dhaifah, (Riyadh: 

Daar al-Ma’arif, 1412 H), juz 2, hal. 275 

2 Ibnu al-Jauzi Jamaluddin Abu al-Faraj Abdurrahman (w. 597 H), al-Ilal al-Mutanahiyyah 
fi al-Ahadits al-Wahiyyah, (Pakistan, Idarat al-Ulum al-Atsariyyah, 1401 H), juz 2, hal. 
273  
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ل حمص ال يعرفون    ،صحيًحا إنما ثبوته ال يعرف هر
َ
ن عمرو مجهول وأصحاب ُمَعاِذ من أ َحاِرث بر

ْ
ْلن ال

ا طريقه فال وجه لثبوته 
َ
 وما َهذ

Hadits ini tidak shahih, meski para ahli fiqih meriwayatkan hadits ini dalam 
kitab mereka dan menjadikannya sandaran. Meski hadits ini maknanya 
shahih, tapi validitasnya tak diketahui. Karena Harits bin Umar ini tidak 
diketahui, dan murid dari Muadz di Himsha tak tahu akan riwayat ini dan 
juga sanadnya. 

c. Nabi Orang Arab Paling Fashih Huruf Dhad 

Hadits ini tentu sangat akrab bagi kita. Hanya saja para ulama 
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menyampaikan bahwa hadits itu tak ada asalnya1. Al-Hafidz as-Sakhawi (w. 
902 H) menyebutkan2: 

 َحِديث: َأََن أَْفَصُح َمْن َنَطَق ًِبلضهاِد، معناه صحيح، ولكن َل أصل له كما قاله ابن كثري 

Hadits; Saya paling fasih orang Arab yang melafadzkan dhad. Hadits ini 
maknanya shahih, meski tak ada asalnya darimana hadits itu. 

d. Mencintai wathan Sebagian dari Iman 

Hadits ini memang sangat terkenal di negara kita. Tetapi para ulama 

 
1 Ismail bin Muhammad al-Ajluni (w. 1162 H), Kasyfu al-Khafa’ wa Muzil al-Ilbas, (Baerut: 

al-Maktabah al-Ashriyyah, 1420 H), juz 1, hal. 228 
2 As-Sakhawi Syamsuddin Abu al-Khair Muhammad bin Abdurrahman (w. 902 H), al-

Maqashid al-Hasanah, (Baerut: Dar al-Kutub, 1405 H), hal. 167 
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menyebut hadits ini lemah, bahkan palsu1. Meski palsu tapi maknanya 
shahih2. Mula al-Qari (w. 1014 H) menyebutkan3: 

َصِحيحاا، ََل ِسيهَما ِإَذا ُحَُِل   َوأَمها َحِديُث »ُحبِ  اْلَوَطِن ِمَن اْْلِميَاِن« َفَمْوُضوٌع، َوِإْن َكاَن َمْعَناهُ 
 َطِن اجْلَنهةُ َعَلى َأنه اْلُمرَاَد ًِبْلوَ 

Hadits cinta negara adalah sebagian dari keimanan itu haditsnya palsu. 

 
1 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Silsilat al-Ahadiits ad-Dhaifah, (Riyadh: 

Daar al-Ma’arif, 1412 H), juz 1, hal. 111 
2 As-Sakhawi Syamsuddin Abu al-Khair Muhammad bin Abdurrahman (w. 902 H), al-

Maqashid al-Hasanah, (Baerut: Dar al-Kutub, 1405 H), hal. 297 

3 Mula Ali al-Qari (w. 1014 H), Mirqat al-Mafatih, (Baerut: Dar al-Kutub, 1422 H), juz 3, 
hal. 1159 
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Meski maknanya shahih, apalagi jika maksud dari wathan adalah surga. 

e. Allah Mengajarkan Adab Kepada Nabi 

Hadits populer tentang adab Nabi, bahwa Allah mengajarkan adab 
kepada Nabi. Hadits itu berbunyi: 

 أدبين ريب فأحسن أتديِب 

Allah mengajariku adab dan Allah baik dalam mengajarinya. 

Hadits ini dinilai lemah oleh Albani (w. 1420 H)1.   Meski demikian, Ibnu 
Taimiyyah (w. 728 H) menyebutkan bahwa hadits diatas maknanya shahih. 

 
1 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Silsilat al-Ahadiits ad-Dhaifah, (Riyadh: 

Daar al-Ma’arif, 1412 H), juz 1, hal. 171 
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Beliau berkata ketika ditanya tentang hadits diatas1: 

اِبٌت 
َ
اٌد ث

َ
ن  إسر

ُ
ه
َ
َرُف ل  ُيعر

َ
ِكنر َل

َ
ن َ َصِحيٌح ل َمعر

ْ
 ال

Maknanya shahih meski tak diketahui ada sanad yang valid. 

f. Wajib Shalat Id Bagi Laki-Laki Perempuan 

Sebuah hadits yang dianggap palsu oleh Albani dalam kitabnya2. 

 
1 Ibnu Taimiyyah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim (w. 728 H), Majmu’ al-Fatawa, 

(Madinah, Majma al-Malik Fahd, 1416 H), juz 18, hal. 375 
2 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Silsilat al-Ahadiits ad-Dhaifah, (Riyadh: 

Daar al-Ma’arif, 1412 H),    juz 8, hal. 420 
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( عن عمرو  317/  2أخرجه الديلمي ).  موضوع  )العيدان واجبان على كل حال من ذكر وأنثى(.
 بن مشر

Dua id itu wajib bagi setiap orang yang baligh baik laki-laki maupun 
perempuan. Hadits ini palsu, riwayat dari ad-Dailami (2/317) dari Umar 
bin Syamr. 

