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Ushul Fiqih ()ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ

ِﻟﱢﻒﻤﺆ  ﹸﺔ ﺍﻟﹾﻣﻣﻘﹶﺪ

MUQODDIMAH PENULIS

، ﻭﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺭ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ، ﻭﻧﺘﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ، ﻭﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ،ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﳓﻤﺪﻩ
 ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ، ﻣﻦ ﻳﻬﺪﻩ ﺍﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻪ،ﻭﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ

، ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍﹰ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ،ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ
: ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ. ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎﹰ،ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ

Ini adalah Tulisan singkat dalam Ushul Fiqih yang kami tulis sesuai
kurikulum yang telah disepakati untuk tahun ketiga Tsanawiyah d i ma’hadma’had ilmiyyah, dan kami menamakannya:

ِﻝﺻﻮ
  ﻋِﻠﹾﻢِ ﺍ ُﻷ ﹸﻝ ﻣِﻦﺻﻮ
 ﺍ ُﻷ
(al-Ushul min 'Ilmil Ushul)
Aku memohon kepada Allah agar menjadikan ilmu kami ikhlas karena
Allah dan bermanfaat bagi hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah Maha
Dekat dan Maha Mengabulkan Doa.
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ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻔِﻘﹾـ ِﻪﺃﹸﺻ
USHUL FIQIH
DEFINISINYA:
Ushul Fiqih didefinisikan dengan 2 tinjauan:
Pertama : tinjauan dari 2 kosa katanya yaitu dari tinjauan kata (ﻝﹲﻮ )ﺃﹸﺻdan
kata ()ﻓِﻘﹾﻪ.
Ushul (ﻝﹸﻮ )ﺍﻷُﺻadalah bentuk jamak dari "al-Ashl" (ﻞﹲ )ﺃﹶﺻyaitu apa yang
dibangun di atasnya yang selainnya, dan diantaranya adalah 'pokoknya
tembok' (ﺍﺭﻞﹸ ﺍﳉِﺪ )ﺃﹶﺻyaitu pondasinya, dan 'pokoknya pohon' (ِﺓﺮﺠﻞﹸ ﺍﻟﺸ )ﺃﹶﺻyang
bercabang darinya ranting-rantingnya. Allah berfirman:

ﺎ ﻓِﻲﻬﻋﻓﹶﺮ ﻭﺎ ﺛﹶﺎﺑِﺖﻠﹸﻬﺔٍ ﺃﹶﺻﺒﺓٍ ﻃﹶﻴﺮﺠﺔﹰ ﻛﹶﺸﺒﺔﹰ ﻃﹶﻴﺜﹶﻼﹰ ﻛﹶﻠِﻤ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺏﺮ ﺿﻒ ﻛﹶﻴﺮ ﺗﺃﹶﻟﹶﻢ
ِﺎﺀﻤﺍﻟﺴ

"Tidakkah

kamu

perhatikan

bagaimana

Allah

telah

membuat

perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan
cabangnya (menjulang) ke langit" [QS. Ibrohim : 24]
Dan Fiqih ( )ﺍﻟﻔِﻘﹾﻪsecara bahasa adalah pemahaman (ﻢ)ﺍﻟﻔﹶﻬ, diantara dalilnya
adalah firman Allah :
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ﺎﻧِﻲ ﻟِﺴﺓﹰ ﻣِﻦﻘﹾﺪﻠﹸﻞﹾ ﻋﺍﺣﻭ
"dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku." (QS Thohaa : 27)
Dan secara istilah:

ِﺔﻠِﻴﻔﹾﺼِﻴﺎ ﺍﻟﺘﺔِ ﺑِﺄﹶﺩِﻟﱠﺘِﻬﻠِﻴﻤﺔِ ﺍﻟﻌﻋِﻴﺮﻜﹶﺎﻡِ ﺍﻟﺸﺮِﻓﹶﺔﹸ ﺍﻷَﺣﻌﻣ
"Mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyyah dengan dalildalilnya yang terperinci."
Maka yang dimaksud dengan perkataan kami : (ﺮِﻓﹶﺔﹸﻌ " )ﻣMengetahui" adalah
Ilmu dan persangkaan. Karena mengetahui hukum-hukum fiqih terkadang
bersifat yakin dan terkadang bersifat persangkaan, sebagaimana banyak
dalam masalah-masalah fiqih.
Dan yang dimaksud dengan perkataan kami : (ﺔﹸﻋِﻴﺮ ﺍﻟﺸﻜﹶﺎﻡ" )ﺍﻷَﺣHukum-hukum
syar'i" adalah hukum-hukum yang diambil dari syari'at, seperti wajib dan
haram, maka keluar darinya (yakni Hukum-hukum syar'i) hukum-hukum akal;
seperti mengetahui bahwa keseluruhan lebih besar daripada sebagian; dan
hukum-hukum adat (kebiasaan); seperti mengetahui turunnya embun di
malam yang dingin jika cuaca cerah.
Yang dimaksud dengan perkataan kami : (ﺔﹸﻠِﻴﻤ" )ﺍﻟﻌAmaliah" adalah apa-apa
yang tidak berhubungan dengan aqidah, seperti sholat dan zakat. Maka tidak
termasuk darinya (Amaliah) apa-apa yang berhubungan dengan aqidah;
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seperti mentauhidkan Allah, dan mengenal nama-nama dan sifat-Nya; maka
yang demikian tidak dinamakan Fiqih secara istilah.
Yang dimaksud dengan perkataan kami : (ِﺔﻠِﻴﻔﹾﺼِﻴﺎ ﺍﻟﺘ" )ﺑِﺄﹶﺩِﻟﱠﺘِﻬdengan dalildalilnya yang terperinci" adalah dalil-dalil fiqh yang berhubungan dengan
masalah-masalah fiqh yang terperinci, maka tidak termasuk di dalamnya ilmu
Ushul Fiqih karena pembahasan di dalamnya hanyalah mengenai dalil-dalil
fiqih yang umum.
Kedua : dari tinjauan keberadaannya sebagai julukan pada bidang tertentu,
maka Ushul Fiqih didefinisikan dengan :

ِﺪﻔِﻴﺘﺴﺎﻝِ ﺍﻟﹾﻤﺣﺎ ﻭﻬﺓِ ﻣِﻨﺘِﻔﹶﺎﺩﺔِ ﺍ ِﻹﺳﻔِﻴﻛﹶﻴﺔِ ﻭﺎﻟِﻴﻤ ﺃﹶﺩِﻟﱠﺔِ ﺍﻟﻔِﻘﹾﻪِ ﺍﻹِﺟﻦﺚﹸ ﻋﺤﺒ ﻳﻋِﻠﹾﻢ
"Ilmu yang membahas dalil-dalil fiqih yang umum dan cara mengambil
faidah darinya dan kondisi orang yang mengambil faidah."
Yang dimaksud dengan perkataan kami (ِﺔﺎﻟِﻴﻤ" )ﺍﻹِﺟyang umum/mujmal",
kaidah-kaidah umum; seperti perkataan : "perintah menunjukkan hukum
wajib", "larangan menunjukkan hukum haram", "sah-nya suatu amal
menunjukkan amal tersebut telah terlaksana (yakni, ia tidak dituntut untuk
mengulangi, pent)". Maka tidak termasuk dari "yang umum": dalil-dalil yang
terperinci. Dalil-dalil terperinci tersebut tidaklah disebutkan dalam ilmu
Ushul Fiqih kecuali sebagai contoh (dalam penerapan) suatu kaidah.
Yang dimaksud dari perkataan kami : (ﺎﻬﺓِ ﻣِﻨﺘِﻔﹶﺎﺩﺔِ ﺍﻹِﺳﻔِﻴﻛﹶﻴ" )ﻭdan cara mengambil
faidah darinya" yaitu mengetahui bagaimana mengambil faidah hukum dari
dalil-dalilnya dengan mempelajari hukum-hukum lafadz dan penunjukkannya
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seperti umum, khusus, muthlaq, muqoyyad, nasikh, mansukh, dan lain-lain.
Maka dengan menguasainya (yakni cara mengambil faidah dari dalil-dalil
umum) seseorang bisa mengambil faidah hukum dari dalil-dalil fiqih.
Diinginkan dengan perkataan kami : (ِﺪﻔِﻴﺘﺴﺎﻝِ ﺍﻟﹾﻤﺣ" )ﻭkondisi orang yang
mengambil faidah", yaitu mengetahui kondisi/keadaan orang yang mengambil
faidah, yaitu mujtahid. Dinamakan orang yang mengambil faidah (ﺪﻔِﻴﺘﺴ)ﻣ
karena ia dengan dirinya sendiri dapat mengambil faidah hukum dari dalildalilnya karena ia telah mencapai derajat ijtihad. Maka mengenal mujtahid,
syarat-syarat ijtihad, hukumnya dan yang semisalnya dibahas dalam ilmu
Ushul Fiqih.
FAIDAH USHUL FIQIH:
Ilmu Ushul Fiqih adalah ilmu yang agung kedudukannya, sangat penting
dan banyak sekali faidahnya. Faidahnya adalah kokoh dalam menghasilkan
kemampuan yang seseorang mampu dengan kemampuan itu mengeluarkan
hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya dengan landasan yang selamat.
Dan yang pertama kali mengumpulkannya menjadi suatu bidang tersendiri
adalah al-Imam asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rohimahulloh, kemudian para
'ulama sesudahnya mengikutinya dalam hal tersebut. Maka mereka menulis
dalam ilmu Ushul Fiqih tulisan-tulisan yang bermacam-macam. Ada yang
berupa tulisan, sya'ir, tulisan ringkas, tulisan yang panjang, sampai ilmu
Ushul Fiqih ini menjadi bidang tersendiri keberadaannya dan kelebihannya.
***
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ﻜﹶــﺎﻡﺍﻷَﺣ

HUKUM-HUKUM
Al-Ahkam (ﻜﹶﺎﻡ )ﺍﹾﻷَﺣadalah bentuk jamak dari hukum (ﻜﹾﻢ)ﺣ, secara bahasa
maknanya adalah keputusan/ketetapan (ُﺎﺀ)ﺍﻟﻘﹶﻀ.

Dan secara istilah :

ٍﻊﺿ ﻭ ﺃﹶﻭ،ٍﺮﻴِﻴﺨ ﺗ ﺃﹶﻭ،ٍ ﻃﹶﻠﹶﺐ ﻣِﻦﻦﺎﻝِ ﺍﳌﹸﻜﹶﻠﱠﻔِﻴ ﺑِﺄﹶﻓﹾﻌﻠﱢﻖﻌﻉِ ﺍﳌﹸﺘﺮ ﺍﻟﺸ ﺧِﻄﹶﺎﺏﺎﻩﻀﺎ ﺍﻗﹾﺘﻣ
"Apa-apa yang ditetapkan oleh seruan syari'at yang berhubungan dengan
perbuatan mukallaf (orang yang dibebani syari'at) dari tuntutan atau pilihan
atau peletakan."

