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BAB IV 

ANALISIS METODE PEMAHAMAN HADIS NABI SAW DENGAN 

MEMPERTIMBANGKAN ASBABUL WURUD MENURUT YUSUF AL-

QARADAWY DAN MUHAMMAD AL-GHAZALI 

A. Metode Pemahaman Hadis Nabi Saw dengan Mempertimbangkan Asbabul al-

Wurud   Menurut Yusuf al-Qaradawy  

1. Metode Pemahaman Hadis Nabi Saw dengan Mempertimbangkan Asbabul al-

Wurud   Menurut Yusuf al-Qaradawy 

 Yusuf al-Qaradawy dalam memahami suatu hadis beliau memperhatikan 

seluruh aspek yang terkandung dalam sebuah hadis baik secara tekstual maupun 

kontekstual. Sepertimana yang dikatakan oleh beliau: 

 Salah satu cara untuk  memahami  sunnah  nabawy  yang baik adalah dengan 

pendekatan sosial-historis, yaitu dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang 

melatar belakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan sebab atau alasan 

(‘illah) tertentu. Yang dikemukakan dalam riwayat hadis tersebut atau disimpulkan 

darinya. ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya. Selain itu, untuk 

memahami hadis harus diketahui kondisi yang meliputinya serta di mana dan untuk 

tujuan apa diucapkan. Dengan demikian, maksud hadis benar-benar menjadi jelas 

terhindar dari berbagai pemikiran yang menyimpang
1
 

 Ini karena suatu hukum yang dikandung dalam hadis terkadang berlaku secara 

tetap dan terus menerus, tetapi setelah didalami kembali, ternyata hukum tersebut 
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bergantung pada ‘illat tertentu, jika ‘illat itu hilang, maka hukum itu juga akan 

hilang. Begitu pula jika ‘illat itu masih ada maka hukum tersebut akan tetap berlaku. 

Oleh karena itu, memahami latar sosial dan tempat dimana hadis itu muncul dapat 

mengelakkan dari bercampurnya maksud hadis dengan prasangka pribadi atau hal-hal 

yang keluar dari makna zahir sebuah nash. 

 Perlu diadakan perbedaan antara sesuatu yang bersifat umum dengan sesuatu 

yang bersifat khusus, sesuatu yang universal dengan yang temporer (karena masing-

masing memiliki ketentuan sendiri), mempelajari garis besar sebuah nash, situasi dan 

kondisi yang tercakup di dalamnya, serta sebab kemunculannya. Dengan 

memperhatikan konteks, kondisi lingkungan serta asbabul wurud, pasti akan lebih 

mudah mencapai pemahaman yang tepat dan benar, tidak terjerumus ke dalam hal-hal 

yang tidak diinginkan.  

2. Contoh-Contoh dan Analisis Hadis Menurut Yusuf al-Qaradawy 

a) Hadis tentang “Kamu lebih mengerti urusan dunia kamu”. 

َبَة َوَعْمٌرو الّناِقُد، ِكاَلُُهَا َعِن اأَلْسَوِد ْبِن َعاِمٍر، قَاَل أَبُو  ثَ َنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب َشي ْ َحدَّ
، َعْن أَبِيِه، َأْسَوُد ْبُن َعاِمٍر، َحّدثَ َنا ََحّاُد ْبُن َسَلَمَة َعِن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َبْكٍر: َحّدثَ َنا 
: َلْو  َمّر ِبَقْوٍم يُ َلّقُحوَن، فَ َقالَ  صلى هللا عليه وسلم َوَعْن ََثِبٍت، َأّن الّنِبّ  َعْن َعائِىَشة
َما لَِنْخِلُكْم؟ قَاُلوا قُ ْلَت َكَذا َفَخَر َج شِيًصا َفَمرَّ يهم َفقاَل  َلَصُلَح قَاَل: َلَْ تَ ْفَعُلوا

 وََكَذا، قال: أَنْ ُتْم أَْعَلُم ِِبَْمِر ُدنْ َياُكْم.
 

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaybah dan ‘Amru al-

Naqid seluruhnya dari al-Aswad bin ‘Amir Abu Bakr berkata: telah 

menceritakan kepada kami Aswad bin Amir, telah menceritakan kepada kami 

Hammad bin Salamah dari Hisyam bin ‘Urwah dari bapaknya dari ‘Aisyah 

dan Thabit dari Anas bahwa Nabi Saw pernah melewati suatu kaum yang 

sedang mengawinkan pohon kurma lalu   beliau bersabda: sekiranya tidak 

melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik. Ternyata setelah itu, kurma 

tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi Saw melewati 

mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: ada apa dengan pohon kurma 
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kalian? Mereka menjawab: bukankah anda telah  mengatakan hal ini dan hal 

itu? Beliau mengatakan kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. 

 

Hadis ini di jadikan sebagai landasan oleh sebagian orang untuk 

terlepas dari kententuan syariat dalam masalah ekonomi, politik dan 

kenegaraan karena berpendapat bahwa masalah-masalah tersebut Rasulullah 

Saw juga sudah menyerahkan permasalahan seperti itu kepada kita.
2
 

 Ini merupakan sebagian pendapat yang dipahami tetapi yang 

dimaksudkan hadis ini menurut Yusuf al-Qaradawy tidak demikian. Ini karena 

diutusnya Rasulullaha Saw adalah untuk menegakkan keadilan, menerapkan 

hak-hak dan kewajiban di dunia ini, dimana manusia tidak akan dikacaukan 

oleh kesewenangan mereka dan tidak terpecah belah. Sepertimana dalam 

firman Allah Swt dalam surah al-Hadid ayat 25 

أَنْ زَْلَنا َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِِبْلَبِيَّناِت َوأَنْ زَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِيَ ُقوَم النَّاُس ِِبْلِقْسِط وَ 
ُصرُُه َوُرُسَلُه ِِبْلَغْيِب ِإنَّ اَّللََّ اْْلَِديَد ِفيِه َِبٌْس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِيَ ْعَلَم اَّللَُّ َمْن يَ نْ 

 َقِويٌّ َعزِيزٌ 
Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa 

bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan 

neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami 

ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai 

manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong 

(agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. 

Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-Hadid 25)
3
 

 

 Selain itu terdapat juga nash baik dari al-Quran maupun al-Sunnah 

yang mengatur perihal dalam permasalahan muamlah manusia seperti jual 

beli, sewa meyewa, penggadaian, bagi hasil, bahkan ada ayat al-Quran yang 

panjang dan detail menjelaskan masalah tentang sebagian aktivitas manusia 
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yaitu masalah hutang piutang.
4
 Sepertimana firman Allah Swt dalam surah al-

Baqarah ayat 282: 

ُتْم ِبَدْيٍن ِإََل َأَجٍل ُمَسمًّى فَاْكتُ ُبوهُ   ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ن ْ
Wahai orang-orang yang beriman,! apabila kamu bermu`amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-

Baqarah: 282)
5
 

ُ اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َرِبَِّ الَّذِ  ُُِْي  أَلَْ تَ َر ِإََل الَِّذي َحاجَّ ِإبْ رَاِهيَم ِف َرِبِّه َأْن آََتُه اَّللَّ ي 
َوأُِميُت قَاَل ِإبْ رَاِهيُم فَِإنَّ اَّللََّ ََيِْت ِِبلشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق فَْأِت ِِبَا َوُُيِيُت قَاَل َأََن ُأْحِي  

ُ ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَ   ِمَن اْلَمْغِرِب فَ ُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواَّللَّ
Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang 

Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu 

pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah Yang 

menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat 

menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah 

menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," lalu heran 

terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-

orang yang zalim. 

 

Yusuf al-Qaradawy menyatakan bahwa, hadis ini haruslah ditafsirkan 

sesuai dengan sebab kemunculannya sepertimana yang disebutkan oleh 

beliau: 

 Harus ditafsirkan sesuai dengan sebab kemunculannya mengenai cerita 

penyerbukan tanaman kurma, dimana Rasulullah Saw memberikan saran 

mengenai penyerbukan atas dasar pemikiran beliau sendiri, dan beliau 

bukanlah ahli dalam masalah tersebut. Orang-orang saat ini mengira bahwa itu 

merupakan wahyu, sehingga mereka pun mempraktekkannya dan itu tidak 

berakibat baik pada tanaman mereka. Rasulullah Saw bersabda, “aku hanya 

memberikan saran atas dasar penelitian dan pertimbangan ku sendiri, maka 

janganlah kalian menerapkan sesuatu yang semata-mata berdasarkan pada 
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pertimbanganku semata sampai beliau berkata, “kalian lebih mengerti urusan 

dunia kalian”. 

b) Hadis tentang “aku berlepas diri dari seorang muslim yang menepati tempat 

tinggal kaum musyrikin.” 

ثنا أبو ُمعاويَة، عن إمساعيل، َعن قيٍس َعن َجرِيِر بن ّحدَّ  ثنا هنَّاُد بن السَّرٌِي، حدَّ
ى هللا عليه وسلم سريَة إَل َخثْ َعِم، فاعتصم ََنٌس عبد هللا، قَال: بعَث رسوُل هللا صل

تل، قال: فبلَغ ذلك النبَّ صلى هللا عليه وسلم فأمر ِمنُهم ِبلُسجو، فأسرع فيهم الق
ََلُم بنصِف العقِل   وقال: َأََن بَرِيٌء ِمن كلَّ ُمسلم يُقيم بي أْظُهِر املِسْشرِكي قالوا: 

 6 رسول هللا، َل؟ قال: التَ رَاءى َنرَاُها َي
Ada sebagian yang memahami hadis ini sebagai larangan mutlak 

untuk tinggal di negara-negara non muslim padahal pada masa sekarang ada 

kebutuhan tertentu yang mengharuskan kita untuk menetap di negara-negara 

tersebut. Kebutuhan itu antaranya seperti melanjutkan studi, berobat, rekreasi, 

lari dari perang, bekerja, bisnis, dan lain sebagainya.
7
 Manakala menurut 

Rasyid Rida, beliau menjelaskan bahwa hadis ini bicara mengenai kewajiban 

hijrah ke negeri Islam agar memperoleh pertolongan dan bantuan dari 

Rasulullah Saw. 

  Sehingga menjadi keharusan dan kewajiban seorang muslim untuk 

tinggal jauh dari rumah orang musyrik dan tidak tinggal ditempat berhampiran 

tetapi hendaknya tinggal bersama kaum muslimin di negeri mereka. Larangan 

bertetangga dengan orang musyrik ini terjadi karena tidak ada jaminan 

perjanjian dan keamanan bagi kaum muslimin bahkan kedua “apinya” 

berbeda. Satu menyeru kepada Allah Swt dan yang lain menyeru kepada 

syaitan, lalu bagaimana bisa bersatu. Ini karena mereka telah membinasakan 

diri mereka sendiri apabila tinggal bersama-sama orang musyrik yang 
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memusuhi Islam. Maka, tinggal bersama kafir harbi seperti ini amatlah 

dilarang sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surah al-Anfal ayat 72: 

وا ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِِبَْمَواَِلِْم َوأَنْ ُفِسِهْم ِف َسِبيِل اَّللَِّ َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصرُ 
أُولَِئَك بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَلَْ يُ َهاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َواليَِتِهْم ِمْن َشْ ٍء 
نَ ُهْم  َنُكْم َوبَ ي ْ يِن فَ َعَلْيُكُم النَّْصُر ِإال َعَلى قَ ْوٍم بَ ي ْ َحَّتَّ يُ َهاِجُروا َوِإِن اْستَ ْنَصُروُكْم ِف الدِّ

ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصيٌ ِميثَاٌق َوا  َّللَّ
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan 

harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat 

kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu 

sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, 

tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu 

melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka 

meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka 

kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada 

perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan. (QS. Al-Anfal: 72)
8
 

 

 Maksud firman Allah di atas berlaku pada waktu hijrah yang 

hukumnya wajib, sedangkan hadis diatas merupakan larangan menetap di 

negara kafir dan tinggal bersama orang kafir adalah merujuk kepada suasana 

perang, permusuhan, dan di mana muslim yang tinggal dalam negara yang 

bermusuhan dengan negara Islam, maka negara Islam tidak akan 

bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka jika ada operasi ketentraman 

dari negara Islam menyerang negara tersebut. 

 Inti hukum tersebut berlaku sesuai dengan tempat dan kondisi. Jika 

‘illat berupa kemaslahatan yang hendak didaptakan atau kumudaratan yang 

hendak dicegah itu hilang, maka hukum dari sebuah nash menjadi tidak tetap. 

Hal ini dilandaskan pada keberadaan sebuah hukum yang berlaku sesuai 

dengan ada atau tidak adanya ‘illat. 

c) Hadis tentang “pemimpin harus dari suku Quraisy” 
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قَاَل أََتََن َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلم َعْن َبِكي اجلََزرِي َعْن أْن أَنس بن َماِلك قَال: 
 َوََنُْن ِف بَ ْيت َرُجٌل ِمن األأْنَصار َفأَخَذ بعضاوِت الباب فقال: األَِئّمة من قُ َرْيش . 

Dari Bakr al-Jazary dari anas bin Malik berkata: Rasulullah Saw mendatangi 

kami, saat kami sedang berada di rumah salah seorang Anshar,lalu beliau 

memegang tangan ke arah pintu dan berkata; pemimpin itu dari kalangan 

Quraysy. 