Tapi setelah menilai hadits ini, Albani menyebutkan: 

 قلت: وهذا حال الحديث من حيث الرواية، وإال؛ فمعناه صحيح؛ يدل عليه أمور 

Saya (Albani) berkata: Hadits ini meski palsu secara sanad, tapi maknanya 
shahih karena banyak hal. 

Albani menganggap bahwa meski hadits yang menyatakan bahwa shalat 



 

87 

id itu wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah baligh itu palsu, tetapi 
katanya maknanya shahih. 

3. Maudhu Lafadznya 
Ada juga hadis yang lafadznya maudhu’, tapi isinya benar. 

Hadis Menguap 

 1"إذا تثاءب أحدكم، فليضع يده على فيه، وَل يعوي؛ فإن الشيطان يضحك منه".

“jika kalian menguap, maka letakkan tangannya diatas mulutnya dan 
jangan mengeluarkan suara, karena setan akan menertawakannya”. 

Hadis diatas adalah riwayat dari Ibnu Majah dalam Sunannya. 

 
1 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Baerut: Dar Ihya al-Kutub, t.t), juz 1, hal. 310 
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Bagaimana status hadisnya? Sebagai contoh saja, Nashiruddin al-Albani 
menyatakan bahwa hadis diatas maudhu' alias palsu dengan lafadz itu.1 

Jika orang tak jeli membaca penilaian Al-Albani, bisa saja orang gegabah 
menyimpulkan bahwa hadis diatas palsu, berarti ditinggalkan saja. 

Kenapa bisa dianggap palsu? Karena sanad hadis diatas melalui Abdullah 
dari bapaknya yaitu Said al-Maqbari dari Abu Hurairah. Abdullah bin Said ini 
disepakati dhaif. Banyak perawi yang meriwayatkan pula hadis diatas dari 
Said al-Maqbari tanpa tambahan "wa la ya'wi; dan jangan mengeluarkan 
suara". 

Gara-gara itu, hadis riwayat Ibnu Majah ini dianggap maudhu' oleh Al-

 
1 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Silsilat al-Ahadiits ad-Dhaifah, (Riyadh: 

Daar al-Ma’arif, 1412 H), juz 5, hal. 440 
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Albani. 

Apakah jika sudah maudhu', apakah lantas tidak diamalkan hadisnya? 
Inilah bahayanya hanya membaca satu hadis dan hanya melihat dari 
penilaian satu orang saja. 

Hadis Ibnu Majah diatas tentang meletakkan tangan ketika menguap dan 
jangan bersuara, nanti ditertawakan setan itu semua ada persamaannya 
dengan hadis lain yang shahih. 

Hadis lain tentang menutup tangan saat menguap yang shahih sangatlah 
banyak, salah satunya adalah riwayat Imam Muslim sebagai berikut: 

َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: »ِإَذا تَ ثَاَءَب  َعْن َعْبِد الرهُْحَِن ْبِن َأيب َسِعيٍد، َعْن أَبِيِه، َأنه َرُسوَل هللاِ   َصلهى هللاُ 
 (2293/ 4، صحيح مسلم. )َأَحدُُكْم، فَ ْلُيْمِسْك بَِيِدِه، فَِإنه الشهْيطَاَن َيْدُخُل«



 

90 

Dari Abdurrahman dari Bapaknya Abu Said al-Khudhri bahwa Rasulullah 
bersabda: Apabila seorang kamu menguap, maka hendaklah ia menutup 
mulutnya dengan tangannya, karena sesungguhnya setan akan masuk. 
(HR. Muslim) 

Adapun hadis lain yang shahih tentang larangan bersuara ketika 
menguap agar tak ditertawakan setan juga ada yang shahih riwayat Imam 
Bukhari sebagai berikut: 

حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ابن أيب ذئب، عن سعيد املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة رضي 
ان، فإذا تثاءب أحدكم فلريده هللا عنه، عن النِب صلى هللا عليه وسلم، قال: "التثاؤب من الشيط

 ( 125/ 4، صحيح البخاري) ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال: ها، ضحك الشيطان"

Telah bercerita kepada kami 'Ashim bin 'Ali telah bercerita kepada kami 
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Ibnu Abi Dza'bi dari Sa'id Al Maqbariy dari bapaknya dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Menguap itu dari setan. Maka bila seorang dari kalian menguap 
hendaklah sedapat mungkin ditahannya karena bila seseorang dari kalian 
menguap dengan mengeluarkan suara haa, setan akan tertawa". (HR. 
Bukhari) 
Penilaian maudhu' dari Al-Albani dalam riwayat Ibnu Majah tidak berarti 

salah. Tapi dalam memahami hadis yang dinilai maudhu' oleh Al-Albani juga 
jangan salah. Hadis dinilai maudhu' atau palsu tidak berarti lantas pasti salah 
isinya. Lihat dahulu kenapa dikatakan palsu. Lihat juga apakah ada hadis lain 
yang shahih dengan makna yang sama.  
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C. Hadits Shahih Dalam Fadhail Amal 
Banyak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi hadits dhaif. Di antara 

penyebabnya adalah penyamaan antara hadits dhaif (lemah) dengan hadits 
maudhu’ (palsu). Padahal keduanya tidak sama. Hadits dhaif adalah hadits 
yang tidak memenuhi persyaratan hadits shahih dan hadits hasan. Hadits 
dhaif banyak macamnya dan bertingkat-tingkat, dipengaruhi oleh kadar 
kedhaifannya. Ada yang kadar kedhaifannya ringan dan ada pula yang berat. 

Sedangkan hadits maudhu’ sebenarnya bukanlah hadits. Ia dinamakan 
hadits hanya karena ia dianggap hadits oleh sebagian orang, padahal 
sejatinya bukan. 