Dan yang dimaksud dari perkataan kami : (ِﻉﺮ ﺍﻟﺸ" )ﺧِﻄﹶﺎﺏseruan syari'at" : AlQur'an dan as-Sunnah.
Dan yang dimaksud dari perkataan kami : (ﻦﺎﻝِ ﺍﳌﹸﻜﹶﻠﱠﻔِﻴ ﺑِﺄﹶﻓﹾﻌﻠﱢﻖﻌ" )ﺍﳌﹸﺘyang
berhubungan dengan perbuatan mukallaf": apa-apa yang berhubungan
dengan perbuatan mereka baik itu perkataan atau perbuatan, melakukan
sesuatu atau meninggalkan sesuatu.
Maka keluar dari perkataan tersebut apa-apa yang berhubungan dengan
aqidah, maka tidak dinamakan hukum secara istilah.

6

Ushul Fiqih ()ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
Yang dimaksud dari perkataan kami : (ﻦ" )ﺍﳌﹸﻜﹶﻠﱠﻔِﻴmukallaf" : siapa saja yang
keadaannya dibebani syari'at, maka mencakup anak kecil dan orang gila.
Yang dimaksud dari perkataan kami : (ٍ ﻃﹶﻠﹶﺐ" )ﻣِﻦdari tuntutan": perintah
dan larangan, baik itu sebagai keharusan ataupun keutamaan.
Yang dimaksud dari perkataan kami : (ٍﺮﻴِﻴﺨ ﺗ" )ﺃﹶﻭatau pilihan": mubah (halhal yang dibolehkan)
Yang dimaksud dari perkataan kami : (ٍﻊﺿ ﻭ" )ﺃﹶﻭatau peletakan": Sah, rusak,
dan yang lainnya yang diletakkan oleh pembuat syari'at dari tanda-tanda,
atau sifat-sifat untuk ditunaikan atau dibatalkan.
PEMBAGIAN HUKUM SYARI'AT:
Hukum syari'at dibagi menjadi dua bagian : Taklifiyyah (Pembebanan)
dan Wadh'iyyah (Peletakan).
Al-Ahkam at-Taklifiyyah ada lima : Wajib, mandub (sunnah), harom,
makruh, dan mubah.
1. Wajib ( )ﺍﻟﻮﺍﺟﺐsecara bahasa : (" )ﺍﻟﺴﺎﻗﻂ ﻭﺍﻟﻼﺯﻡyang jatuh dan harus".
Dan secara istilah :

ِﺍﻡﻪِ ﺍﹾﻹِﻟﹾﺰﺟﻠﹶﻰ ﻭ ﻋﺎﺭِﻉ ﺑِﻪِ ﺍﻟﺸﺮﺎ ﺃﹶﻣﻣ
"Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at dengan bentuk
keharusan", seperti sholat lima waktu.
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Maka keluar dari perkataan kami : (" )ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉApa-apa yang
diperintahkan oleh pembuat syari'at", yang haram, makruh dan mubah.
Dan keluar dari perkataan kami : (" )ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡdengan bentuk
keharusan", yang mandub.
Dan suatu yang wajib itu pelakunya diganjar jika ia melakukannya
untuk mendapatkan pahala (ikhlas), dan orang yang meninggalkannya
berhak mendapatkan adzab.
Dan dinamakan juga : ()ﻓﺮﺿﺎﹰ ﻭﻓﺮﻳﻀﺔ ﻭﺣﺘﻤﺎﹰ ﻭﻻﺯﻡﺍ.
2. Mandub ( )ﺍﳌﻨﺪﻭﺏsecara bahasa : (" )ﺍﳌﺪﻋﻮyang diseru".
Dan secara istilah :

ِﺍﻡﻪِ ﺍﹾﻹِﻟﹾﺰﺟﻠﹶﻰ ﻭ ﻻﹶ ﻋﺎﺭِﻉ ﺑِﻪِ ﺍﻟﺸﺮﺎ ﺃﹶﻣﻣ
"Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at tidak dalam bentuk
keharusan", seperti sholat rowatib.
Maka keluar dari perkataan kami : (" )ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉApa-apa yang
diperintahkan oleh pembuat syari'at", yang haram, makruh dan mubah.
Dan keluar dari perkataan kami : (" )ﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡtidak dengan bentuk
keharusan", yang wajib.
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Dan suatu yang mandub itu pelakunya diganjar jika ia melakukannya
untuk mendapatkan pahala (ikhlas), dan orang yang meninggalkannya tidak
mendapatkan adzab.
Dan dinamakan juga : (ﻭﻧﻔﻼ
ً )ﺳﻨﺔ ﻭﻣﺴﻨﻮﻧﺎﹰ ﻭﻣﺴﺘﺤﺒﺎﹰ.

3. Haram ( )ﺍﶈﺮﻡsecara bahasa : (" )ﺍﳌﻤﻨﻮﻉyang dilarang".

Dan secara istilah :

ِﻙﺮﺍﻡِ ﺑِﺎﻟﺘﻪِ ﺍﹾﻹِﻟﹾﺰﺟﻠﹶﻰ ﻭ ﻋﺎﺭِﻉ ﺍﻟﺸﻪﻨﻰ ﻋﻬﺎ ﻧﻣ
"Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at dalam bentuk keharusan
untuk ditinggalkan", seperti durhaka kepada orang tua.
Maka keluar dari perkataan kami : (ﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ " )ﻣﺎApa-apa yang dilarang
oleh pembuat syari'at", yang wajib, sunnah dan mubah.
Dan keluar dari perkataan kami : (" )ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺮﻙdalam bentuk
keharusan untuk ditinggalkan", yang makruh.
Dan suatu yang haram itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya
untuk mendapatkan pahala (ikhlas), dan orang yang melakukannya
berhak mendapatkan adzab.
Dan dinamakan juga : ()ﳏﻈﻮﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﳑﻨﻮﻋﺎﹰ
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4. Makruh ( )ﺍﳌﻜﺮﻭﻩsecara bahasa : (" )ﺍﳌﺒﻐﺾyang dimurkai".
Dan secara istilah :

ِﻙﺮﺍﻡِ ﺑِﺎﻟﺘﻪِ ﺍﹾﻹِﻟﹾﺰﺟﻠﹶﻰ ﻭ ﻻﹶ ﻋﺎﺭِﻉ ﺍﻟﺸﻪﻨﻰ ﻋﻬﺎ ﻧﻣ
"Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at tidak dalam bentuk
keharusan untuk ditinggalkan", seperti mengambil sesuatu dengan tangan
kiri dan memberi dengan tangan kiri.
Maka keluar dari perkataan kami : (ﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ " )ﻣﺎApa-apa yang dilarang
oleh pembuat syari'at", yang wajib, sunnah dan mubah.
Dan keluar dari perkataan kami : (" )ﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺮﻙtidak dalam bentuk
keharusan untuk ditinggalkan", yang haram.
Dan suatu yang makruh itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya
untuk mendapatkan pahala (ikhlas), dan orang yang melakukannya
tidak mendapatkan adzab.
5. Mubah ( )ﺍﳌﺒﺎﺡsecara bahasa : (" )ﺍﳌﻌﻠﻦ ﻭﺍﳌﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻪyang diumumkan dan diizinkan
dengannya".
Dan secara istilah :

ِ ﻟِﺬﹶﺍﺗِﻪﻲﻬﻻﹶ ﻧ ﻭ،ﺮ ﺑِﻪِ ﺃﹶﻣﻠﱠﻖﻌﺘﺎ ﻻﹶ ﻳﻣ
"Apa-apa yang tidak berhubungan dengan perintah dan larangan secara
asalnya". Seperti makan pada malam hari di bulan Romadhon.
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Dan keluar dari perkataan kami : (" )ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺃﻣﺮapa-apa yang tidak
berhubungan dengan perintah", wajib dan mandub.
Dan keluar dari perkataan kami : (ﻲ " )ﻭﻻdan pula larangan", haram dan
makruh.
Dan keluar dari perkataan kami : (" )ﻟﺬﺍﺗﻪpada asalnya", apa-apa yang
seandainya ada kaitannya dengan perintah karena keberadaannya (yakni
suatu yang mubah) sebagai wasilah (yang menghantarkan) terhadap hal
yang

diperintahkan,

atau

ada

kaitannya

dengan

larangan

karena

keberadaannya sebagai wasilah terhadap hal yang dilarang; maka bagi hal
yang mubah tersebut hukumnya sesuai dengan apa-apa ia (yang mubah
tersebut) menjadi wasilah baginya, dari hal yang diperintahkan atau yang
dilarang. Dan yang demikian tidak mengeluarkannya (yakni hal yang mubah)
dari keberadaannya sebagai sesuatu yang hukumnya mubah pada asalnya.
Dan mubah yang senantiasa berada pada sifat mubah (boleh), maka ia
tidak mengakibatkan ganjaran dan tidak pula adzab.
Dan dinamakan juga : ()ﺣﻼﻻﹰ ﻭﺟﺎﺋﺰﺍﹰ.
AL-AHKAM AL-WADH'IYYAH ( )ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ:
Al-Ahkam al-wadh'iyyah adalah :

ٍﺎﺀ ﺇِﻟﹾﻐ ﺃﹶﻭ،ٍﺫﻔﹸﻮ ﻧ ﺃﹶﻭ،ٍﺘِﻔﹶﺎﺀ ﺍﻧﺕٍ ﺃﹶﻭﻮ ﻟِﺜﹸﺒ،ٍﺍﺕﺎﺭ ﺃﹶﻣ ﻣِﻦﺎﺭِﻉ ﺍﻟﺸﻪﻌﺿﺎ ﻭﻣ
"Apa-apa yang diletakkan oleh pembuat syari'at dari tanda-tanda untuk
menetapkan atau menolak, melaksanakan atau membatalkan."
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Dan diantaranya adalah sah ( )ﺍﻟﺼﺤﺔdan rusak()ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ/tidak sah-nya sesuatu.

1. Sah ( )ﺍﻟﺼﺤﻴﺢsecara bahasa : ( )ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺽyang selamat dari penyakit.
Secara istilah :

ﻘﹾﺪﺍﹰ ﻋﺓﹰ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﻡﺎﺩﻪِ ﻋِﺒﻠﹶﻴﻠِﻪِ ﻋ ﻓِﻌ ﺁﺛﹶﺎﺭﺖﺒﺗﺮﺎ ﺗﻣ
"apa-apa yang pengaruh perbuatannya berakibat padanya, baik itu
ibadah ataupun akad."
Maka sah dalam ibadah : apa-apa yang beban terlepas dengannya
(yakni ibadah yang sah) dan tuntutan gugur dengannya.
Dan sah dalam akad : apa-apa yang pengaruh adanya akad tersebut
berakibat terhadap keberadaannya, seperti pada suatu akad jual beli
berakibat kepemilikan.
Dan tidaklah sesuatu itu menjadi sah kecuali dengan menyempurnakan
syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya.
Contohnya dalam ibadah : seseorang mendatangi sholat pada waktunya
dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajibankewajibannya.