Dalam memahami hadis ini, Yusuf al-Qaradawy telah menyatakan 

pendapat Ibnu Khaldun yaitu:Menurut beliau adanya persyaratan Imam 

(khalifah) dari suku Quraisy dimaksudkan untuk melenyapkan perpecahan di 

kalangan suku-suku lain, karena suku Quraisy, merupakan suku yang sangat 

kuat dan disegani jadi dianggap mampu melakukan tugas kekhalifahn 

tersebut. Namun pada masa Ibnu Khaldun suku Quraisy tidak lagi terlalu 

dominan, oleh karenanya menurut beliau orang yang memiliki kemampuan 

setara dengan kemampuan setara dengan kemampuan yang pernah dimiliki 

oleh Quraisy dapat dikelompokkan dalam persyaratan ini. 

  Yusuf al-Qaradawy ketika memahami sebuah hadis, beliau akan 

mengingatkannya dengan ayat-ayat al-Quran yang mempunyai kasus yang 

sama dan juga turut menyatakan pendapat-pendapat ulama yang lain. bahkan 

juga memperhatikan langsung berdasarkan ‘illat dari suatu hadis dalam 

menentukan sebuah hukum. 

d) Sikap ‘Usman r.a. terhadap unta yang terbiar 

Berkenaan dengan unta yang hilang, Nabi Saw bersabda di dalam 

sebuah hadis seperti berikut: 

يَد َموََل بِن أِب عبد الرََحِن عن يز َحّدثنا عبُد هللِا بُن يوُسَف أخربَن مالٌك عن ربيعَة 
املِنبِعِث عن زيِد بِن خالٍد رضَ  هللُا عنه قال: جاَء َرُجٌل إَل رسوِل هللِا صلىى هللا 

فسأَلُه عِن اللَُّقطِة فقال: اعرف ِعفا َصها ووكءها، مثَّ عرَّْفها سنٌة، فإن عليه وسلم 
و خيك أا  قال: فضالُّة الغَنِم؟ قال: هَ  لَك أو أل ِبجاَء صاحُبها وإاّل فشْأنك 
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للذَّئب   قال: فضالُّة اإلبِل؟ قال: ماَلَك وَلَا؟ مَعها ِسقاؤها وحذاؤها، َترُِد املاَء 
ا     وأتكُل الشجَر حَّّت يَلقاها رِبَّ

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan 

kepada kami Malik dari Rabi’ah bin Aby ‘Abdurrahman dari Yazid, maula al-

Munba’ith dari Zayd bin Khalid r.a berkata: datang seorang laki-laki kepada 

Rasulullah Saw lalu bertanya kepada beliau tentang barang temuan, maka 

beliau bersabda: kamu kenali tutup bungkus dan talinya kemudian umumkan 

selama satu tahun dan jika datang pemiliknya maka berikanlah namun bila 

tidak maka menjadi kewenanganmu dengan barang tersebut. Orang itu 

bertanya lagi tentang hukum bila menemukan kambing maka beliau 

menjawab: itu untuk kamu atau saudaramu atau serigala. Lalu orang itu 

bertanya lagi tentang menemukan unta. Maka beliau menjawab: bagaimana 

kamu ini, padahal unta itu mempunyai kantung air (yang terisi air) dan sepatu 

sehingga ia bisa hilir mudik mencari air dan makan rerumputan hingga 

pemiliknya menemukannya. 

Secara terfokus di sini adalah kata-kata, “bagaimana kamu ini, padahal  

Unta itu mempunyai kantung air (yang terisi air) dan sepatu ia bisa hilir mudik 

mencari air dan makan rerumputan hingga pemiliknya menemukannya. 

“Keadaan ini berlangsung sepanjang pemerintahan Abu Bakar dan ‘Umar 

sehingga jika ada unta yang tersesat maka unta tersebut dibiarkan berkeliaran 

dan beranak pinak sendiri tanpa ada siapapun yang menyentuhnya sehingga 

diketahui siapa pemiliknya. 

 Manakala ketika masa ‘Utsman, beliau memerintahkan agar unta-unta 

itu ditangkap kemudian diumumkan di depan umum (untuk mengetahui siapa 

pemiliknya) kemudian dijual. Setelah pemiliknya datang maka diberikanlah 

harganya kepada pemilik tersebut. Disaat manusia telah berubah sikapnya, 

dari menjaga amanat menjadi khianat dan dari menjaga diri dari hak orang 

lain, maka tindakan membiarkan unta-unta yang tersesat berkeliaran sama saja 

dengan membiarkan pemiliknya mengalami kerugian. 

 Oleh karenanya merupakan keharusan untuk mencegah mudarat yang 

diperkirakan bakal terjadi. ‘Aly bin Aby Thalib r.a sebagai salah satu dari 

sahabat senior menyetujui apa yang dilakukan oleh ‘Utsman r.a tersebut. 
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Bahkan beliau melakukan perbaikan kebijakan tersebut dengan mengusulkan 

bahwa menjual unta mungkin saja bisa merugikan pemiliknya karena 

harganya yang menurun. Maka yang lebih baik setelah ditangkap adalah 

dengan memeliharanya sampai pemiliknya datang mengambil kembali 

untanya. 

  Apa yang dilakukan oleh ‘Uthman r.a tersebut tidaklah bertentangan 

dengan perintah Nabi Saw melainkan disesuaikan dengan maksud dan tujuan 

dari suatu hadis tentang hal tersebut. Ini karena kondisi manusia pada saat itu 

telah berubah berbanding keadaan pada masa Rasulullah Saw. Sekiranya 

berterusan membiarkan unta yang sesat, maka boleh menyebabkan kerugian 

dan mudarat kepada manusia. Maka dengan menahan unta tersebut dan 

menjualnya, kemudian hasilnya diserahkan pada pemiliknya bertujuan untuk 

menghilangkan bahaya yang mudarat. 

  Berdasarkan apa yang telah dibahas, Yusuf al-Qaradawy dalam 

memahami sebuah hadis beliau juga turut menemukan metode pemahaman 

sahabat dan tabi’in dengan memperhatikan ‘illat dan konteksnya. Metode ini 

dapat mengetahui bagaimana sahabat dan tabi’in melakukan suatu keputusan 

atau ijtihad tanpa menyalahi nash Nabi Saw dan dapat mengetahui hikmah 

disebaiknya. Oleh itu, suatu hukum dapat berubah mengikuti kemaslahatan 

pada waktu tertentu. 

e) Sekitar Zakat Fitrah  

Terdapat nash yang menunjukan  perintah Rasulullah Saw mengenai 

waktu mengeluarkan zakat fitrah dan waktu pembayaran tersebut bermula 

setelah shalat fajar sehinga sebelum dilaksanakan shalat sunat idul fitri. Ini 

sepertimana di dalam hadis: 

 Ketentuan ini disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada masa 

Rasulullah Saw yang masih dalam komunitas yang kecil, sehingga orang-

orang yang memerlukan zakat sudah dikenal dimana rumahnya agar zakat itu 

dapat diberikan tepat waktu. Pada masa sahabat, terjadinya perluasaan daerah 
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dan ruang lingkup penyerahan zakat menjadi lebih rumit. Maka waktu antara 

shalat fajar dan shalat hari raya dianggap tidak cukup sehingga waktu 

penyerahan zakat dipercepat satu atau dua hari sebelum hari raya. 