Para ulama berbeda pendapat dalam kaitan mengamalkan hadis dhaif 
dalam fadhail amal. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa dalam fadhail 
amal, hadis dhaif bisa diamalkan. 
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1. Hadis Dhaif dalam Pandangan Ulama Hadis 

a. Ahmad bin Hanbal 
Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) menyebutkan: 

ِ عن 
َ
ِد اّلل َبا َعبر

َ
ي أ ِ
ن  ّ َيعر َِلي

َ
ف ور
َّ
َبٍل  ،الن

ر
َن َحن  بر

َ
َمد حر

َ
ُت أ وُل: َسِمعر

ُ
  ،َيق

َ
ِ َصَل

َ
ا َعنر َرُسوِل اّلل

َ
ن ا َرَوير

َ
وُل: »ِإذ

ُ
َيق

ِل  
َ
َحَل

ْ
ي ال ِ

مَّ ف 
َ
ِه َوَسل ير

َ
ُ َعل

َ
َحَراِم اّلل

ْ
َساِنيدِ   َوال

َ ر
ي اْل ِ

ا ف 
َ
ن در
َّ
د
َ
ش
َ
اِم ت

َ
ك حر
َ ر
ِ َواْل

 َ ي     ،َوالسُّ
َ

ِّ َصَل ي ن ِ
َّ
ا َعِن الن

َ
ن ا َرَوير

َ
َوِإذ

 ُ
َ
َساِنيِد« اّلل

َ ر
ي اْل ِ

ا ف 
َ
ن
ْ
َساَهل

َ
 ت
ُ
ُعه
َ
ف  َيرر

َ
ًما َوَل

ْ
 َيَضُع ُحك

َ
َماِل َوَما َل عر

َ ر
َضاِئِل اْل

َ
ي ف ِ
مَّ ف 

َ
ِه َوَسل ير

َ
 1 َعل

“Apabila kami meriwayatkan dari Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dalam urusan halal, haram, 
sunnah dan hukum, maka kami memperketat urusan sanadnya. Tapi 
apabila kami meriwayatkan dari Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص untuk urusan fadhail 

 
1 Al-Khatib al-Baghdadi (w. 463 H), al-Kifayah fi Ilmi ar-Riwayah, (Madinah: al-Maktabah al-

Islamiyyah, t.t), hal. 134 
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(keutamaan) amal dan perkara-perkara yang tidak mengubah atau 
mengganti hukum, maka kami mempermudah urusan sanadnya.” 

b. An-Nasa’i (w. 303 H) 
Salah satu prinsip An-Nasa’i dalam menyusun kitabnya, Sunan An-Nasa’i, 

adalah beliau memuat hadis-hadis dari orang yang masih dipakai oleh 
sebagian ulama dan tidak semua ulama meninggalkannya. Artinya, selama 
orang tersebut masih dipakai oleh sebagian ulama dan tidak ditinggalkan 
oleh mereka semua, maka beliau akan memuat hadisnya dalam kitab Sunan 
tersebut. 

Muhammad bin Sa’d Al Bawardi berkata: 

ِرَج عَ 
ر
 ُيخ

ر
ن
َ
ِّ أ ي ِ
َسان 

َّ
َمِن الن حر ِد الرَّ ي َعبر ن ِ

َ
َهِب أ

ر
 ِمنر َمذ

َ
ان
َ
ِكهِ ك رر

َ
 ت

َ
َمعر َعَل مر ُيجر

َ
لِّ َمنر ل

ُ
 نر ك

“Termasuk madzhab Abu Abdirrahman An-Nasa’i adalah memuat hadis 
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dari setiap orang yang para ulama tidak bersepakat meninggalkannya.” 

Padahal kita tahu bahwa kriteria semacam ini tentu mencakup para 
periwayat dhaif. 

c. Abu Dawud (w. 275 H) 
Begitu juga prinsip Abu Dawud dalam menyusun kitabnya, Sunan Abi 

Dawud, beliau memuat hadis-hadis orang yang lemah (dhaif). 

Ibnu Mandah mengatakan: 

  
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
ُّ َيأ ي ِ

َتان  ِجسر ُبو َداُوَد السِّ
َ
ِلَك أ

َ
ذ
َ
هُ َوك

َ
ذ
َ
خ
ْ
 َمأ

َ
ن سر ِ

ر
ِرُج اإل

ر
  ، َوُيخ

ُ
ه
َّ
ن
َ
ُه؛ ِْل َ ْير

َ
َباِب غ

ْ
ي ال ِ

 ف 
ر
مر َيِجد

َ
ا ل
َ
ِعيَف ِإذ اَد الضَّ

َجاِل  ِي الرِّ
ْ
ُه َمنر َرأ

َ
د
ر
َوى ِعن

ر
ق
َ
 أ

“Demikian pula Abu Dawud As Sijistani, ia berpendapat sama dengannya 
(An-Nasa’i), yaitu memuat sanad yang dhaif apabila tidak menemukan 
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selainnya dalam suatu bab. Sebab, menurutnya hadis dhaif tersebut lebih 
kuat daripada pendapat manusia.” 

d. Ibn Abi Hatim (w. 327 H) 
Ia berkata: 

ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط فهذا يكتب من حديثه 

هيب والزهد واآلداب وال يحتج بحد غيب واليى ي الحالل والحرام اليى
 يثه ف 

“Di antara mereka (periwayat) ada yang jujur tapi sering keliru dan lupa. 
Orang semacam ini boleh ditulis haditsnya dalam urusan motivasi, 
ancaman, zuhud dan adab. Tapi haditsnya tidak dijadikan hujjah untuk 
urusan halal dan haram.” 
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e. Abu Zakariya Al-‘Anbari (w. 344 H) 
Ia berkata: 

ي ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو  
الخي  إذا ورد لم يحرم حالل ولم يحل حراما ولم يوجب حكما وكان ف 

ي رواته آخر
 ترخيص وجب االغماض عنه والتساهل ف 

“Sebuah kabar apabila tidak mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram, tidak mewajibkan suatu hukum, hanya berisi 
motivasi, ancaman, sikap ketat atau longgar, maka wajib menutup mata 
dari memeriksanya dan wajib mempermudah urusan periwayatnya.” 