12

Ushul Fiqih ()ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
Contohnya dalam akad : seseorang melakukan akad jual beli dengan
menyempurnakan syarat-syaratnya yang telah diketahui dan tidak adanya
penghalang-penghalangnya.
Jika hilang satu syarat dari syarat-syarat yang ada, atau adanya
penghalang dari penghalang-penghalangnya maka tidak dikatakan sah.
Contoh hilangnya syarat dalam ibadah : seseorang sholat tanpa bersuci.
Contoh hilangnya syarat dalam akad : seseorang menjual barang yang
bukan miliknya.
Contoh adanya penghalang dalam ibadah : seseorang sholat sunnah
mutlak pada waktu larangan.
Contoh adanya penghalang dalam akad : seseorang menjual sesuatu
kepada orang yang wajib baginya sholat jum'at, sesudah adzan jum'at yang
kedua dari sisi yang tidak dibolehkan.
2. Rusak / Fasid ( )ﺍﻟﻔﺎﺳﺪsecara bahasa : yang pergi dengan hilang dan rugi.

Dan secara istilah :

ﻘﹾﺪﺍﹰ ﻋﺓﹰ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﻡﺎﺩﻪِ ﻋِﺒﻠﹶﻴﻠِﻪِ ﻋ ﻓِﻌ ﺁﺛﹶﺎﺭﺐﺗﺮﺘﺎ ﻻﹶ ﺗﻣ
"apa-apa yang pengaruh perbuatannya tidak berakibat kepadanya, baik
itu ibadah atu akad."

13

Ushul Fiqih ()ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
Fasid dalam ibadah : apa-apa yang beban tidak terlepas dengannya dan
tuntutan tidak gugur dengannya; seperti sholat sebelum waktunya.
Fasid dalam akad : apa-apa yang pengaruh akad tersebut tidak
berakibat padanya (tidak memiliki dampak); seperti menjual sesuatu yang
belum ditentukan.
Dan semua yang fasid (rusak) dalam ibadah, akad dan syarat-syarat
maka itu adalah haram. Karena yang demikian termasuk melampaui
batasan-batasan Allah dan menjadikan ayat-ayat-Nya sebagai olok-olokan,
dan karena Nabi shollallohu alaihi wa sallam mengingkari orang yang
mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah (al-Qur'an).
Fasid dan batil memiliki makna yang sama kecuali dalam dua tempat:
Yang pertama: dalam ihrom, para 'ulama membedakan keduanya,
bahwa yang fasid adalah apabila seorang yang ihrom menyetubuhi istrinya
sebelum tahallul awal; dan yang batil adalah apabila seseorang murtad dari
Islam.
Yang kedua : dalam nikah; para 'ulama membedakan keduanya, bahwa
yang fasid adalah apa-apa yang diperselisihkan para 'ulama dalam
kerusakannya, seperti nikah tanpa wali; dan batil adalah apa-apa yang
disepakati kebatilannya seperti menikahi wanita yang masih dalam `iddahnya.
***
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ﺍﻟﻌِﻠﹾﻢ

ILMU
Definisinya:
Ilmu adalah :

ﺎﺯِﻣﺎﹰﺍﻛﺎﹰ ﺟﺭﻪِ ﺇِﺩﻠﹶﻴ ﻋﻮﺎ ﻫﻠﹶﻰ ﻣﺀِ ﻋﻲ ﺍﻟﺸﺍﻙﺭﺇِﺩ
"Mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya (yakni sesuai dengan yang
sebenarnya) dengan pasti/yakin"
Misalnya mengetahui bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada
sebagian, dan bahwa niat merupakan syarat dari ibadah.
Maka keluar dari perkataan kami : (" )ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀmengetahui sesuatu" adalah
tidak mengetahui sesuatu secara menyeluruh, dan dinamakan "kebodohan
yang ringan" ()ﺍﳉﻬﻞ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ, misalnya seseorang ditanya: "kapankah terjadinya
perang Badar?" Lalu dia menjawab "saya tidak tahu".
Dan keluar dari perkataan kami: (" )ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪsesuai dengan yang
sebenarnya" adalah mengetahui sesuatu dari segi yang menyelisihi keadaan
yang sebenarnya dan dinamakan (" )ﺍﳉﻬﻞ ﺍﳌﺮﻛﺐkebodohan yang bertingkat",
misalnya seseorang ditanya : "kapankah terjadinya perang badar?", Lalu dia
menjawab : "pada tahun ketiga Hijriah".
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Dan keluar dari perkataan kami : (" )ﺇﺩﺭﺍﻛﺎﹰ ﺟﺎﺯﻣﺎﹰdengan pengetahuan yang
pasti/yakin" adalah mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu dengan
pengetahuan yang tidak pasti/yakin dari segi ada kemungkinan padanya
(bahwa yang benar) tidak sesuai dengan apa yang ia ketahui, maka tidak
dinamakan sebagai ilmu. Kemudian jika kuat padanya dari salah satu
kemungkinan tersebut, maka yang kuat disebut sebagai ( )ﻇﻦdan yang lemah
disebut sebagai (ﻫﻢ)ﻭ, dan jika kedua kemungkinan itu sama maka disebut
sebagai ()ﺷﻚ.

Dengan hal ini jelaslah bahwa hubungan tentang pengetahuan terhadap
sesuatu itu adalah seperti berikut :
1.Ilmu ( )ﻋﻠﻢ: yaitu

mengetahui sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya

dengan pasti/yakin.
2.Jahil Basith ( )ﺟﻬﻞ ﺑﺴﻴﻂ: yaitu tidak mengetahui sesuatu secara menyeluruh
(yakni mengetahui sesuatu secara sebagian saja, pent).
3.Jahil Murokkab ( )ﺟﻬﻞ ﻣﺮﻛﺐ: yaitu mendapat pengetahuan tentang sesuatu
dari segi yang menyelisihi apa yang sebenarnya.
4.Dzonn ( )ﻇﻦ: yaitu mendapat pengetahuan tentang sesuatu dengan
kemungkinan adanya (pendapat) lainnya yang marjuh/lemah.
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5.Wahm ( )ﻭﻫﻢ: yaitu mendapat pengetahuan tentang sesuatu dengan
kemungkinan adanya (pendapat) lainnya yang rojih/kuat.
6.Syakk ( )ﺷﻚ: yaitu mendapat pengetahuan tentang sesuatu dengan
kemungkinan adanya (pendapat) lainnya yang sama kuat.
PEMBAGIAN ILMU :
Ilmu terbagi menjadi dua macam : (" )ﺿﺮﻭﺭﻱDhoruri" dan (" )ﻧﻈﺮﻱNadzori".

1.Ilmu Dhoruri adalah apa-apa yang pengetahuan tentangnya sudah diketahui
secara pasti, yaitu sudah pasti padanya tanpa butuh pemeriksaan dan
pendalilan, seperti ilmu tentang bahwa keseluruhan itu lebih besar
daripada sebagian, bahwa api itu panas, dan bahwa Nabi Muhammad
Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala.
2.Ilmu Nadhori adalah apa-apa yang (untuk mengetahuinya) membutuhkan
pemeriksaan dan pendalilan, seperti pengetahuan tentang wajibnya niat
dalam sholat.
***

17

Ushul Fiqih ()ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ

ﺍﻟﻜﹶـﻼﹶﻡ

KALAM
Definisi :
Kalam secara bahasa :

ﲎﻌ ﻟِﻤﻉﻮﺿﻮﺍﻟﹾﻠﱠﻔﹾﻆﹸ ﺍﻟﹾﻤ
"Lafadh yang diletakkan untuk suatu makna."
Dan secara istilah :

ﺪﺍﹾﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ ﺍﳌﹸﻔِﻴ
"Lafadh yang berfaidah (memiliki makna)",
Misalnya : (" )ﺍﷲ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﳏﻤـﺪ ﻧﺒﻴﻨـﺎAllah adalah Robb kita dan Muhammad adalah
Nabi kita".
Dan suatu kalam minimal tersusun dari dua kata benda; atau satu kata
kerja dan satu kata benda.
Contoh yang pertama : (" )ﳏﻤـﺪ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲMuhammad adalah Rosullullah" dan
contoh yang kedua adalah (" )ﺍﺳﺘﻘﺎﻡ ﳏﻤﺪMuhammad berdiri".
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Dan satu bagian dari kalam disebut kata yaitu : Lafadh yang diletakkan
untuk suatu makna tunggal, yaitu kadang-kadang berupa kata benda (isim),
kata kerja (fi'il), atau huruf (harf).
Isim (kata benda) :

ٍﻦﻣﺎﺭٍ ﺑِﺰﻌﺮِ ﺇِﺷ ﻏﹶﻴﻔﹾﺴِﻪِ ﻣِﻦ ﻧ ﻓِﻲﲎﻌﻠﹶﻰ ﻣﻝﱠ ﻋﺎ ﺩﻣ
"apa-apa yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dengan tidak
menunjukkan waktu tertentu."
Dan isim ada tiga macam :
Pertama : Apa-apa yang menunjukkan keumuman misalnya kata sambung.
Kedua : Apa-apa yang menunjukkan kemutlakan misalnya nakiroh dalam
konteks penetapan.
Ketiga : Apa-apa yang menunjukkan kekhususan misalnya nama orang.
Fi'il (kata kerja):

ِﺔِ ﺍﻟﺜﱠﻼﹶﺛﹶﺔﻣِﻨﺪِ ﺍﹾﻷَﺯﺌﹶﺘِﻪِ ﺑِﺄﹶﺣﻴ ﺑِﻬﺮﻌﺃﹶﺷ ﻭ،ِﻔﹾﺴِﻪ ﻧ ﻓِﻲﲎﻌﻠﹶﻰ ﻣﻝﱠ ﻋﺎ ﺩﻣ
"Apa-apa yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri, dan keadaannya
menunjukkan salah satu dari tiga waktu."
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Yaitu fi'il madhi seperti ()ﻓﹶﻬِـﻢ, fi'il mudhori' seperti (ـﻢﻔﹾﻬ )ﻳatau fi'il amr
seperti (ﻢ)ﺍِﻓﹾﻬ.
Dan fi'il dengan pembagiannya tersebut memberikan faidah mutlaq,
bukan umum.
Harf adalah :

ِﺮِﻩﻰ ﻓِﻲ ﻏﹶﻴﻨﻌﻠﹶﻰ ﻣﻝﱠ ﻋﺎ ﺩﻣ
"Apa-apa yang menunjukkan makna pada yang selainnya"
Diantaranya :
1. Wawu ( )ﺍﻟـﻮﺍﻭ: datang sebagai 'athof (penyambung), maka memberikan
faidah penggabungan dua hal yang saling bersambung di dalam sebuah
hukum, tidak menunjukkan urutan dan tidak menafikannya kecuali
dengan dalil.
2. Fa' ( )ﺍﻟﻔﺎﺀ: datang sebagai 'athof (penyambung), maka memberikan faidah
penggabungan dua hal yang saling bersambung di dalam hukum dengan
berurutan dan beriringan dan datang dengan sebab, dan memberi faidah
ta'lil (alasan).
3.