  Pada masa Imam Mazhab, komunitas masyarkat muslim semakin luas, 

sehingga mereka membolehkan pembayaran zakat fitrah semenjak 

pertengahan bulan Ramahdhan menurut pendapat Hambali, atau sejak awal 

bulan ramadhan menurut pendapat Syafi’i. Mereka juga tidak menghususkan 

pembayaran zakat pada makanan yang dijelaskan dalam sunnah melainkan 

menetapkannya sesuai dengan makanan pokok suatu daerah. 

Terdapat Mazhab yang membolehkan pembayaran zakat 

menggunakan mata uang karena dianggap lebih bermanfaat bagi orang 

miskin, ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan para sahabtnya. 

 Ini karena inti dari tujuan syariat zakat fitrah adalah mencukupi 

kebutuhan orang-orang miskin, dan hal ini tidak semestinya menggunakan 

makanan pokok, tetapi dapat juga menggunakan bayaran berupa uang tunai. 

Malah, jika disesuikan dengan keadaan pada masa sekarang tentu bayaran 

zakat dengan uang tunai lebih besar manfaatnya, sehingga pendapat tersebut 

seolah merupakan perwujudan dari maksud hadis Rasulullah Saw dan ini lah 

yang dimaksudkan sebagai fiqh hakiki. 

  Berdasarkan apa yang telah dibahas, Yusuf al-Qaradawy dalam 

memahami sebuah hadis beliau juga turut meneliti dari sudut pemahaman 

nash dengan berlandaskan perubahan situasi masyarakat. Beliau menyatakan 

beberapa perkara yang dilakukan pada masa Nabi Saw yang sudah berubah 

pada masa sekarang seperti pembayaran denda bagi pembunuh, waktu 

pembayaran zakat, nisab bagi emas dan perak, dan barangan yang ada 

larangan ribawi.  
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B. Metode Pemahaman Hadis Nabi Saw dengan Memperhatikan  Asbabul al-

Wurud Menurut Muhammad al-Ghazali  

1. Pendapat Muhammad al-Ghazali tentang Metode Pemahaman Hadis dengan 

Memperhatikan  Asbabul Wurud 

Hadis dan sejarah merupakan dua hal yang sangat berkaitan erat, karena 

memang hadis itu keluar dalam konteks tertentu. Karenanya hadis dan fakta 

sejarah memiliki bukti yang kuat, maka tidak heran ketika terjadi ketidak cocokan 

antara hadis dengan sejarah diragukan kebenarannya. Dan tentunya tujuan serta 

hakikat pembicaran hadis tersebut akan benar-benar kita ketahui apabila konteks 

dan latar belakang ketika hal itu di ucapkan oleh Rasulullah. Kalau hal ini tidak 

dipertimbangkan, maka pemahaman akan menjadi salah dan jauh dari tujuan 

syariat. Para ulama menganggap fakta historis (sebab turunnya hadis) dalam hadis 

merupakan perkara yang sangat penting untuk diperhatikan karena ilmu ini 

sebagian dari ilmu hadis, sehingga tidak heran para ulama menyusun kitab 

tersendiri tentang pembahasan ini, diantara kitab al-Asbab al-Wurud al-Hadis yang 

ditulis Imam Suyuti. Pemahaman ini disamping meperhatikan matan dan fakta 

historis juga diperlukan dengan kritik hadis. 

 Dilihat dari fungsinya fakta historis itu ialah untuk mengetahui kedudukan 

Rasulullah pada saat mengeluarkan hadis, apakah sebagai manusia biasa, dan 

untuk mengetahui situasi dan kondisi masyarakat pada saat tersebut muncul.  

2. Contoh-contoh Analisis Hadis Menurut Muhammad al-Ghazali 

a) Hadis Tentang Larangan Perempuan Menjadi Pemimpin 

ثَ َنا َعْوٌف َعْن اْلََْسِن َعْن َأِب َبْكَرَة قَالَ  َثِم َحدَّ ثَ َنا ُعْثَماُن ْبُن اَْلَي ْ ُ  َحدَّ َلَقْد نَ َفَعِِن اَّللَّ
ْعتُ َها ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َم اجْلََمِل بَ ْعَد َما ِكْدُت َأْن  ِبَكِلَمٍة مسَِ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَيَّ

 َأْلََْق ِبَِْصَحاِب اجْلََمِل َفأُقَاِتَل َمَعُهْم قَاَل َلمَّا بَ َلَغ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ 
 يُ ْفِلَح قَ ْوٌم َولَّْوا أَْمَرُهْم اْمرَأَةً  أَْهَل فَاِرَس َقْد َملَُّكوا َعَلْيِهْم بِْنَت ِكْسَرى قَاَل َلنْ 
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 Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam Telah menceritakan 

kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata; Sungguh Allah 

telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku 

dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir 

bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama 

mereka.- Dia berkata; 'Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak 

perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan 

beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita." (HR. Bukhari) 

Menurut Muhammad Al- Ghazali, hadis tersebut semestinya dipahami 

secara kontekstual, yaitu dengan mengetahui latar belakang keluarnya hadis 

tersebut; antara lain dengan memahami kondisi dan budaya masyarakat Persia 

dan sistem politik yang dianut ketika itu, sehingga hadis tersebut dapat 

diterapkan pada situasi yang diingankan Nabi Muhammad Saw dan 

ditinggalkan pada kondisi yang berbeda. 

   Fakta sejarah menunjukan bahwa hadits tersebut diucapkan Nabi 

terkait dengan peristiwa di persia yang menganut pemerintahan monarki yang 

berada diambang kehancuran. Sistem monarki tidak mengenal musyawarah, 

tidak menghormati pendapat yang berlawanan dan tidak terjalinnya hubungan 

yang seimbang dan sepadan antara rakyat dan penguasa. Oleh karena itu 

Muhammad Al- Ghazali berpendapat, hadis ini secara spesifik ditujukan 

kepada ratu Kisra di Persia, karena seandainya sistem pemerintahan di Persia, 

berdasar musyawarah dan seandainya wanita yang menduduki singgahsana 

kepemimpinan mereka seperti Golda Meir yang memimpin Israel, mungkin 

komentar Nabi akan berbeda. 