f. Al-Baihaqi (w. 458 H) 
Ia berkata: 

ي من اْل 
خبار فهي أحاديث اتفق أهل العلم بالحديث عَل ضعف مخرجها وهذا النوع  وأما النوع الثان 
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ً
ب ال يكون مستعمال  بوضع الحديث والكذب فيه فهذا الرص 

ً
ب رواه من كان معروفا بْي  ض  عَل ض 

ء من أمور الدين إال عَل وجه التليْي   ي ىَسي
 ف 

“Adapun hadits jenis kedua adalah hadits-hadits yang disepakati 
kelemahannya oleh para ahli hadits. Jenis ini terbagi menjadi dua tipe: 
pertama, hadits yang diriwayatkan oleh orang yang dikenal sebagai 
pendusta dan pemalsu hadits, hadits tipe ini tidak boleh dipakai dalam 
urusan apapun dalam agama, kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya.” 

أو يكون   رواياته  ي 
ف  الغلط  ة  الحفظ وكير أنه عرف بسوء  غْي  بالوضع   

ً
راويه متهما ب ال يكون  وض 

ب من اْلحاديث ال يكون   ه ما يوجب القبول فهذا الرص   لم يثبت من عدالته وَشائط قبول خي 
ً
مجهوال

ي اْلحكام كما ال تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عن
 ف 
ً
ي الدعوات مستعمال

د الحكام وقد يستعمل ف 

هيب والتفسْي والمغازي فيما ال يتعلق به حكم  غيب واليى  واليى
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“Tipe hadits yang kedua: orang yang meriwayatkannya tidak tertuduh 
memalsukan, hanya saja ia dikenal buruk hafalannya dan sering salah 
dalam meriwayatkan, atau ia seorang majhul (tak dikenal) yang belum 
diketahui kredibilitasnya dan belum terpenuhi syarat diterima haditsnya. 
Hadits tipe ini tidak boleh dipakai dalam urusan hukum, sebagaimana 
dalam urusan persaksian, orang semacam ini juga tidak diterima 
persaksiannya di hadapan hakim. Akan tetapi hadits semacam ini boleh 
dipakai dalam urusan doa, motivasi, ancaman, tafsir dan sejarah 
peperangan yang tidak ada kaitannya dengan hukum.” (Dalailun 
Nubuwwah, 1/34) 

Ketika membahas tentang hukum hadits mursal, Al Baihaqi mengatakan: 

ل العلم  واآلخر أن يكون الذي أرسله من متأخري التابعْي  الذين يعرفون باْلخذ عن كل أحد وظهر ْله

ي اْلحكام ويقبل فما ال يتعلق  
بالحديث ضعف مخارج ما أرسلوه فهذا النوع من المراسيل ال يقبل ف 
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 به حكم من الدعوات وفضائل اْلعمال والمغازي وما أشبهها 

“Tipe kedua, yaitu hadits yang dimursalkan oleh kalangan Tabiin 
belakangan yang dikenal mengambil riwayat dari siapapun dan telah 
tampak kelemahan sumbernya oleh para ahli hadits. Hadits mursal tipe ini 
tidak diterima untuk urusan hukum, tapi diterima untuk urusan-urusan 
yang tidak berkaitan dengan hukum seperti doa, keutamaan amal, sejarah 
peperangan dan semisalnya.” (Dalailun Nubuwwah, 1/40) 

g. Al-Khathib Al-Baghdadi (w. 463 H) 
Ia berkata: 

غيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ   وأما أحاديث اليى

“Adapun hadis-hadis tentang motivasi, peringatan dan semisalnya, maka 
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boleh ditulis dari siapa saja.” 

Yahya bin Syaraf An-Nawawi (w. 676 H) 
Imam Al-Nawawi dalam berbagai karangannya menyampaikan bahwa 

hadis dhaif boleh diamalkan dalam fadhailul a’mal. Salah satunya di dalam 
Al-Arbain Al-Nawawiyyah: 

ي فضائل اْلعم  العملوقد اتفق العلماء عَل جواز 
 1ال بالحديث الضعيف ف 

“Ulama telah sepakat atas diperbolehkannya mengerjakan suatu amal 
dengan berdasar hadis dhaif dalam fadhailul a’mal” 

Dalam kesempatan lain, Imam an-Nawawi (w. 676 H) menyebutkan: 

 
1 Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), Mukaddimah Arbain Nawawi, (Baerut: Dar al-

Minhaj, 1430 H), hal. 42 
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من الموضوع  ما سوى  ورواية  اْلسانيد  ي 
ف  التساهل  وغْيهم  الحديث  أهل  عند  الضعيف   ويجوز 

ي غْي صفات هللا تعال واْلحكام كالحالل والحرام وغْيهما وذلك  
والعمل به من غْي بيان ضعفه ف 

 1كالقصص، وفضائل اْلعمال، والمواعظ وغْيها مما ال تعلق له بالعقائد واْلحكام 

Menurut para ahli hadis dan selain mereka, boleh menganggap mudah 
dalam sanad-sanad hadis dhaif, meriwayatkan hadis dhaif selain hadis 
maudhu’ (palsu), dan mengamalkannya tanpa menjelaskan 
kelemahannya dalam selain sifat-sifat Allah Ta’ala, hukum-hukum seperti 
halal dan haram, dan sesuatu yang tidak berkaitan dengan aqidah dan 
hukum. 