(ﺓ )ﺍﻟـﻼﻡ ﺍﳉـﺎﺭ: memiliki beberapa makna diantaranya : sebab, kepemilikan
dan kebolehan.
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4. (ﺓ )ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﺭ: memiliki beberapa makna diantaranya : wajib.
JENIS-JENIS KALAM :
Kalam terbagi dari segi kemungkinan disifati benar dan tidaknya dengan dua
macam :
1) Al-Khobar (Berita):

ِ ﺍﻟﻜﹶﺬِﺏِ ﻟِﺬﹶﺍﺗِﻪﻕِ ﺃﹶﻭﺪ ﺑِﺎﻟﺼﻒﺻﻮ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜِﻦﻤﺎ ﻳﻣ
"Kalam yang mungkin disifati dengan benar atau dusta pada asalnya."
Maka keluar dari perkataan kami : (" )ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏApa-apa yang
mungkin disifati dengan benar atau dusta"; (" )ﺍﻹﻧﺸﺎﺀal-insya' (yang mengandung
perintah atau larangan, pent)" karena tidak memiliki kemungkinan seperti
itu, sebab penunjukannya bukanlah suatu pengkabaran yang mungkin untuk
dikatakan : ia benar atau dusta.
Dan keluar dari perkataan kami : (" )ﻟﺬﺍﺗﻪpada asalnya"; khobar yang tidak
mengandung kebenaran, atau tidak mengandung kedustaan dari sisi yang
dikabarkan. Yang demikian karena khobar dari sisi yang dikabarkan terbagi
menjadi 3 :
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Pertama, yang tidak mungkin disifati dengan dusta, seperti khobar dari
Allah dan Rasul-Nya yang telah shohih darinya.
Kedua, yang tidak mungkin disifati dengan kebenaran, seperti khobar
tentang sesuatu yang mustahil secara syar'i atau secara akal. Yang pertama
(mustahil secara syar'i, pent), seperti seorang yang mengaku sebagai Rasul
setelah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam; dan yang kedua (mustahil secara
akal, pent), seperti khobar berkumpulnya 2 hal yang saling bertentangan
(yang tidak mungkin ada bersamaan atau hilang bersamaan, pent) seperti
bergerak dan diam pada sesuatu yang satu pada waktu yang sama.
Ketiga, yang mungkin disifati dengan benar dan dusta baik dengan
kemungkinan yang sama (tidak bisa dibenarkan dan didustakan karena sulit
ditarjih, pent) atau dengan merojihkan salah satunya, seperti kabar dari
seseorang tentang sesuatu yang ghoib dan yang semisalnya.

2) Al-Insya' ()ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ:

ِﺍﻟﹾﻜﹶﺬِﺏﻕِ ﻭﺪ ﺑِﺎﻟﺼﻒﺻﻮ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜِﻦﻤﺎ ﻻﹶ ﻳﻣ
"Kalam yang tidak mungkin disifati dengan benar atau dusta",
diantaranya adalah perintah dan larangan. Seperti firman Allah :

ﺌﺎﻴﺮِﻛﹸﻮﺍ ﺑِﻪِ ﺷﺸﻻ ﺗ ﻭﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﺍﻋﻭ
"Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu
apapun." (an-Nisa : 36)
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Dan terkadang kalam adalah berupa khobar insya' ditinjau dari 2 sisi;
seperti bentuk akad yang dilafadzkan, misal : "aku jual atau aku terima",
karena kalimat ini merupakan khobar ditinjau dari penunjukannya terhadap
apa yang ada (kehendak, pent) pada orang yang meng-akad, dan merupakan
insya' ditinjau dari sisi konsekuensi akad.
Terkadang kalam datang dalam bentuk khobar tapi yang dimaksud
dengannya adalah Insya' dan sebaliknya untuk suatu faidah.
Contoh yang pertama : Firman Allah subhanahu wa ta'ala :

ٍﻭﺀ ﺛﹶﻼﺛﹶﺔﹶ ﻗﹸﺮﻔﹸﺴِﻬِﻦ ﺑِﺄﹶﻧﻦﺼﺑﺮﺘ ﻳﻄﹶﻠﱠﻘﹶﺎﺕﺍﻟﹾﻤﻭ
"Dan perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah menunggu tiga
kali quru'" (al-Baqoroh : 228)
Maka firman Allah "ﻦﺼﺑﺮﺘ "ﻳadalah berbentuk khobar tetapi yang dimaksud
dengannya adalah perintah, dan faidah dari hal tersebut adalah penegasan
terhadap perbuatan yang diperintahkan tersebut, sampai seolah-olah
perintah tersebut seperti perintah yang telah terjadi, berbicara dengannya
seperti salah satu sifat dari sifat-sifat perintah.
Contoh yang sebaliknya : Firman Allah subhanahu wa ta'ala :

ﺎﻛﹸﻢﻄﹶﺎﻳﻤِﻞﹾ ﺧﺤﻟﹾﻨﺎ ﻭﺒِﻴﻠﹶﻨﻮﺍ ﺳﺒِﻌﻮﺍ ﺍﺗﻨ ﺁﻣﻭﺍ ﻟِﻠﱠﺬِﻳﻦ ﻛﹶﻔﹶﺮﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻭ
"Dan berkata orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, " Ikutilah
jalan (agama) kami dan kami akan memikul kesalahan-kesalahan kamu." [QS
al-Ankabut : 12]
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Maka firman Allah "ﻤِﻞﹾﺤﻟﹾﻨ "ﻭadalah dalam bentuk perintah tetapi yang dimaksud
dengannya adalah khobar, yaitu : dan kami akan memikul, dan faidah dari hal
tersebut adalah menempatkan sesuatu yang dikhobarkan tersebut pada
tempat yang diwajibkan dan diharuskan dengannya.
HAKIKAT DAN MAJAZ
Kalam dari sisi penggunaannya terbagi menjadi hakikat dan majaz.
1. Hakikat ( )ﺍﳊﻘﻴﻘﺔadalah

 ﻟﹶﻪﻊﺿﺎ ﻭﻤﻞﹸ ﻓِﻴﻤﻌﺘﺴﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ ﺍﻟﹾﻤ
"Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya."
Seperti : Singa ( )ﺃﺳﺪuntuk suatu hewan yang buas.

Maka keluar dari perkataan kami : (" )ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞyang digunakan" : yang tidak
digunakan, maka tidak dinamakan hakikat dan majaz.
Dan keluar dari perkataan kami : ( " )ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﻟـﻪpada asal peletakannya" :
Majaz.
Dan hakikat terbagi menjadi tiga macam : Lughowiyyah, Syar'iyyah dan
'Urfiyyah.
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Hakikat lughowiyyah adalah :

ِﺔ ﺍﻟﻠﱡﻐ ﻓِﻲ ﻟﹶﻪﺿِﻊﺎ ﻭﻤﻞﹸ ﻓِﻴﻤﻌﺘﺴﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆ ﺍﻟﹾﻤ
"Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa."
Maka keluar dari perkataan kami : (" )ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔsecara bahasa" : hakikat syar'iyyah
dan hakikat 'urfiyyah.
Contohnya : sholat, maka sesungguhnya hakikatnya secara bahasa adalah doa,
maka dibawa pada makna tersebut menurut perkataan ahli bahasa.
Hakikat syar'iyyah adalah :

ِﻉﺮ ﺍﻟﺸ ﻓِﻲ ﻟﹶﻪﺿِﻊﺎ ﻭﻤﻞﹸ ﻓِﻴﻤﻌﺘﺴﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ ﺍﻟﹾﻤ
"Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara syar'i."
Maka keluar dari perkataan kami : (" )ﰲ ﺍﻟﺸــﺮﻉsecara syar'i" : hakikat
lughowiyyah dan hakikat 'urfiyyah.
Contohnya : sholat, maka sesungguhnya hakikatnya secara syar'i adalah
perkataan dan perbuatan yang sudah diketahui yang dimulai dengan takbir
dan diakhiri dengan salam, maka dibawa pada makna tersebut menurut
perkataan ahli syar'i.
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Hakikat 'urfiyyah adalah :

ِﻑﺮ ﺍﻟﻌ ﻓِﻲ ﻟﹶﻪﺿِﻊﺎ ﻭﻤﻞﹸ ﻓِﻴﻤﻌﺘﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ ﺍﳌﹸﺴ
"Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara 'urf (adat/kebiasaan)."
Maka keluar dari perkataan kami : (" )ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻑsecara 'urf" : hakikat lughowiyyah
dan hakikat syar'iyyah.
Contohnya : Ad-Dabbah ()ﺍﻟﺪﺍﺑـﺔ, maka sesungguhnya hakikatnya secara 'urf
adalah hewan yang mempunyai empat kaki, maka dibawa pada makna
tersebut menurut perkataan ahli 'urf.
Dan manfaat dari mengetahui pembagian hakikat menjadi tiga macam adalah
: Agar kita membawa setiap lafadz pada makna hakikat dalam tempat yang
semestinya sesuai dengan penggunaannya. Maka dalam penggunaan ahli
bahasa lafadz dibawa kepada hakikat lughowiyyah dan dalam penggunaan
syar'i dibawa kepada hakikat syar'iyyah dan dalam penggunaan ahli 'urf
dibawa kepada hakikat 'urfiyyah.
2. Majaz (ﺎﺯ )ﺍadalah

 ﻟﹶﻪﺿِﻊﺎ ﻭﺮِ ﻣ ﻏﹶﻴﻞﹸ ﻓِﻲﻤﻌﺘﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ ﺍﳌﹸﺴ
"Lafadz yang digunakan bukan pada asal peletakannya."
Seperti : singa untuk laki-laki yang pemberani.
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Maka keluar dari perkataan kami : (" )ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞyang digunakan" : yang tidak
digunakan, maka tidak dinamakan hakikat dan majaz.
Dan keluar dari perkataan kami : (" )ﰲ ﻏـﲑ ﻣـﺎ ﻭﺿـﻊ ﻟـﻪbukan pada asal
peletakannya" : Hakikat.
Dan tidak boleh membawa lafadz pada makna majaznya kecuali dengan
dalil yang shohih yang menghalangi lafadz tersebut dari maksud yang hakiki,
dan ini yang dinamakan dalam ilmu bayan sebagai qorinah (penguat).
Dan disyaratkan benarnya penggunaan lafadz pada majaznya : Adanya
kesatuan antara makna secara hakiki dengan makna secara majazi agar
benarnya pengungkapannya, dan ini yang dinamakan dalam ilmu bayan
sebagai