Hadis yang demikian juga bertentangan dengan Qur’an surat An Naml ayat 23  

 ِإِنّ َوَجْدُت اْمرَأًَة ََتِْلُكُهْم َوأُوتَِيْت ِمْن ُكلِّ َشْ ٍء َوََلَا َعْرٌش َعِظيمٌ 

”Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanitayang memerintah mereka, dan 

Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”.  
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Tentang Ratu Bilqis yang memerintah kerajaan Saba’iyah pada masa 

Nabi Sulaiman. Menurut Muhammad Al-Ghazali, untuk menghadapi problem 

yang demikian itu seharusnya umat Islam kembali kepada pilar-pilar yang 

menyanggah hubungan pria dan wanita,sesuai dengan firman Allah surat Ali 

Imron ayat 195 

بَ ْعُضُكْم ِمْن  فَاْسَتَجاَب ََلُْم َرب ُُّهْم َأِنّ ال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى
بَ ْعٍض فَالَِّذيَن َهاَجُروا َوُأْخرُِجوا ِمْن ِدََيرِِهْم َوأُوُذوا ِف َسِبيِل  َوقَاتَ ُلوا َوقُِتُلوا ألَكفَِّرنَّ 
ُهْم َسيَِّئاِِتِْم َوألْدِخَلن َُّهْم َجنَّاٍت ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها األنْ َهاُر ثَ َواًِب ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َواَّللَُّ   ِعْنَدُه َعن ْ

 ُحْسُن الث ََّوابِ 

”Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): 

"Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di 

antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah 

turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang 

diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang 

dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka 

dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-

sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya 

pahala yang baik." 

Selain itu dalam QS. An Nahl ayat 97 “ Barangsiapa yang 

mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan 

beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.  

Pernyataan Muhammad al-Ghazali di atas memberikan isyarat bahwa 

perempuan yang tidak boleh diserahi tugas sebagai pemimpin oleh Nabi 

Muhammad Saw  adalah pemimpin yang tidak memenuhi syarat 

kepemimpinan, baik dilihat dari segi kepakaran maupun dilihat dari segi 

budaya setempat. Jadi, hadis diatas tidak dapat dijadikan sebagai dasar 

penolakan perempuan sebagai pemimpin. 
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b) Perihal Nyanyian 

ثَ َنا َسالَُّم ْبُن ِمْسِكٍي، َشِهَد أَِب َواِئٍل ِف َولِيَمٍة،  ثَ َنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ رَاِه ، قَاَل: َحدَّ َحدَّ
َوَتُه،  ، ىُ َغنَّوَن، َفَحلَّ أَبُو َواِئٍل َحب ْ َوقَاَل: مسَِْعْت َعْبَد هللِا يَ ُقوُل: َفَجَعُلوا يَ ْلَعُبوَن يَ تَ َلعَُُّبَ

 9.ِبُت الن ََّفاَق ِف اْلَقْابِ اْلِغَناُء يُ نْ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل:  مسَِْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ 
Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim beliau berkata telah 

bercerita kepada kami Salam bin Miskin dari Syaikh yang telah menyaksikan 

Abu Wail pesta walimah maka mereka bermain dan bernyanyi maka Abu 

Wail sangat menyukainya dan beliau berkata: aku mendengar dari Abdullah 

berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Nyanyian akan menimbulkan nifaq 

dalam hati.” 

  Dalam buku Al-Sunnah Al-Nabawiyah baina Ahl-Fiqh wa Ahl-Hadits, 

Muhammad Al-Ghazali mengutip pendapat Ibn Hazm mengatakan bahwa 

dalam hadis di atas terdapat mata rantai rawi yang tidak jelas, karena terdapat 

sebutan Syaikh dalam sanad tersebut tanpa menyebutkan siapa nama Syaikh 

tersebut. Dan Muhammad Al-Ghazali tidak menyetujui bahwa hadis tersebut 

dijadikan dalih untuk pengharaman nyanyian, dengan alasan bahwa nyanyian 

itu sama halnya dengan omongan, ada yang baik dan ada pula yang buruk. 

Alasan lain Muhammad Al-Ghazali datang dari Khalifah ‘Umar yang 

membolehkan seseorang melantunkan sya’ir asal di dalamnya terkandung 

dorongan ke arah kemulian, ketekunan dan Istiqomah.
10

  

 Lebih lanjut lagi, Muhammad Al-Ghazali mengutip perkataan Dr. 

Ubadah yang mengatakan, seperti halnya Imam Syafi’i, Al-Ghazali 

berpendapat bahwa untaian syair atau nyanyian sama kedudukannya dengan 

ucapan biasa yaitu ada yang baik dan ada yang buruk. Demikian pula 

mendengarkan nyanyian, ada yang mubah, yang dianjurkan, yang wajib, yang 

makruh dan yang haram. Demikian pula ada seniman-seniman atau penyanyi-

penyanyi yang baik dan buruk. Bagi Muhammad Al-Ghazali, yang seharusnya 

                                                           
9
Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishaq as-Sijitsani, Sunan Abu Daud, dalam Makhtabah Syamilah 

no. 4927, juz IV, hlm. 282.  
10

Muhammad Al-Ghazali, Al-Sunnah Al-Nabawiyyah..., hlm. 90-94.   
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diperangi adalah lagu-lagu yang syair dan iramanya mendorong kepada nilai-

nilai yang rendah. Karena tidak ada hadis shahih maupun nash Al-Qur’an 

yang mengharamkan nyanyian secara mutlak.
11

 

 Menurut Muhammad Al-Ghazali, sejumlah ulama yang 

mengaharamkan nyanyian dikarenakan terdapat banyak nyanyian yang 

bercampur dengan hal-hal yang diharamkan, seperti khamar dan perbuatan 

keji lainnya. Dan juga banyak tersiarnya berita-berita tentang kerusakan 

akhlak yang menyebar dikalangan para seniman. Berbagai perbuatan buruk 

inilah yang diisyaratkan dalam sebuah hadis,  

  

َها، يُ ْعَزُف َعَلى ُرُءوِسِهْم ِِبْلَمَعاِزِف،  لََيْشَرَبنَّ ََنٌس ِمْن أُمَِِّت اْْلَْمَر، ُيَسمَّونَ َها ِبَغْيِ امسِْ

هُ    ُم اْلِقَرَدَة َواجْلََنازِيرَ َواْلُمَغن ََّياِت، ََيِْسُف هللاُ ِِبُِم اأْلْرَض، َوََيَْعُل ِمن ْ
Akan ada sekelompok orang dari umatku yang meminum khamr sedangkan 

mereka menamakannya dengan nama lain. mereka melakukannya sambil 

mendengarkan musik yang dimainkan dihadapan mereka serta nyanyian yang 

dinyanyikan oleh para biduanita, sebagai akibatnya bumi akan dimusnahkan 

oleh Allah Swt. (HR. Ibnu Majah.) 

  Tentang hukum musik, Muhammad Al-Ghazali menyamakan dengan 

nyanyian. Dengan alasan bahwa Rasulullah Saw pernah menyebutkan dalam 

hadisnya pujian kepada Abu Musa Al-As’ary ketika ia sedang membaca Al-

Qur’an seraya melagukannya, kemudian Rasulullah Saw bersabda  

 12ََي َأَِب ُموَسى َلَقْد أُوتِيَت ِمْزَمارًا ِمْن َمزَاِمِي اآِل َداُودَ 
“Ya Musa, telah dikaruniakan kepadamu suara seruling seperti seruling 

keluarga Daud! 