 
1 Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), at-Taqrib wa at-Taisir, (Baerut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah, 1405 H), hal. 48 
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An Nawawi juga berkata: 

هيب   غيب واليى ي الفضائل واليى
قال العلماء من المحدثْي  والفقهاء وغْيهم: يجوز ويستحب العمل ف 

بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا.وأما اْلحكام كالحالل والحرام والبيع والنكاح والطالق وغْي  

ي ىَس  من ذلك ، كما إذا  ذلك فال يعمل فيها إال بالحديث الصحيح أو الحسن إال أن  
ي احتياط ف 

يكون ف 

ه عنه ولكن ال يجب  ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو اْلنكحة ، فإن المستحب أن يتي  

“Para ulama dari kalangan ahli hadis, ahli fikih dan lain-lain mengatakan: 
boleh dan dianjurkan beramal untuk urusan keutamaan, motivasi dan 
ancaman dengan hadis dhaif selama tidak maudhu’. Adapun urusan 
hukum seperti halal dan haram, jual beli, pernikahan, talak dan lain 
sebagainya, maka tidak diamalkan kecuali dengan hadis shahih atau 
hasan, kecuali untuk kehati-hatian, misalnya ada hadis dhaif yang 
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menunjukkan kemakruhan beberapa jenis jual beli atau pernikahan, maka 
dianjurkan untuk meninggalkannya demi kehati-hatian, tapi tidak wajib.” 

Ketika menjelaskan tentang anjuran membuat garis sebagai pembatas 
bagi orang yang sedang shalat, An Nawawi berkata: 

والمختار استحباب الخط النه وان لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصَلي وقد قدمنا اتفاق  

ي فضائل االعمال دون الحالل والحرام وهذا من نحو فضائل  
العلماء عَلي العمل بالحديث الضعيف ف 

 االعمال 

“Saya memilih dianjurkannya membuat garis meskipun hadisnya tidak 
shahih, sebab dengan membuat garis tersebut maka terwujudlah tujuan 
membuat pembatas untuk orang yang sedang shalat, dan telah kami 
kemukakan kesepakatan para ulama yang membolehkan beramal dengan 
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hadis dhaif untuk urusan keutamaan amal, bukan urusan halal atau 
haram, dan ini termasuk salahs satu keutamaan amal.” 

Bahkan dalam berbagai kitabnya, An Nawawi menegaskan bahwa ahli 
hadis telah bersepakat mengamalkan hadis dhaif untuk urusan fadhail amal 
dan semisalnya dan disetujui oleh para ulama setelahnya. 

h. Jalaluddin As Suyuthi (w. 911 H) 
As Suyuthi berkata: 

ي اْلحكام إذا كان فيه احتياط
 ويعمل بالضعيف أيًضا ف 

“Hadis dhaif diamalkan juga dalam urusan hukum apabila di dalamnya 
terdapat kehati-hatian.” 

i. Al Kamal Ibnul Humam (w. 861 H) 
Al Kamal Ibnul Humam berkata: 
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ُضوِع  َمور
ْ
ِ ال

ْير
َ
ِف غ عر ُبُت ِبالضَّ

ر
َباُب َيث ِتحر  َوااِلسر

“Anjuran beramal bisa ditetapkan dengan hadis dhaif selain hadits 
maudhu’.” 

Dalam kitab Mawaahib Al Jaliil disebutkan: 

ي فضائل اْلعمال 
 فقد اتفق العلماء عَل جواز العمل بالحديث الضعيف ف 

“Para ulama telah bersepakat membolehkan beramal dengan hadis dhaif 
untuk urusan fadhail (keutamaan) amal.” 

j. Ibnu Hajar Al Haitami (w. 974 H) 
Ia berkata: 

قد اتفق العلماء عَل جواز العمل بالحديث الضعيف ف  فضائل اْلعمال؛ ْلنه إن كان صحيحا ف  
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 تحليل وال تحريم وال    نفس اْلمر، فقد أعىط حقه
ُ
تب عَل العمل به مفسدة من العمل به، وإال لم ييى

 ضياع حق للغْي 

“Para ulama telah bersepakat tentang bolehnya beramal dengan hadis 
dhaif untuk urusan keutamaan amal, sebab kalau ternyata ia terbukti 
shahih maka ia telah menunaikan haknya yaitu mengamalkannya. Tapi 
kalau ternyata tidak shahih, mengamalkannya tidak menimbulkan 
mafsadat (kerusakan) berupa menghalalkan atau mengharamkan 
sesuatu, tidak juga menghilangkan hak orang lain.” 

Dalam kitabnya yang lain, ia berkata: 

الحديث   أن  تقرر  فضائل  وقد  ي 
ف  بها  يعمل  والموقوف  والمعضل،  والمنقطع  والمرسل  الضعيف 

 اْلعمال إجماًعا 
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“Telah menjadi sebuah ketetapan bahwa hadis dhaif, mursal, munqathi’, 
mu’dhal dan mauquf diamalkan untuk urusan keutamaan amal menurut 
kesepakatan (ijma’) seluruh ulama.” 

Dalam kitabnya yang lain, ia berkata: 

ي المناقب كما أنه  
الذي أطبق عليه أئمتنا الفقهاء واْلصوليون والحفاظ أن الحديث الضعيف حجة ف 

ي ذلك لم تبق شبهة لمعاند ومطعن 
ي فضائل اْلعمال، وإذا ثبت أنه حجة ف 

بإجماع من يعتد به حجة ف 

ي نصابه لحاسد بل وجب عَل كل من فيه أهلية أن يقر هذا الحق 
 ف 

“Yang telah disepakati oleh para imam kita, yaitu para ahli fikih dan ahli 
ushul serta para huffazh adalah hadis dhaif merupakan hujjah dalam 
urusan manaqib (biografi), sebagaimana telah menjadi ijma’ 
(kesepakatan) para ulama bahwa hadis dhaif menjadi hujjah dalam 
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fadhail (keutamaan) amal.” 

k. Mulla Ali Al Qari (w. 1014 H) 
Ia berkata: 

ي فضائل اْلعمال عند جميع العلماء من أرباب الكمال 
 الحديث الضعيف معتي  ف 

“Hadis dhaif masih diterima dalam urusan fadhail amal menurut seluruh 
ulama yang memiliki kesempurnaan.” 