'Alaqoh

(hubungan/

penyesuaian),

dan

'Alaqoh bisa

berupa

penyerupaan atau yang selainnya.
Maka jika majaz tersebut dengan penyerupaan, dinamakan majaz
Isti'arah ()ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ, seperti majaz pada lafadz singa untuk seorang laki-laki yang
pemberani.
Dan jika bukan dengan penyerupaan, dinamakan majaz Mursal ()ﳎﺎﺯ ﻣﺮﺳﻞ
jika majaznya dalam kata, dan dinamakan majaz 'Aqli ( )ﳎﺎﺯ ﻋﻘﻠﻲjika majaznya
dalam penyandarannya.
Contohnya dari majaz mursal : kamu mengatakan : (" )ﺭﻋﻴﻨـﺎ ﺍﳌﻄـﺮKami
memelihara hujan", maka kata (" )ﺍﳌﻄـﺮhujan" merupakan majaz dari rumput
()ﺍﻟﻌﺸﺐ. Maka majaz ini adalah pada kata.
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Dan contohnya dari majaz 'Aqli : Kamu mengatakan : ()ﺃﻧﺒـﺖ ﺍﳌﻄـﺮ ﺍﻟﻌﺸـﺐ
"Hujan itu menumbuhkan rumput", maka kata-kata tersebut seluruhnya
menunjukkan hakikat maknanya, tetapi penyandaran menumbuhkan pada
hujan adalah majaz, karena yang menumbuhkan secara hakikat adalah Allah
ta'ala, maka majaz ini adalah dalam penyandarannya.
Dan diantara majaz mursal adalah : Majaz dalam hal penambahan dan
majaz dalam hal penghapusan.
Mereka memberi permisalan

majaz dalam hal penambahan dengan

firman Allah ta'ala :

ٌﺀﻲ ﻛﹶﻤِﺜﹾﻠِﻪِ ﺷﺲﻟﹶﻴ
"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan-Nya" (QS. Asy-Syuro : 11)
Maka mereka mengatakan : Sesungguhnya (" )ﺍﻟﻜـﺎﻑhuruf kaaf" adalah
tambahan untuk penguatan peniadaan permisalan dari Allah ta'ala.
Contoh dari majaz dengan penghapusan adalah firman Allah ta'ala :

ﺔﹶﻳﺄﹶﻝِ ﺍﻟﹾﻘﹶﺮﺍﺳﻭ
"Bertanyalah kepada desa" (QS. Yusuf : 82)
Maksudnya : (" )ﻭﺍﺳـﺄﻝ ﺃﻫـﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳـﺔbertanyalah pada penduduk desa", maka
penghapusan kata (" )ﺃﻫـﻞpenduduk" adalah suatu majaz, dan bagi majaz ada
macam yang sangat banyak yang disebutkan dalam ilmu bayan.
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Dan hanya saja disebutkan sedikit tentang hakikat dan majaz dalam
ushul fiqh karena penunjukan lafadz bisa jadi berupa hakikat dan bisa jadi
berupa majaz, maka dibutuhkan untuk mengetahui keduanya dan hukumnya.
Wallahu A'lam.
PERINGATAN:
Pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz adalah masyhur di
kalangan sebagian besar muta'akhkhirin dalam Al-Qur'an dan yang selainnya.
Dan berkata sebagian ahli ilmu : "Tidak ada majaz dalam Al-Qur'an" dan
berkata sebagian yang lain : "Tidak ada majaz dalam Al-Qur'an dan yang
selainnya", dan ini merupakan pendapat Abu Ishaq Al-Isfaroyin dan dari
kalangan muta'akhkhirin Muhammad Al-Amin Asy-Syanqithi. Dan Syaikhul
Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul Qoyyim telah menjelaskan
bahwasanya istilah tersebut muncul setelah berlalunya tiga masa yang utama,
dan beliau menguatkan pendapat ini dengan dalil-dalil yang kuat dan banyak,
yang menjelaskan kepada orang yang menelitinya bahwa pendapat ini adalah
pendapat yang benar.
***
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ﺮﺍﻷَﻣ

PERINTAH
DEFINISINYA :
Perintah ( )ﺍﻷﻣﺮadalah :

ِﻼﹶﺀﺘِﻌﻪِ ﺍﹾﻻِﺳﺟﻠﹶﻰ ﻭﻞِ ﻋ ﺍﻟﻔِﻌ ﻃﹶﻠﹶﺐﻦﻤﻀﺘﻝﹲ ﻳﻗﹶﻮ
"Perkataan yang mengandung permintaan untuk dilakukannya suatu
perbuatan, dalam bentuk al-isti'la (dari yang lebih tinggi ke yang lebih
rendah, seperti Allah memerintahkan hamba-Nya. pent).
Keluar dari perkataan kami : (" )ﻗـﻮﻝperkataan" ; Isyarat, maka isyarat
tidak dinamakan perintah, walaupun maknanya memberi faidah perintah.
Keluar dari perkataan kami : (" )ﻃﻠـﺐ ﺍﻟﻔﻌـﻞpermintaan untuk dilakukannya
suatu perbuatan" ; larangan, karena larangan merupakan permintaan untuk
meninggalkan sesuatu, dan yang dimaksud dengan perbuatan adalah
mewujudkan

sesuatu,

maka

(perbuatan

tersebut,

pent)

mencakup

perkataan/ucapan yang diperintahkan.
Keluar dari perkataan kami : (" )ﻋﻠـﻰ ﻭﺟـﻪ ﺍﻻﺳـﺘﻌﻼﺀdalam bentuk isti'la" ; aliltimas (setara/sejajar/selevel, pent) dan do'a (dari yang lebih rendah
kepada yang lebih tinggi, pent) dan yang selainnya yang diambil dari bentuk
perintah dengan adanya qorinah (yakni konteks kalimatnya bukan sebagai
perintah, pent).
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BENTUK-BENTUK PERINTAH :
Bentuk-bentuk perintah ada empat :
1. Fi'il amr ()ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ,
Contohnya :

ِﺎﺏ ﺍﻟﹾﻜِﺘ ﻣِﻦﻚ ﺇِﻟﹶﻴﺎ ﺃﹸﻭﺣِﻲﻞﹸ ﻣﺍﺗ
"Bacalah apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Kitab" [QS. AlAnkabut :45]
2. Isim fi'il amr ()ﺍﺳﻢ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ,
Contohnya :

ِﻼﹶﺓﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼ ﻋﻲﺣ
"Marilah kita sholat"
3. Masdar pengganti dari fi'il amr ()ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ,
Contohnya :

ﻗﹶﺎﺏ ﺍﻟﺮﺏﺮﻭﺍ ﻓﹶﻀ ﻛﹶﻔﹶﺮ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻢﻓﹶﺈِﺫﹶﺍ ﻟﹶﻘِﻴﺘ
"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka
pancunglah batang leher mereka." [QS. Muhammad : 4]
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4. Fi'il Mudhori' yang bersambung dengan lam amr ()ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺍﳌﻘﺮﻭﻥ ﺑﻼﻡ ﺍﻷﻣﺮ,
Contohnya :

ِﻮﻟِﻪﺳﺭﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻭﻣِﻨﺆﻟِﺘ
"Supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya" QS. Al-Mujadalah:4]
Dan terkadang yang selain bentuk perintah memberi faidah permintaan
untuk dilakukannya suatu perbuatan seperti suatu perbuatan yang disifati
dengan hukum fardhu atau wajib atau mandub (disukai) atau merupakan
ketaatan atau pelakunya dipuji atau yang meninggalkannya dicela atau
mengerjakannya mendapat ganjaran atau meninggalkannya mendapat adzab.
Yang ditunjukkan dari bentuk perintah ()ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻷﻣﺮ:
Bentuk perintah secara mutlak/ umum memberi konsekuensi: wajibnya
sesuatu yang diperintahkan dan bersegera ( )ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓdalam melakukannya secara
langsung.
Diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa bentuk perintah memberi
konsekuensi wajib adalah firman Allah ta'ala :

 ﺃﹶﻟِﻴﻢﺬﹶﺍﺏ ﻋﻢﻬﺼِﻴﺒ ﻳﺔﹲ ﺃﹶﻭﻨ ﻓِﺘﻢﻬﺼِﻴﺒﺮِﻩِ ﺃﹶﻥﹾ ﺗ ﺃﹶﻣﻦﺎﻟِﻔﹸﻮﻥﹶ ﻋﺨ ﻳﺬﹶﺭِ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﺤﻓﹶﻠﹾﻴ
"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, takut akan
ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih" [QS. an-Nur : 63]
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Segi pendalilannya bahwasanya Allah memperingatkan kepada orangorang yang menyelisihi perintah Rosul shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa
mereka akan tertimpa fitnah yaitu kesesatan atau mereka akan ditimpa
dengan adzab yang pedih, yang demikian itu tidaklah terjadi melainkan
dengan meninggalkan kewajiban, maka ini menunjukkan bahwa perintah
Rosullullah shallallahu 'alaihi wa sallam secara mutlak/ umum menunjukkan
wajibnya perbuatan yang diperintahkan.
Dan diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa bentuk perintah
menunjukkan untuk segera dilakukan secara langsung adalah firman Allah
ta'ala :

ِﺍﺕﺮﻴﺒِﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﺨﺘﻓﹶﺎﺳ
"Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan" [QS. Al-Baqoroh :
148]
Dan semua yang diperintahkan secara syar'i merupakan kebaikan, dan
perintah untuk berlomba-lomba dalam mengerjakannya merupakan dalil
wajibnya bersegera.
Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membenci ketika para sahabat
menunda-nunda apa yang diperintahkan kepada mereka dari menyembelih
dan mencukur rambut pada hari perjanjian Hudaibiyyah, sampai Rosullullah
shallallahu 'alaihi wa sallam masuk mendatangi Ummu Salamah radhiyallahu
'anha maka beliau menceritakan kepadanya apa yang beliau dapatkan dari
sikap para sahabat (yang menunda-nunda perintahnya, pent). [HR. Ahmad
dan Al-Bukhori].
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Dan

karena

bersegera

dalam

melakukan

suatu

perbuatan (yang

diperintahkan, pent) adalah lebih hati-hati dan lebih membebaskan dari
tanggungan, dan menunda-nunda melakukan perbuatan yang diperintahkan
merupakan cacat, dan memberi konsekuensi bertumpuknya kewajibankewajiban sehingga seseorang menjadi tidak sanggup mengerjakannya.
Dan terkadang perintah keluar dari hukum wajib dan bersegera dengan
adanya dalil yang menunjukkan demikian maka perintah keluar dari hukum
wajib kepada beberapa makna (hukum), diantaranya :
1. Mandub (disukai), seperti firman Allah ta'ala :