Terkait hadis tersebut, menurut Muhammad Al-Ghazali, jika 

Rasulullah Saw tidak menyukai seruling yang itu termasuk dalam golongan 

                                                           
11

 Muhammad Al-Ghazali, Al-Sunnah Al-Nabawiyyah..., hlm. 95-104. 
12

 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, dalam Makhtabah 
Syamilah, No. 5040, Juz VI, hlm. 195. 
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alat musik, tidak mungkin Rasulullah Saw, akan menyebutkan hal demikian. 

Oleh karenanya Muhammad Al-Ghazali sangat menyayangkan orang-orang 

yang mengharamkan musik dan enggan mendengarkannya, padahal 

Rasulullah Saw sendiri pernah mendengarkan suara rebana dan seruling tanpa 

perasaan enggan. 

 Dari pembahasan di atas Muhammad Al-Ghazali mengambil 

kesimpulan tentang hadis perihal nyanyian bahwa pada masa sekarang 

memang umat Islam sangat memerlukan sikap serius. Namun, adakalanya 

sikap tersebut kemudian diselingi dengan sedikit hiburan. Dan seandainya 

pada masa sekarang ini terdapat seniman-seniman yang berjiwa mulia dan 

memiliki kemampuan yang memadai, apa salahnya jika hal tersebut dijadikan 

faktor pendorong semangat untuk membangun dan membangkitkan akidah 

Islamiyah. 

c) Hadis Tentang Membangun Rumah 

 

ثَ َنا آَدُم،  ثَ َنا ُشْعَبُة، َعْن ِإمْسَاِعيَل ْبِن َأِب َخاِلٍد، َعْن قَ ْيِس ْبِن َأِب َحازٍِم، قَاَل: َحدَّ َحدَّ
ِإنَّ َأْصَحابَ َنا الَِّذيَن  َوى َسْبَع َكيَّاٍت، فَ َقاَل:َدَخْلَنا َعَلى َخبَّاٍب، نَ ُعوُدُه، َوَقدْد اْكت َ 

نْ َيا،  ُقْصُهُم الدُّ َنا َما َساَُفوا َمَضْوا َوَلَْ تَ ن ْ ُد َلُه َمْوِضًعا إالَذ الت َّرَاَب، َوَلْوالَ َوِإَنَّ َأَصب ْ اّل َنَِ
َناُه َمرًَّة ُأْخَرى،  َنْدُعْوِت َلَدَعْوُت ِبهِ  أنْ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم نَ َهاََن  ُشمَّ أَتَ ي ْ

ْسِلمَ  ِإنَّ  َقاَل:َوُهَو يَ َبِِن َحاِئطًا َلُه، ف َ 
ُ
لَيُ ْؤَجُر ِف ُكلَّ َشْ ٍء يُ ْنِفُقُه، ِإالَّ ِف َشْ ٍء ََيَْعُلُه  امل

 13ِف َهَذا الت ُّرَابِ 
 

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada 

kami Syu’bah dari Ismail bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim dia 

berkata: aku pernah menjenguk Khubbah, sementara dirinya berobat dengan 

kay (terapi dengan menempelkan besi panas pada bagian tubuh yang sakit) 
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sebanyak tujuh kali, lalu dia berkata; “Sesungguhnya para sahabat kami yang 

telah mendahului kami, mereka telah pergi sementara mereka tidak 

mendapatkan bagian sedikitpun dari kehidupan dunia melainkan hanya 

sepetak tanah, sekiranya Nabi Shalullahu ‘alaihi wasalam tidak melarang 

kami untuk mengharapkan kematian, niscaya kami akan mengharapkan 

kematian.” Di kesempatan lain kami menemuinya lagi sementara dirinya 

sedang membangun rumahnya, lalu dia berkata: “setiap muslim akan beroleh 

pahala dalam apa saja yang dinafkahkannya kecuali sesuatu yang 

dibelanjakannya di atas tanah (yakni untuk membangun rumah)”. 

ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن َُحَْيٍد الرَّازِيُّ  ثَ َنا زَاِفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن ِإْسرَائِيَل، َعْن َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ
َا ُهَو َشِبيُب ْبُن ِبْشٍر، َعْن  َشِبيِب، َمَكَذا قَاَل ُُمَمَُّد ْبُن َُحَْيٍد: َشِبيُب ْبُن َبِشٍي، َوِإَّنَّ

لََّم الن ََّفَقُة ُكلَُّها ِف َسِبيِل هللِا ِإالَّ أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَالََرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوسَ 
َر ِفيِه     14الِبَناِء َفالَ َخي ْ

 Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Humaid Ar Rozi 

telah bercerita kepada kami Zafir bin Sulaiman dari Isra’il dari Syabib bin 

Basyir seperti ini, berkata Syabib bin Basyir dia adalah Syabib bin Bisyr dari 

Anas bin Malik berkata: Rasulullah Shallallahu’alaihi wa Salam bersabda: “ 

Semua nafkah adalah di jalan Allah kecuali untuk bangunan maka tidak ada 

kebaikan di dalamnya.” 

 Hadis tersebut menurut Muhammad Al-Ghazali bertentangan dengan 

Al-Qur’an, yaitu Allah Swt berfirman. 

Dalam ayat tersebut Allah Swt menyebutkan tentang karunia-Nya kepada 

manusia berupa rumah-rumah yang dapat dijadikan tempat tinggal dan 

beristirahat di dalamnya. Dan menurut Muhammad Al-Ghazali dari ayat jelas 

dapat dipahami bahwa Allah Swt menyatakan bahwa bangunan rumah adalah 

suatu nikmat yang harus diikuti dengan rasa syukur. Dan upaya 

membangunnya merupakan kebiasaan serta ibadah.
15

 

 Terkait dengan hadis Khabab r.a. yang dirawikan oleh Imam Bukhari dan 

Imam Muslim, menurut Muhammad Al-Ghazali, hadis tersebut hanya 

merupakan hadis yang menggambarkan perasaan pesimistis dari Khabab r.a. 
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karena penyakit yang ia derita selama bertahun-tahun. Dan bukan merupakan 

hadis yang dapat dijadikan hujjah atas pengharaman membangun rumah. 

Karena pada hakikatnya, segala sesuatu tergantung pada niatnya, jika suatu 

perbuatan diniatkan dengan niat maka ia akan menjadi amal shaleh dan 

begitupun sebaliknya. 