Dalam kesempatan lain ia berkata: 

ي فضائل اْلعمال اتفاقا 
 الضعيف يعمل به ف 

“Hadis dhaif diamalkan untuk urusan keutamaan amal menurut 
kesepakatan ulama.” 
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2. Antara Hadis Dhaif dan Qiyas dalam Pandangan Empat Mazhab Fiqih 

Para Imam Empat (Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi’i dan Ahmad bin 
Hanbal) mereka lebih mendahulukan hadits dhaif daripada qiyas. Ibnu 
Qayyim Al Jauziyyah mengatakan: 

ِة إَّلَّ َوهَُو ُمَوافِقُهُ َعلَى َهذَا اْْلَْصِل ِمْن َحْيُث اْلُجْملَةُ، فَإِ  نَّهُ َما ِمْنُهْم أََحٌد إَّلَّ َوقَْد قَدََّم  َولَْيَس أََحٌد ِمْن اْْلَئِمَّ

ِعيَف َعلَى اْلِقيَاِس.   1اْلَحِديَث الضَّ

“Tidak ada satu pun dari para Imam Empat kecuali sepakat terhadap 
prinsip ini secara umum. Sebab tidak ada satu pun dari mereka kecuali 
mengutamakan hadits dhaif daripada qiyas.” 

 
1 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), I’lam al-Muwaqqiin, (Berut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah, 1411 H), juz  1, hal. 26 
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Lebih lanjut, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751) memberikan beberapa 
contoh dari para ulama empat mazhab tentang mendahulukan hadis dhaif 
daripada qiyas. 

Abu Hanifah berkata: 

 -الخي  المرسل والضعيف عن رسول هللا  
َ
ِه َوَسل ير

َ
ُ َعل

َ
 اّلل

َ
أول من القياس، وال يحل القياس   -َم َصَل

 مع وجوده 

“Khabar mursal dan dhaif dari Rasulullah -shallallahu alaihi wa alihi 
wasallam- lebih utama daripada qiyas, dan tidak dibenarkan qiyas selama 
ada hadits dhaif.” 

Ibnu Qayyim Al Jauziyyah menjelaskan penerapan prinsip Abu Hanifah 
tersebut dalam beberapa kasus seperti berikut: 
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1. Abu Hanifah lebih mengutamakan hadits tentang “al qahqahah” 
(tertawa terbahak-bahak) dalam shalat daripada qiyas, padahal ijma’ ahlul 
hadits menyatakan bahwa hadits itu dhaif. 

2. Abu Hanifah lebih mengutamakan hadits, “Maksimal masa haidh 
adalah sepuluh hari” daripada qiyas, padahal hadits itu dhaif menurut 
kesepakatan ahlul hadits. 

3. Abu Hanifah lebih mengutamakan hadits, “Tidak boleh mahar kurang 
dari 10 dirham” daripada qiyas, padahal hadits itu dhaif menurut 
kesepakatan ahlul hadits. 

Ibnul Qayyim mengatakan: 

ي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أول    عَل أن مذهَب أن 
َ
ِمُعون  ُمجر

َ
ي حنيفة رحمه اّلل وأصحاب أن 

 من القياس والرأي، وعَل ذلك َبن َ مذهبه
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“Para pengikut Abu Hanifah sepakat menyatakan bahwa menurut Abu 
Hanifah hadits dhaif lebih utama daripada qiyas dan opini. Di atas prinsip 
inilah ia membangun madzhabnya.” 

، وقوُل اإلمام أحمد 
ُ
 .فتقديُم الحديِث الضعيِف وآثار الصحابة عَل القياس والرأي قوله

“Jadi, mengutamakan hadits dhaif dan atsar sahabat daripada qiyas dan 
opini merupakan pilihannya dan juga pilihan Imam Ahmad.” 

Sedangkan Malik bin Anas sendiri dalam lebih mengutamakan hadits-
hadits mursal, munqathi‘ dan balaaghaat serta perkataan sahabat daripada 
qiyas. 

Ibnul Qayyim berkata: 

ي عَل القياسوأما مالك فإنه يقد  .م الحديث المرَسَل، والمنقطع، والَبالغات، وقوَل الصحان 
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“Adapun Imam Malik, ia lebih mengutamakan hadits mursal, munqathi’, 
balaaghaat dan perkataan sahabat daripada qiyas.” Padahal jelas bahwa 
hadits-hadits tersebut termasuk hadits dhaif. 

Imam Imam Syafi’i juga menggunakan hadits dhaif jika tidak ada dalil 
mengenai suatu perkara dan itu lebih utama daripada qiyas. Ibnu Qayyim Al 
Jauziyah memberikan beberapa contoh, antara lain: 

Imam Syafi’i utamakan hadits pengharaman berburu di lembah Wajj, 
sedangkan khabar itu dhaif, Imam Syafi’i mendahulukannya daripada qiyas. 

Imam Syafi’i utamakan hadits mengenai bolehnya shalat di waktu-waktu 
larangan di Makkah, sedangkan ia dhaif, dan ini lebih diutamakan daripada 
qiyas. 

Di salah satu diantara dua pendapatnya, Imam Syafi’i utamakan khabar 
mengenai wudhu karena muntah, daripada qiyas. 
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Ibnu Qayyim Al Jauziyah ketika menyebutkan ushul (prinsip) madzhab 
Ahmad bin Hanbal mengatakan: 

َحه اْلصل الرابع: اْلخذ بالمر  ء يدفعه، وهو الذي رجَّ ي الباب ىَسي
عيف، إذا لم يكن ف  َسل والحديِث الضَّ

 عَل القياس 

“Prinsip ke empat: mengambil hadits mursal dan dhaif jika tidak ada dalil 
dalam sebuah persoalan, ia lebih diutamakan daripada qiyas.” 