ﻢﺘﻌﺎﻳﺒﻭﺍ ﺇِﺫﹶﺍ ﺗﻬِﺪﺃﹶﺷﻭ
"Dan datangkanlah saksi jika kalian berjual beli" [QS. Al-Baqoroh : 282]
Perintah untuk mendatangkan saksi atas jual beli hukumnya adalah mandub
dengan dalil bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membeli kuda dari
seorang A'robi (Arab Badui) dan beliau tidak mendatangkan saksi. [HR.
Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan pada hadits tersebut terdapat suatu
cerita].
2. Mubah (Boleh), dan kebanyakan yang terjadi adalah jika perintah tersebut
datang setelah adanya larangan atau sebagai jawaban terhadap sesuatu yang
disangka terlarang.
Contoh setelah adanya larangan : firman Allah ta'ala :

34

Ushul Fiqih ()ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ

ﻭﺍﻄﹶﺎﺩ ﻓﹶﺎﺻﻢﻠﹶﻠﹾﺘﺇِﺫﹶﺍ ﺣﻭ
"Jika engkau telah bertahallul maka berburulah" [QS. Al-Maidah : 2]
Perintah untuk berburu tersebut hukumnya mubah karena ia muncul
setelah adanya larangan yang ditunjukkan dari firman Allah :

ﻡﺮ ﺣﻢﺘﺃﹶﻧﺪِ ﻭﺼﻴ
 ﺤِﻠﱢﻲ ﺍﻟ ﻣﺮﻏﹶﻴ
"(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
dalam keadaan ber-ihrom." [QS. Al-Maidah : 1]
Dan contoh sebagai jawaban terhadap sesuatu yang disangka terlarang
adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam :

ﺝﺮﻻﹶ ﺣﻞﹾ ﻭﺍﻓﹾﻌ
"Lakukanlah, tidak mengapa!" [Muttafaqun alaih]
Sebagai jawaban atas orang yang bertanya kepada beliau pada haji wada'
tentang mendahulukan amalan-amalan haji yang satu terhadap yang lainnya
yang dikerjakan pada hari Ied.
3. Ancaman seperti pada firman Allah ta'ala :

ﺼِﲑﻠﹸﻮﻥﹶ ﺑﻤﻌﺎ ﺗ ﺑِﻤﻪ ﺇِﻧﻢﺎ ﺷِﺌﹾﺘﻠﹸﻮﺍ ﻣﻤﺍﻋ
"Berbuatlah semau kalian, sesungguhnya Allah Maha Melihat terhadap
apa-apa yang kalian kerjakan." [QS. Fushshilat : 40]
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ﺍﺎﺭ ﻧﺎ ﻟِﻠﻈﱠﺎﻟِﻤِﲔﻧﺪﺘﺎ ﺃﹶﻋ ﺇِﻧﻜﹾﻔﹸﺮﺎﺀ ﻓﹶﻠﹾﻴﻦ ﺷﻣﻣِﻦ ﻭﺆﺎﺀ ﻓﹶﻠﹾﻴﻦ ﺷﻓﹶﻤ
"Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan
barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir." Sesungguhnya Kami telah
sediakan bagi orang orang zalim itu neraka" [QS. Al-Kahfi: 29]
Penyebutan ancaman setelah adanya perintah yang disebutkan tadi
merupakan dalil bahwa perintah tersebut adalah sebagai ancaman.
Dan terkadang perintah keluar dari hukum bersegera kepada hukum boleh
ditunda ()ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ.

Contohnya : Qodho' puasa romadhon, maka seseorang diperintahkan
untuk menunaikannya, akan tetapi ada dalil yang menunjukkan bahwa qodho'
tersebut boleh ditunda. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata :

ﺫﹶﻟِﻚﺎﻥﹶ ﻭﺒﻌ ﺇِﻟﱠﺎ ﻓِﻲ ﺷﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶ ﹾﻗﻀِﻴﻄِﻴﻊﺘﺎ ﺃﹶﺳﺎﻥﹶ ﻓﹶﻤﻀﻣ ﺭ ﻣِﻦﻡﺼﻮ
  ﺍﻟﻠﹶﻲﻜﹸﻮﻥﹸ ﻋﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ

ﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳﻜﹶﺎﻥِ ﺭﻟِﻤ

"Aku pernah mempunyai hutang puasa romadhon, aku tidak mampu untuk
mengqodho'nya kecuali di bulan Sya'ban, yang demikian adalah karena
kedudukan Rosullullah shallallahu 'alaihi wa sallam." [HR. Al-Jama'ah]
Dan seandainya mengakhirkannya adalah haram maka Aisyah tidak akan
diizinkan untuk mengakhirkan qodho' tersebut.
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APA YANG TIDAK SEMPURNA SESUATU YANG DIPERINTAHKAN KECUALI
DENGANNYA ()ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﺇﻻ ﺑﻪ:
Jika suatu perbuatan yang diperintahkan tidak bisa dikerjakan kecuali
dengan sesuatu maka sesuatu tersebut adalah diperintahkan, jika yang
diperintahkan adalah wajib maka sesuatu itu hukumnya juga wajib, dan jika
yang diperintahkan adalah mandub maka sesuatu itu hukumnya mandub.
Contoh yang wajib : menutup aurat, jika tidak bisa dikerjakan kecuali
dengan membeli pakaian, maka membeli pakaian tersebut hukumnya menjadi
wajib.
Contoh yang mandub : memakai wewangian untuk sholat jum'at, jika
tidak bisa dikerjakan kecuali dengan membeli wewangian, maka membeli
wewangian tersebut hukumnya menjadi mandub.
Dan kaidah ini terkandung pada kaidah yang lebih umum darinya yaitu :

ِ ﺍﳌﹶﻘﹶﺎﺻِﺪﻜﹶﺎﻡﺎ ﺃﹶﺣﺎﺋِﻞﹸ ﻟﹶﻬﺳﺍﻟﻮ
"hukum wasilah adalah sebagaimana hukum yang dituju."
Maka wasilah-wasilah untuk suatu yang diperintahkan hukumnya adalah
diperintahkan juga, dan wasilah-wasilah yang suatu yang dilarang hukumnya
adalah dilarang.
***
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ـﻲﻬﺍﻟﻨ

LARANGAN
DEFINISINYA :
Larangan ( )ﺍﻟﻨﻬﻲadalah :

ﻥﹸ ﺑِﻼﹶﻭ ﺍﳌﹶﻘﹾﺮﺎﺭِﻉ ﺍﳌﹸﻀﺔٍ ﻫِﻲﺻﻮﺼﺨﺔٍ ﻣﻐﻼﹶﺀِ ﺑِﺼِﻴﺘِﻌﻪِ ﺍﹾﻻِﺳﺟﻠﹶﻰ ﻭ ﻋ ﺍﻟﻜﹶﻒ ﻃﹶﻠﹶﺐﻦﻤﻀﺘﻝﹲ ﻳﻗﹶﻮ
ِﺔﺎﻫِﻴﺍﻟﻨ
"Perkataan yang mengandung permintaan untuk menahan diri dari suatu
perbuatan dalam bentuk isti'la' (dari atas ke bawah) dengan bentuk khusus
yaitu fi'il mudhori' yang didahului dengan 'la nahiyah' (ﺎﻫِﻴﺔ( )ﻻﹶ ﺍﻟﻨYakni [ ]ﻻyang
bermakna larangan, pent)."
Seperti firman Allah :

ﻮﻥﹶﻠﹶﻤﻌ ﻻ ﻳﺍﺀَ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻮ ﺃﹶﻫﺒِﻊﺘﻻ ﺗﻭ
"Dan

janganlah

engkau

mengikuti

hawa

nafsu orang-orang yang

mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada
akhirat." [QS. Al-An'am:105]
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Keluar dari perkataan kami : (" )ﻗﻮﻝperkataan" : isyarat ()ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ, maka
isyarat tidak dinamakan sebagai larangan walaupun maknanya memiliki
faidah sebagai larangan.
Keluar dari perkataan kami : (" )ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻜﻒpermintaan untuk menahan diri
dari suatu perbuatan": perintah ()ﺍﻷﻣﺮ, karena perintah adalah permintaan
untuk melakukan suatu perbuatan."
Keluar dari perkataan kami : (" )ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺀdalam bentuk isti'la'" :
sejajar ( )ﺍﻻﻟﺘﻤﺎﺱdan doa ()ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ, dan yang selainnya yang memberi faidah
larangan dengan adanya qorinah.
Keluar dari perkataan kami : (" )ﺑﺼﻴﻐﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺍﳌﻘﺮﻭﻥ ﺑﻼ ﺍﻟﻨﺎﻫﻴﺔdengan
bentuk khusus yaitu fi'il mudhori' yang didahului dengan la nahiyah" : apa-apa
yang menunjukkan atas permintaan menahan diri dari sesuatu dengan bentuk
perintah ()ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻷﻣﺮ, seperti : (" )ﺩﻉtinggalkan", (" )ﺍﺗﺮﻙtinggalkan", ()ﻛﻒ
"cukup", dan yang selainnya, maka walaupun ini mengandung permintaan
untuk menahan diri dari sesuatu, tapi fi'il-fi'il tersebut dalam bentuk perintah
()ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻷﻣﺮ, maka fi'il-fi'il tersebut adalah bermakna perintah, bukan larangan.