  Menurut Muhammad Al-Ghazali, jika seandainya membangun rumah 

atau gedung pencakar langit sekalipun, jika di dalamnya diisi dengan kalimat-

kalimat tasbih dan tahmid, maka Allah Swt akan menerima baik apa yang 

telah kita lakukan. Sebaliknya, membangun rumah kecilpun, jika digunakan 

untuk menyombongkan diri dan berfoya-foya, tanpa mengingat Allah Swt, 

semua itu justru suatu perbuatan keji dan tidak ada kebaikan di dalamnya.
16

 

  Menurut Muhammad Al-Ghazali, tidak semua hadis-hadis Nabi dapat 

dipahami dengan benar kecuali dengan mempertimbangkan suasana atau latar 

belakang ketika diucapka. Termasuk hadis-hadis tentang larangan 

membangun rumah tersebut ada ketika suasana di kota Madinah sedang kacau 

dan gelisah. Kota Madinah pada saat itu sedang menderita akibat beban 

dakwah, jihad, pengepungan dan pertahanan. Mayoritas para sahabat ikut 

dalam pasukan-pasukan yang berperang. Sehingga tidak akan berfaedah jika 

pada masa itu membangun rumah sementara suasana pada masa itu antara 

perang dan bersiap-siap untuk perang. 

  Kemudian Muhammad Al-Ghazali juga memberikan kesimpulan, 

bahwa adanya larangan atau bentuk ketidaksenangan terhadap pembangunan 

gedung-gedung serta upaya meperindahnya dengan berbagai dekorasi pada 

masa itu tidak bisa diterapkan pada masa sekarang karena perbedaan situasi 

dan kondisi yang terjadi. Seperti yang telah dijelaskan bahwa hukum asal 

adalah diperbolehkannya segala sesuatu yang baik, termasuk di dalamnya 

perihal makanan, tempat tinggal, dan pembentukan keluarga. Dan jika semua 

                                                           
16

 Muhammad Al-Ghazali, Al-Sunnah Al-Nabawiyyah..., hlm. 114. 



 

19 
 

orang memahami hadis-hadis tentang larangan membangun rumah ini apa 

adanya, tanpa melihat konteks atau latar belakangnnya, mungkin saja tidak 

pernah ada suatu peradaban yang kuat pada masa sekarang.
17

 

d) Hadis Tentang Kerasukan Setan 

َثِِن َعْبُد الرََّْحَِن بْ  َثِِن الَّْيُث، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َسِعيُد ْبُن ُعَفْيٍ، قَاَل: َحدَّ ُن َخاِلٍد، َعِن َحدَّ
ُهَما، َأنَّ َصِفيََّة، َزْوَج النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعِل َّ ْبِن اُْلَسْيِ َرِضَ  هللُا َعن ْ
ثَ َنا ِهَشاُم ْبُن يُوُسَف، َأْخرَبََن  ثَ َنا َعْبُد هللِا ْبُن ُُمَمٍَّد، َحدَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْخبَ َرْتُه ح و َحدَّ

ْعَمٌر، َعِن الزُّْهرِيَّ، َعْن َعِل ًّ ْبِن اُْلَسْيِ: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوسضلََّم ِف مَ 
َْسِجِد َوِعْنَدُه أَْزَواُجُه فَ ُرْحَن، فَ َقاَل ِلَصِفيََّة بِْنِت ُحَي َّ الَتَ ْعَجِل  َحَّتَّ أَْنَصِرَف َمَعِك، 

امل
تُ َها ِف َداِر  ُأَساَمَة، َفَخَر َج النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمَعَها، فَ َلِقَيُه َرُجاَلِن وََكاَن بَ ي ْ

 ِمَن الألَْنَصاِر فَ َنظَرَا إِلنَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه وَسلََّم، ُُشََّأَجازَا، َوقَاَل ََلَُما النَِّبُّ َصلَّى هللاُ 
 ََي َرُسوَل هللِا، ن ََّها َصِفيَُّة بِْنُت ُحَي ٍّ<<، قَااَل: ُسْبَحاَن هللاِ َعَلْيِه َوَسلََّم: >> تَ َعالََيا إِ 

ِم، َوِإِنَّ َخِشيُت َأْن يُ ْلِقَ  ِف  قَاَل: ِإنَّ الشْيطَاَن ََيْرِي ِمَن اإِلْنَساِن مضْجَرى الدَّ
ئً   18.اأَنْ ُفِسُكَما َشي ْ

Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin ‘Ufair berkata, telah menceritakan 

kepada saya Al-Laits berkata, telah menceritakan kepada saya ‘Abdurrahman 

bin Khalid dari Ibnu Syihab dari Ali bin Al-Husain Radiallahu ‘anhuma 

bahwa Shafiyah istri Nabi Shallallu ‘alaihi wasallam mengabarkannya 

kepadanya. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami Abdullah 

bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Khiyam bin Yusuf telah 

mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az-zuhry dari Ali bin Al Husain 

Radiallahuanhuma: Nabi Saw berada di dalam masjid sedangkan istri-istri 

beliau bersama beliau dalam keadaan bergembira. Beliau berkata kepada 

Shafiyah binti Huyyay: “Janganlah kamu tergesa-gesa hendak pulang, 

tunggulah hingga aku keluar bersamamu” rumah Shafiyah berada di 

perkampungan Usama. Maka Nabi Saw keluar bersama Shafiyah. Kemudian 

dijalan ada dua orang dari kaum Ansor yang berjumpa dengan beliau lalu 
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keduanya memandang Nabi Saw berkata kepada keduanya: “ Kemarilah 

kalian, ini adalah Shafiyah binti Huyyay”. Maka keduannya berkata: “ Maha 

Suci Allah, wahai Rasulullah”. Lalu beliau Saw berkata: “Sesungguhnya 

setan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah dan aku khawatir telah 

timbul suatu perasaan pada diri kalian berdua” (HR. Bukhari) 

َثِِن أَبُو   الطَّاِهِر، َأْخبَ َرََن اْبُن َوْهٍب، َحدََّثِن َعْمُرو ْبُن اْْلَاِرِث، َأنَّ َأَِب يُوُنَس َحدَّ
ثَُه َعْن َأِب ُهَريْ َرَة، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعلَ  ْيِه َوَسلَّم، ُسَلْيًما، َمْوََل َأِب ُهَريْ َرَة، َحدَّ

 19.ُه، ِإالَّ َمْرََيَ َوابْ نَ َهاالشَّْيطَاُن يَ ْوَم َوَلَدَتُه أُمَّ  ُكلُّ َبِِن آَدَم َُيَسَّهُ أَنَُّه قَاَل:  
Telah menceritakan kepada Abu Ath Thahir telah mengabarkan kepada kami 

Ibnu Wahab telah menceritakan kepada Amra bin Al-Harits bahwa Abu 

Yunus Sulaim budak dari Abu Hurairah menceritakan kepadanya, dari Abu 

Hurairah dari Rasulullah Saw bersabda: “setiap anak Adam akan disentuh 

syetan ketika dia dilahirkan, kecuali Maryam dan anaknya (isa). HR Muslim 

 

 Menurut Muhammad Al-Ghazali, hadis-hadis yang mengisyaratkan 

bahwa manusia dimasuki setan, tidak bisa diterima karena bertentangan 

dengan firman Allah Swt. 

ُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم ِِبَْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشارِْكُهْم ِف  َواْستَ ْفزِْز َمِن اْسَتطَْعَت ِمن ْ
 ورًااألْمَواِل َواألوالِد َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإال ُغرُ 

 
Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, 

dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang 

berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan 

beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka 

melainkan tipuan belaka. (QS. Al-Isra’: 64).
20

 

Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya 

terhadap mereka lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian orang-orang 

yang beriman. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan 
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hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adnya 

kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan tuhanmu maha 

memberi segala sesuatu.  

Selain bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur’an tersebut, menurut 

Muhammad al-Ghazali, asbab al-Wurud hadis ini membicarakan Nabi dan 

istrinya shafiyah rasul bersabda demikian karena inggin mencegah 

kecurugaan yang mungkin ditimbulkan oleh setan ketika menyaksikannya ( 

yaitu keadaan nabi bersama seorang wanita ditempat itu). Jadi, sama sekali 

tidak ada kaitannya dengan adanya setan yang masuk dalam tubuh manusia. 

Kepercayaa-kepercayaan tersebut menurut Muhammad Al-Ghazali hanya 

akan merusak citra agama dikalangan orang-orang beragama pada 

khususnya.
21

  

Kemudian pendapat tersebut ditentang oleh sejarah Muhammad Al-

Ghazali yang dalam hal ini tidak ia sebutkan namanya bahwa hadis-hadis 

tersebut sejalan dengan firman Allah Swt.  

 الَِّذيَن ََيُْكُلوَن الرَِِّب ال يَ ُقوُموَن ِإال َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba

22
 tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit 

gila. (QS. Al-Baqarah: 275). 

Menanggapi pendapat tesebut Muhammad Al-Ghazali menyatakan 

bahwa kebanyakan para ahli tafsir berpendapat keadaan seperti itu hanya 

berlaku kelak pada hari kiamat. Hal ini mengigat bahwa di dunia ini tak 

seorangpun melihat para pemakan riba itu jatuh bergelimpangan di jalan-jalan 

yang disebabkan oleh kerasukan setan. Oleh sebab itu, para ahli tafsir 

menyatakan bahwa hal itu baru akan terjadi pada hari kiamat, saat para 

                                                           
21

 Muhammad Al-Ghazali, Al-Sunnah Al-Nabawiyah..., hlm.121 
22

 Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang 

disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang 

yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, 

seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sabaginya. Riba yang dimasud dalam ayat 

ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Lihat 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah. Surabaya: Karya Agung, 2002.  



 

22 
 

pemakan riba menghadap Allah Swt yang akan menghisab mereka kerasukan 

dan kezaliman yang mereka lakukan di dunia.
23

  

Menurut Muhammad Al-Ghazali, memang sebagian orang 

menyatakan bahwa penyakit seperti itu memang berasal dari sentuhan setan. 

Namun, para ahli kedokteran  masa kini menyebutkan bahwa penyakit yang 

dikenal sebagai “kerasukan setan” itu pada hakekatnya termasuk diantara 

penyakit-penyakit saraf yang dapat diatasi dengan obat-obatan tertentu 

ataupun dengan cara-cara pengobatan modern lainnya. Walaupun kdang-

kadang diobati pula dengan semacam sugesti, dan sebagainya. 

Para ahli ilmu kalam berpendapat bahwa jin itu adalah mahluk hidup 

yang halus dan tak dapat dilihat. Dan mahluk-mahluk hidup yang halus yang 

dapat dilihat orang masa kini dengan perantara microskop kemudian diberi 

nama mikrob, dan kemungkinan itulah sejenis jin yang merupakan penyebab 

dari berbagai macam penyakit. Pendapat seperti itu di ungkapkan Muhammad 

Al-Ghazali dalam rangka menakwilkan berita (hadis) yang menyebutkan 

bahwa penyakit sampar berasal dari ‘tusukan’ jin. Menegaskan bahwasannya 

kaum Muslim pada masa sekarang tidak perlu mempertengkarkan sesuatu 

yang telah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan dinyatakan kebenarannya 

oleh para dokter. 

Kemudian Muhammad Al-Ghazali menyimpulkan bahwa di jaman 

modern ini, seharusnya umat Islam tidak menambah-nambahkan sesuatu yang 

tidak memilki dasar ilmiah, apalagi jika yang demikian itu semata-mata hanya 

demi mensahihkan beberapa riwayat yang bersifat ahad (dirawikan oleh 

perorangan, bukan secara mutawatir). Karena sesungguhnya telah ada Al-

Qur’an Al-Karim yang padanya tidak mungkin dapat disangkal oleh ilmu 

pengetahuan. 
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Demikianlah beberapa contoh hadis beserta komentar yang 

Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya. Karena memang dalam kitab As-

Sunnah An-Nabawiyyah bahwa Ahl-Fiqh wa Ahl-Hadis. Ia hanya 

menghadirkan beberapa hadis yang ia nilai memang bener-bener di dalam 

hadis tersebut terdapat kesalahan fatal yang harus ia luruskan, demi menjaga 

terjadinya gagal faham dalam pemahaman hadis. 

C. Persamaan dan Perbedaan 

Persamaan  

1. Keduanya dalam memahami sebuah hadis sama-sama lebih ke kontekstual 

akan tetapi Yusuf al-Qaradawy lebih ke moderat tradisional sedangkan 

Muhammad al-Ghazali lebih ke moderat liberal 

2. Keduanya lebih menitikberatkan kajian pada matan dari pada sanad 

Perbedaan  

1. Muhammad al-Ghazali menerapkan pengujian hadis dengan al-Qur’an sebagai 

acuan utama dari pada kreteria yang lain dalam memahami sebuah hadis, 

sementara yusuf al-Qaradawy sama sekali tidak memperioritaskan salah satu 

kreteria sebagai acuan utama dalam mehami suatu hadis. 

2. Al-Ghazali memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap pemikir-pemikir 

Islam yang rasional namun sangat kritis terhadap pemikir Islam tekstual. 

Kalau Yusuf al-Qaradawy telah memberikan apresiasi yang dapat 

menyesuaikan terhadap kedua aliran tersebut baik itu rasional maupun 

tekstual 

3. Muhammad al-Ghazali lebih mengandalkan kritik matan dan kurang, bahkan 

tidak sama sekali, memberi perhatian terhadap kritik sanad. Menurutnya, 

sanad yang sahih ia tidak berguna jika matannya bermasalah. Sedangkan 

Yusuf al-Qaradawy lebih mengandalkan kritik sanad yang telah dilakukan 

para kritik hadis 

 