3. Pengertian Fadhail Amal 

Secara bahasa, fadhail jamak dari kata fadhilah yang bermakna 
keutamaan, dan al-a’mal jamak dari kata al-`amal yang bermakna perbuatan. 

Al-Fadhailul A’mal ini berkaitan dengan keutamaan-keutamaan akhlak, 
bukan berkaitan dengan ketentuan halal haram, atau keyakinan akidah.  
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Dalam masalah-masalah keutamaan akhlak ini, bisa berupa menjalankan 
shalat sunnah, memperbanyak puasa, memperbanyak dzikir, wirid, i’tikaf, 
dan lain-lain. 

Imam ar-Ramli (w. 957 H) menyebutkan: 

 1يُب َوفِي َمْعنَاَها اْلقََصُص َونَْحُوَها. اْلُمَراَد بِفََضائِِل اْْلَْعَماِل التَّْرِغيُب َوالتَّْرهِ 

Praktik Al-Fadhailul A’mal ini ada yang disandarkan berdasarkan ayat-
ayat al-Qur’an, seperti memperbanyak shalawat karena adanya perintah 
untuk bershalawat kepada Nabi, termasuk para malaikat pun bershalawat 
kepadanya; memperbanyak dzikir karena ada perintah untuk berdzikir 
sebanyak-banyaknya; perintah keutamaan sedekah; dan masih banyak lagi. 

 
1 Syihabuddin ar-Ramli (w. 957 H), Fatawa ar-Ramli, (Baerut: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.t), 

juz 4, hal. 384 
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4. Benarkah Hadis Dhaif Menurut Ulama Salaf adalah Hadis Hasan? 

Meskipun Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa Salaf lebih mengutamakan 
hadits dhaif daripada qiyas dan opini, namun ia menafsirkan hadits dhaif 
tersebut sebagai hadits hasan. Ia mengatakan: 

ي اصطالح المتأخرين، بل ما 
ي اصطالح السلف هو الضعيف ف 

بالحديث الضعيف ف  وليس المراد 

ا قد يسميه المتقد
ً
ا كما تقدم بيانه يسميه المتأخرون حسن

ً
 مون ضعيف

“Yang dimaksud hadits dhaif menurut perspektif Salaf bukanlah hadits 
dhaif menurut perspektif ulama belakangan. Sebetulnya yang dinamakan 
hadits hasan menurut perspektif ulama belakangan itulah yang 
dinamakan dhaif menurut perspektif Salaf, sebagaimana telah berlalu 
penjelasannya.” 
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Tentu saja opini ini tidak benar. Bahkan dengan merujuk kepada contoh-
contoh yang dibawakan oleh Ibnul Qayyim sendiri ketika menjelaskan 
pendapat Abu Hanifah, tampak jelas bahwa hadits dhaif yang dimaksud Salaf 
adalah hadits dhaif juga menurut ulama belakangan. Jadi, upaya 
pembelokan makna hadits dhaif menjadi hadits hasan ini sangat tidak tepat 
dan tidak sesuai fakta. Wallahu a’lam. 

Dalam teori dan praktiknya Ahmad memang mengutamakan hadits dhaif 
(dalam arti sebenarnya) daripada qiyas. Al Khallaal berkata, “Madzhabnya -
yakni Ahmad-, bahwa hadits dhaif jika tidak ada yang bertentangan 
dengannya, maka ia berpendapat dengannya. Ia berkata mengenai kafarah 
jima’ saat haidh, madzhabnya sesuai dengan hadits-hadits itu, meski 
mudhtharib namun tidak ada yang menyelisihinya maka ia mengambilnya.” 
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Padahal jelas bahwa hadits mudhtharib termasuk hadits dhaif, bukan 
hadits hasan. 

Dikatakan kepada Ahmad, “Apakah Anda mengambil hadits ‘kullu annas 
akfa‘, sedangkan Anda mendhaifkannya?” Maka Ahmad menjawab, 
“Sesungguhnya kami mendhaifkan isnadnya, namun menggunakannya 
untuk pijakan beramal.” 

Jadi, jelas bahwa hadits dhaif menurut Salaf memang dhaif juga menurut 
ulama belakangan. Namun perlu diketahui bahwa hadits dhaif yang lebih 
diutamakan oleh Salaf bukanlah hadits palsu, sebab keduanya berbeda. 

Adapun opini yang mengatakan bahwa di masa Ahmad tidak ada istilah 
hasan dalam hadits, dan yang pertama memunculkan istilah ini adalah At 
Tirmidzi, maka ini lebih tidak benar lagi. 

Para ahli hadits justru menyatakan bahwa istilah hasan bukanlah 
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dicetuskan pertama kali oleh At Tirmidzi namun sudah ada sejak ulama 
sebelumnya, termasuk dari Ahmad sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Al 
Hafidz Ibn As Shalah, bahwasannya istilah “hasan” didapati dari generasi 
sebelum At Tirmidzi seperti Al Bukhari dan Ahmad. 

 

Al Hafidz Al Iraqi juga menyatakan bahwa istilah hasan didapati dari para 
masyayikh di generasi sebelum At Tirmidzi, termasuk Asy Syafi’i. 

Sedangkan Al Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa Ali Ibnu Al Madini 
adalah ulama yang banyak menggunakan istilah “hasan” seakan-akan ia 
adalah ulama yang pertama kali memunculkannya. Dari Ali Ibnu Al Madini 
inilah Al Bukhari memperoleh istilah ini, dan dari Al Bukhari, At Tirmidzi 
memperolehnya. 

Dalam praktiknya sendiri, Ahmad ketika menggunakan hadits sebagai 
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hujjah yang dinilainya sebagai hadits dhaif, adalah hadits dhaif yang sesuai 
dengan istilah para huffadz lainnya, bukan hadits hasan. 