Dan terkadang yang selain bentuk larangan ( )ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲmemberi faidah
permintaan untuk menahan diri dari suatu perbuatan seperti suatu perbuatan
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yang disifati dengan keharoman, larangan atau keburukan, atau atau
pelakunya dicela, atau mengerjakannya mendapat adzab.
APA-APA YANG MENJADI KOSEKUENSI BENTUK LARANGAN ()ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ:
Bentuk larangan secara mutlak menunjukkan keharoman dan rusaknya
sesuatu yang dilarang tersebut.
Diantara dalil-dalil bahwa larangan itu menunjukkan keharoman adalah
firman Allah ta'ala :

ﻮﺍﻬﺘ ﻓﹶﺎﻧﻪﻨ ﻋﺎﻛﹸﻢﻬﺎ ﻧﻣ ﻭﺬﹸﻭﻩﻮﻝﹸ ﻓﹶﺨﺳ ﺍﻟﺮﺎﻛﹸﻢﺎ ﺁﺗﻣﻭ
"Apa-apa (perintah) yang datang kepada kalian dari Rosul maka ambillah
(kerjakanlah) dan apa-apa yang dilarang oleh Rosul maka berhentilah
(tinggalkanlah)" [QS. Al-Hasyr : 7]
Maka perintah untuk berhenti (meninggalkan dari apa yang dilarang)
menunjukkan wajibnya berhenti, dan konsekuensinya adalah haramnya
mengerjakan perbuatan tersebut.
Diantara dalil-dalil bahwa larangan itu menunjukkan rusaknya suatu
perbuatan adalah sabda Nabi Shollallahu 'alaihi wa sallam adalah :

ﺩ ﺭﻮﺎ ﻓﹶﻬﻧﻪِ ﺃﹶﻣِﺮﻠﹶﻴ ﻋﺲﻼﹰ ﻟﹶﻴﻤﻤِﻞﹶ ﻋ ﻋﻦﻣ
"Barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak ada padanya
perintah kami maka perbuatan tersebut tertolak."
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Yakni ditolak ()ﻣﺮﺩﻭﺩ, dan apa-apa yang Nabi shollallahu alaihi wa sallam
melarang dari mengerjakannya, maka tidak ada padanya perintah Nabi
shollallahu alaihi wa sallam, sehingga perbuatan tersebut merupakan
perbuatan yang ditolak.
Demikian dan dalam kaidah al-madzhab (maksudnya adalah madzhab
hambali, pent) dalam perbuatan yang dilarang; apakah perbuatan tersebut
menjadi batal atau tetap sah dengan adanya pengharaman (terhadap
perbuatan tersebut)? adalah sebagai berikut :
1. Bahwa larangan tersebut kembali pada dzat yang dilarang atasnya atau
syaratnya maka sesuatu itu menjadi batal.
2. Bahwa larangan tersebut kembali pada perkara luar yang tidak
berhubungan dengan dzat yang dilarang atasnya dan tidak pula
berhubungan dengan syaratnya maka sesuatu itu tidak menjadi batal.
Misal larangan yang kembali pada dzat yang dilarang dalam masalah
ibadah adalah : Larangan untuk berpuasa pada dua hari Ied.
Misal larangan yang kembali pada dzat yang dilarang dalam masalah
mu'amalah adalah : Larangan untuk berjual beli setelah adzan sholat jum'at
yang kedua bagi orang-orang yang wajib sholat jum'at.
Misal larangan yang kembali pada syaratnya dalam masalah ibadah
adalah: Larangan bagi laki-laki untuk memakai pakaian dari sutera, menutup
aurat adalah syarat sahnya sholat, jika dia menutupnya dengan pakaian yang
dilarang atasnya, maka sholatnya tidak sah karena larangan tersebut kembali
pada syaratnya.
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Misal larangan yang kembali pada syaratnya dalam masalah mu'amalah
adalah: Larangan untuk berjual beli dengan suatu binatang yang masih berada
dalam perut induknya, maka pengetahuan tentang sesuatu yang akan
diperjual belikan adalah syarat sahnya jual beli, jika seseorang berjual beli
dengan suatu binatang yang masih berada dalam perut induknya, maka jual
beli tersebut tidak sah karena larangan tersebut kembali pada syaratnya.
Misal larangan yang kembali pada perkara luar dalam masalah ibadah
adalah : larangan bagi laki-laki untuk memakai imamah dari sutera, jika dia
sholat dan memakai imamah dari sutera maka sholatnya tidak batal, karena
larangan tidak kembali kepada dzatnya sholat dan syaratnya.
Misal larangan yang kembali pada perkara luar dalam masalah mu'amalah
adalah : larangan untuk menipu, maka jika seseorang melakukan jual beli
sesuatu dengan menipu, jual beli tersebut tidak batal karena larangan tidak
kembali pada dzatnya jual beli dan syaratnya.
Dan terkadang suatu larangan keluar dari hukum haram kepada hukum
lain dengan dalil yang menunjukkan hal itu, diantaranya :
1. Makruh, mereka (ulama ushul fiqh, pent) memberi permisalan hal itu
dengan sabda Nabi shollallahu alahi wa sallam :

ﻝﹸﻮﺒ ﻳﻮﻫﻨِﻪِ ﻭﻤِﻴ ﺑِﻴﻩ ﺫﹶﻛﹶﺮﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻦﺴﻤﻻﹶ ﻳ
"Janganlah salah seorang diantara kalian menyentuh kemaluannya
dengan tangan kanan ketika sedang kencing."
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Maka jumhur ulama mengatakan : "Sesungguhnya larangan disini
adalah menunjukkan kemakruhan, karena kemaluan adalah salah satu
bagian tubuh manusia, dan hikmah dari larangan tersebut adalah
mensucikan tangan kanan."
2. Sebagai arahan, misalnya sabda Nabi shollallahu alaihi wa sallam kepada
Mu'adz :" Janganlah kamu meninggalkan untuk membaca disetiap akhir
sholat :

ﺗِﻚﺎﺩﻦِ ﻋِﺒﺴﺣ ﻭﻜﹾﺮِﻙﺷ ﻭﻠﹶﻰ ﺫِﻛﹾﺮِﻙﻲ ﻋ ﺃﹶﻋِﻨﻢﺍﻟﻠﱠﻬ
"Ya Allah, tolonglah aku untuk berdzikir kepada-Mu, bersyukur
kepada-Mu dan untuk memperbaiki ibadahku kepada-Mu."
ORANG YANG MASUK DALAM PEMBICARAAN PERINTAH DAN LARANGAN :
Orang yang masuk dalam pembicaraan perintah dan larangan adalah
Mukallaf, yaitu orang yang telah baligh dan berakal.
Maka keluar dari perkataan kami : "orang yang telah baligh": anak kecil,
maka dia tidak dibebani perintah dan larangan dengan pembebanan yang
sama sebagaimana beban orang yang telah baligh, tetapi dia diperintahkan
untuk melakukan ibadah setelah mencapai tamyiz, sebagai latihan baginya
dalam ketaatan dan melarang dari kemaksiatan, agar terbiasa menahan diri
darinya.
Dan keluar dari perkataan kami : "orang yang berakal" : orang gila, maka
dia tidak dibebani perintah dan larangan, tetapi dia dicegah dari apa-apa
yang melampaui batas terhadap orang lain atau dari melakukan kerusakan,
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dan seandainya dia melakukan sesuatu yang diperintahkan atasnya, maka
perbuatan tersebut tidak sah, karena tidak ada maksud untuk melaksanakan
perintah Allah didalamnya.
Dan tidak termasuk atas hal ini diwajibkannya zakat dan hak-hak harta
bagi harta anak kecil dan orang gila, karena kewajiban atas hal ini terikat
dengan sebab yang tertentu, kapan didapatkan sebab itu (misalnya : haul dan
nishob sebagai sebab wajibnya zakat mal, pent) maka ditetapkan hukumnya,
maka sesungguhnya masalah ini dilihat pada sebabnya bukan pada pelakunya!
Dan taklif (pembebanan) dengan perintah dan larangan mencakup untuk
orang Islam dan orang kafir, tetapi orang kafir tidak sah jika ia melakukan
perbuatan yang diperintahkan disebabkan kekafirannya, berdasarkan firman
Allah ta'ala :

ﻮﻟِﻪﺳﺑِﺮﻭﺍ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻭ ﻛﹶﻔﹶﺮﻢﻬ ﺇِﻟﱠﺎ ﺃﹶﻧﻢﻬﻔﹶﻘﹶﺎﺗ ﻧﻢﻬﻞﹶ ﻣِﻨﻘﹾﺒ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻢﻬﻌﻨﺎ ﻣﻣﻭ
"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka
nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan
RasulNya" [QS. At-Taubah : 54]
Dan ia tidak diperintahkan untuk meng-qodho'nya seandainya ia masuk
islam, berdasarkan firman Allah ta'ala :

ﻠﹶﻒ ﺳﺎ ﻗﹶﺪ ﻣﻢ ﻟﹶﻬﻔﹶﺮﻐﻮﺍ ﻳﻬﺘﻨﻭﺍ ﺇِﻥﹾ ﻳ ﻛﹶﻔﹶﺮﻗﹸﻞﹾ ﻟِﻠﱠﺬِﻳﻦ
"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti
(dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosadosa mereka yang sudah lalu" [QS. Al-Anfal : 38]
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Dan sabda Nabi Shollallohu alaihi wa sallam kepada Amr bin al-Ash :

ﻠﹶﻪﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﹶﻗﺒ ﻣﺪِﻡﻬ ﻳﻠﹶﺎﻡﻭ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﹾﺈِﺳﺮﻤﺎ ﻋ ﻳﺖﻠِﻤﺎ ﻋﺃﹶﻣ
"Apakah kamu tidak mengetahui wahai Amr, bahwa islam menghapus
apa-apa (dosa-dosa, pent) yang telah lalu"
Dan hanya saja dia akan disiksa disebabkan ia meninggalkannya
(perintah, pent) jika ia mati dalam kekafiran, berdasarkan firman Allah ta'ala
sebagai jawaban kepada orang-orang yang berdosa ketika mereka ditanya :

ﺎﻛﹸﻨ ﻭﻜِﲔ ﺍﻟﹾﻤِﺴﻄﹾﻌِﻢ ﻧﻚ ﻧﻟﹶﻢ ﻭﻠﱢﲔﺼ ﺍﻟﹾﻤ ﻣِﻦﻚ ﻧ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﹶﻢﻘﹶﺮ ﻓِﻲ ﺳﻠﹶﻜﹶﻜﹸﻢﺎ ﺳﻣ

ﻘِﲔﺎ ﺍﻟﹾﻴﺎﻧﻰ ﺃﹶﺗﺘﻳﻦِ ﺣﻡِ ﺍﻟﺪﻮ ﺑِﻴﻜﹶﺬﱢﺏﺎ ﻧﻛﹸﻨ ﻭﺎِﺋﻀِﲔ ﺍﻟﹾﺨﻊ ﻣﻮﺽﺨﻧ

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka
menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan
shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami
membicarakan

yang

bathil,

bersama

dengan

orang-orang

yang

membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan,hingga
datang kepada kami kematian"" [QS. Al-Muddatsir : 32-37]
Penghalang-Penghalang Taklif (ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
Taklif

(pembebanan

 )ﻣﻮﺍﻧﻊ:

syari'at)

memiliki

penghalang-penghalang,

diantaranya : Kebodohan ()ﺍﳉﻬﻞ, lupa ( )ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥdan keterpaksaan ()ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ,
berdasarkan sabda Nabi Shollallahu alaihi wa sallam :