5. Syarat Hadis Dhaif Diamalkan 

Ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengamalkan hadis 
dhaif. Imam Jalaludin Al-Suyuthi dalam Tadrib al-Rawi menyampaikan: 

أحدها أن يكون الضعف غْي شديد فيخرج من انفرد من الكذابْي     : وذكر شيخ اإلسالم له ثالثة َشوط 

ي االتفاق ع
ي أن يندرج تحت أصل معمول   . ليهوالمتهمْي  بالكذب ومن فحش غلطه نقل العالن 

الثان 

 الثالث أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته وقال هذان ذكرهما ابن عبد السالم وابن دقيق العيد . به

“Syaikhul Islam menyebutkan ada 3 syarat dalam mengamalkan hadis 
dhaif. Pertama, tingkat kedhaifannya tidak terlalu kuat, maka hadis yang 
diriwayatkan hanya oleh satu perawi yang dikenal berbohong atau diduga 
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berbohong, dan rawi yang sangat besar kekeliruannya tidak dapat 
diamalkan. Imam Al-‘Alla’i menukil bahwa syarat pertama ini disepakati 
oleh para ulama. Kedua, makna dari hadis dhaif itu tercakup dalam prinsip 
umum syariat. Ketiga, tidak diyakini bahwa itu ucapan Nabi Saw. Dua 
syarat terakhir ini disebutkan oleh Imam Izzudin bin Abdissalam dan Ibn 
Daqiq Al-‘Id”. 

6. Contoh Pengamalan Hadis Dhaif 

a. Dalam Madzhab Hanafi 
Dalam kitab Durar Al Hukkaam Syarh Ghurar Al Ahkaam disebutkan: 
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“Termasuk perkara-perkara yang dianjurkan adalah menghidupkan 
sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan, menghidupkan dua malam 
hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha), sepuluh malam pertama di bulan 
Zulhijjah, malam pertengahan (nishfu) Sya’ban. Yang dimaksud 
menghidupkannya adalah dengan shalat malam (qiyamullail). Boleh 
semalaman penuh atau sebagian besarnya. Dimakruhkan berkumpul di 
masjid untuk menghidupkan malam-malam itu.” 

b. Dalam Madzhab Maliki 
Ibnul Furaat berkata: 

استحب إحياء ليلة العيد بذكر هللا تعال والصالة وغْيها من الطاعات للحديث من أحيا ليلة العيد 

وم مرفوعا  القلوب وروي  تموت  يوم  قلبه  يمت  الفضائل  لم  أحاديث  لكن  وكالهما ضعيف  وقوفا 

 يتسامح فيها 
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“Dianjurkan menghidupkan malam hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) 
dengan berzikir mengingat Allah, shalat dan amalan ketaatan lainnya 
berdasarkan hadis ‘Barangsiapa menghidupkan malam hari raya maka 
hatinya tidak akan mati di saat hati orang-orang telah mati’. Hadis ini 
diriwayatkan secara marfu’ dan mauquf, kedua-duanya dhaif tapi hadis-
hadis dhaif boleh diamalkan.” 

c. Dalam Madzhab Syafi’i 
An Nawawi mengatakan: 

يث ففيه تحصيل حريم للمصَلي وقد قدمنا اتفاق  والمختار استحباب الخط النه وان لم يثبت الحد

ي فضائل االعمال دون الحالل والحرام وهذا من نحو فضائل  
العلماء عَلي العمل بالحديث الضعيف ف 

 االعمال 
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“Saya memilih dianjurkannya membuat garis meskipun hadisnya tidak 
shahih, sebab dengan membuat garis tersebut maka terwujudlah tujuan 
membuat pembatas untuk orang yang sedang shalat, dan telah kami 
kemukakan kesepakatan para ulama yang membolehkan beramal dengan 
hadis dhaif untuk urusan keutamaan amal, bukan urusan halal atau 
haram, dan ini termasuk salahs satu keutamaan amal.” 

d. Dalam Madzhab Hanbali 
Ibnu Qudamah Al Maqdisi berkata tentang shalat tasbih: 

ولم يثبت أحمد الحديث المروي فيها )أي: صالة التسبيح( ولم يرها مستحبة وإن فعلها إنسان فال 

ط صحة الحديث فيها  بأس فإن النوافل والفضائل ال يشيى

“Ahmad (bin Hambal) tidak menshahihkan hadis tentang itu (shalat 
tasbih) dan tidak menganjurkannya, tapi kalau ada orang melakukannya 
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maka tidak apa-apa, sebab perkara nafilah dan fadhilah (keutamaan) 
tidak disyaratkan haditsnya harus shahih.” 

Ibnu Qudamah Al Maqdisi berkata: 

ي اإلقامة مثل ما يقول ويقول عند كلمة اإلقامة : أقامها هللا وأدامها لما روى أبو  
ويستحب أن يقول ف 

ي اإلقامة فلما أن قال : 
ي صَل هللا عليه و سلم أن بالال أخذ ف  داود بإسناده عن بعض أصحاب النن 

ي صَل هللا عليه و سلم : أقا  مها هللا وأدامها قد قامت الصالة قال النن 

“Danjurkan ketika iqamat mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh 
muadzin, sedangkan ketika sampai pada kalimat iqamat (qad qaamatis 
shalaah) dianjurkan mengucapkan: ‘aqaamahallahu wa adaamaha‘ 
(semoga Allah mendirikan dan mengekalkan shalat itu) berdasarkan 
hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa dahulu ketika Bilal bin 
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Rabaah mengumandangkan iqamat ketika sampai pada kalimat ‘qad 
qaamatis shalaah‘ Rasulullah SAW mengucapkan: ‘aqaamahallahu wa 
adaamaha‘ (semoga Allah mendirikan dan mengekalkan shalat itu).” 

 

 

 