45

Ushul Fiqih ()ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ

ِﻪﻠﹶﻴﻮﺍ ﻋﻜﹾﺮِﻫﺘﺎ ﺍﺳﻣﺎﻥﹶ ﻭﻴﺴﺍﻟﻨﻄﹶﺄﹶ ﻭﺘِﻲ ﺍﻟﹾﺨ ﺃﹸﻣﻦ ﻋﺯﺎﻭﺠ ﺗﺇِﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ
"Sesungguhnya Allah telah memaafkan pada ummatku kesalahan, lupa
dan apa-apa yang mereka dipaksa atasnya." [HR Ibnu Majah dan Baihaqi] dan
hadits ini memiliki penguat-penguat dari Al-Kitab dan As-Sunnah yang
menunjukkan atas keshohihannya.
Kebodohan ( )ﺍﳉﻬﻞadalah tidak adanya ilmu, maka kapan saja seorang
mukallaf melakukan suatu perbuatan yang haram karena tidak tahu tentang
keharomannya maka ia tidak berdosa, seperti orang yang berbicara dalam
sholat karena tidak tahu tentang keharoman berbicara (dalam sholat, pent).
Dan jika seseorang meninggalkan suatu perbuatan yang wajib karena tidak
tahu tentang wajibnya perbuatan tersebut, maka tidak wajib baginya untuk
mengqodho'nya jika waktunya telah berlalu, dengan dalil bahwasanya Nabi
Shollallohu alaihi wa Sallam tidak memerintahkan kepada orang yang jelek
dalam sholatnya -yang dia tidak tuma'ninah dalam sholatnya-, Nabi tidak
memerintahkan kepadanya untuk mengganti apa yang telah berlalu dalam
sholat-sholatnya, dan hanya saja Nabi memerintahkan kepadanya untuk
mengerjakan (yakni mengulang, pent) sholat yang masih pada waktunya
berdasarkan sisi yang disyari'atkan.
Lupa ( )ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ: adalah lalainya hati terhadap sesuatu yang diketahui,
maka jika seseorang mengerjakan sesuatu perbuatan yang haram karena
lupa, maka ia tidak berdosa, seperti orang yang makan dalam keadaan
berpuasa disebabkan lupa. Dan jika seseorang meninggalkan perbuatan yang
yang wajib karena lupa maka tidak ia tidak berdosa pada saat ia lupa. Tetapi
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dia wajib mengerjakannya ketika dia ingat, berdasarkan sabda Nabi
Shollallohu alaihi wa Sallam :

ﺎﻫﺎ ﺇِﺫﹶﺍ ﺫﹶﻛﹶﺮﻠﱢﻬﺼﻼﹶﺓﹰ ﻓﹶﻠﹾﻴ ﺻﺴِﻲ ﻧﻦﻣ
"Barang siapa yang lupa mengerjakan sholat, maka hendaknya ia
mengerjakannya ketika ia mengingatnya."
Keterpaksaan ( )ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ: dipaksanya seseorang mengerjakan sesuatu yang
tidak ia ingink an, maka barang siapa yang dipaksa untuk melakukan sesuatu
yang haram, maka ia tidak berdosa, seperti orang yang dipaksa dalam
kekafiran dan hatinya tetap dalam keimanan. Dan barang siapa yang dipaksa
untuk meninggalkan kewajiban maka ia tidak berdosa pada saat ia dipaksa,
dan wajib baginya untuk mengqodho'nya ketika sudah tidak ada paksaan,
seperti orang yang dipaksa untuk meninggalkan sholat sampai keluar
waktunya, maka sesungguhnya dia wajib untuk mengqodho'nya ketika sudah
tidak ada paksaan.
Dan hanya saja pencegah-pencegah ini berhubungan dengan hak Allah,
karena hal ini dibangun atas ampunan dan rahmat-Nya, adapun dalam hakhak sesama makhluk maka tidaklah dicegah dari menanggung apa yang wajib
untuk ditanggungnya jika orang yang memiliki hak tersebut tidak ridho
dengan gugurnya (hak tersebut, pent), Wallohu a'lam.
***
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ﺎﻡﺍﻟﻌ

UMUM
DEFINISINYA :
Umum ( )ﺍﻟﻌﺎﻡsecara bahasa : ( )ﺍﻟﺸﺎﻣﻞYang mencakup.
Dan secara istilah :

ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﻕ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺑﻼ ﺣﺼﺮ
"Lafadz yang mencakup untuk semua anggotanya tanpa ada pembatasan"
Contohnya :

ٍﻌِﻴﻢ ﻟﹶﻔِﻲ ﻧﺍﺭﺮﺇِﻥﱠ ﺍﻟﹾﺄﹶﺑ
"Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti (ﺍﺭﺮ )ﺍﻟﹾـﺄﹶﺑbenar-benar
berada dalam syurga yang penuh kenikmatan." [QS. Al-Infithor : 13 dan AlMuthoffifin : 22]

Maka keluar dari perkataan kami : (" )ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﻕ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩyang mencakup untuk
semua anggotanya" : apa-apa yang tidak mencakup kecuali satu, seperti nama
sesuatu dan Isim Nakiroh dalam konteks untuk penetapan ()ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
sebagaimana firman Allah ta'ala :
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ٍﺔﻗﹶﺒ ﺭﺮﺮِﻳﺤﻓﹶﺘ
"Maka bebaskanlah seorang budak (ٍﺔﻗﹶﺒ[ ")ﺭQS. Al-Mujadalah : 3]
Karena ayat ini tidak mencakup semua anggotanya secara menyeluruh,
dan hanya saja ayat ini mencakup satu dari anggotanya yang tidak
ditentukan.
Dan keluar dari perkataan kami : (" )ﺑﻼ ﺣﺼﺮtanpa ada pembatasan" : apaapa yang mencakup seluruh anggotanya dengan pembatasan, seperti namanama bilangan: ratusan, ribuan dan yang semisal keduanya.

BENTUK-BENTUK UMUM ()ﺻﻴﻎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ
Bentuk-bentuk umum ada tujuh :
1. Apa-apa yang menunjukkan atas keumumannya dengan alat-alatnya (yang
menunjukkan keumuman, pent), contohnya : ()ﻛﹸﻞﹼ, (ﻊﻤِﻴ)ﺟ, ()ﻛﹶﺎﻓﱠﺔ, (ﺔ)ﻗﹶﺎﻃِﺒ, dan (ﺔﺎﻣ)ﻋ
Sebagaimana firman Allah ta'ala :

ٍﺭ ﺑِﻘﹶﺪﺎﻩﻠﹶﻘﹾﻨﺀٍ ﺧﻲﺎ ﻛﹸﻞﱠ ﺷﺇِﻧ
"Sesungguhnya segala sesuatu (ٍﺀﻲ )ﻛﹸﻞﱠ ﺷKami ciptakan menurut ukuran"
[QS. Al-Qomar : 49]
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2. Kata-kata syarat ()ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻁ, sebagaimana firman Allah ta'ala :

ﻔﹾﺴِﻪﺎﻟِﺤﺎﹰ ﻓﹶﻠِﻨﻤِﻞﹶ ﺻ ﻋﻦﻣ
"Barangsiapa yang mengerjakan amal sholeh, maka itu adalah untuk
dirinya sendiri" [QS. Al-Jatsiyah : 15]

ِ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﺟ ﻭﻟﱡﻮﺍ ﻓﹶﺜﹶﻢﻮﺎ ﺗﻤﻨﻓﹶﺄﹶﻳ
"Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah" [QS. AlBaqoroh : 115]
3. Kata-kata tanya ()ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ, sebagimana firman Allah ta'ala :

ٍﻌِﲔﺎﺀٍ ﻣ ﺑِﻤ ﹾﺄﺗِﻴﻜﹸﻢ ﻳﻦﻓﹶﻤ
"Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?" [QS.
Al-Mulk : 30]

ﻠِﲔﺳﺮ ﺍﻟﹾﻤﻢﺘﺟﺒ ﺎﺫﹶﺍ ﺃﹶﻣ
"Apakah jawabanmu kepada para Rosul?" [QS. Al-Qoshosh : 65]

ﻥﹶﻮﺒﺬﹾﻫ ﺗﻦﻓﺄﹶﻳ
"Maka kemanakah kamu akan pergi?" [QS. At-Takwir : 26]
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4. Kata-kata sambung ()ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ, sebagaimana firman Allah ta'ala :

ﻘﹸﻮﻥﹶﺘ ﺍﻟﹾﻤﻢ ﻫ ﺑِﻪِ ﺃﹸﻭﻟﹶﺌِﻚﻕﺪﺻﻕِ ﻭﺪﺎﺀَ ﺑِﺎﻟﺼﺍﻟﱠﺬِﻱ ﺟﻭ
"Dan

orang

yang

membawa

kebenaran

(Muhammad)

dan

mem-

benarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa." [QS.Az-Zumar :33]

ﺎﻠﹶﻨﺒ ﺳﻢﻬﻨﺪِﻳﻬﺎ ﻟﹶﻨﻭﺍ ﻓِﻴﻨﺪﺎﻫ ﺟﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻭ
"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benarbenar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami." [QS. AlAnkabut : 69]

ﻰﺸﺨ ﻳﻦﺓﹰ ﻟِﻤﺮ ﻟﹶﻌِﺒﺇِﻥﱠ ﻓِﻲ ﺫﹶﻟِﻚ
"Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang
yang takut (kepada Tuhannya)." [QS. An-Nazi'at : 26]

ﺽﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﻣﺍﺕِ ﻭﺎﻭﻤﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴﻟِﻠﱠﻪِ ﻣﻭ
"Kepunyaan Allah apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi." [QS.
Ali Imron : 109]
5. Isim Nakiroh dalam konteks peniadaan, larangan, syarat, atau pertanyaan
yang maksudnya adalah pengingkaran ()ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺃﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﺃﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﺃﻭﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭﻱ,
sebagaimana firman Allah ta'ala :

 ﺇِﻟﹶﻪٍ ﺇﻻﱠ ﺍﷲﺎ ﻣِﻦﻣﻭ
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"Dan tidaklah ada Sesembahan (yang berhak disembah) selain Allah" [QS.
Ali-Imron : 62]

ﺌﺎﹰﻴﺮِﻛﹸﻮﺍ ﺑِﻪِ ﺷﺸﻻ ﺗ ﻭﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﺍﻋﻭ
"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan
sesuatupun" [QS. An-Nisa' : 36]

ﻠِﻴﻤﺎﹰﺀٍ ﻋﻲ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑِﻜﹸﻞﱢ ﺷ ﻓﹶﺈِﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻔﹸﻮﻩﺨ ﺗﺌﺎﹰ ﺃﹶﻭﻴﻭﺍ ﺷﺪﺒﺇِﻥﹾ ﺗ
"Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu." [QS. Al-Ahzab : 54]

ﻮﻥﹶﻌﻤﺴﺎﺀٍ ﺃﹶﻓﹶﻼ ﺗ ﺑِﻀِﻴ ﹾﺄﺗِﻴﻜﹸﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻳﺮ ﻏﹶﻴ ﺇِﻟﹶﻪﻦﻣ
"Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang
kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar?" [QS. Al-Qoshosh : 71]
6. Yang dima'rifatkan dengan idhofah baik tunggal ataupun jama' ( ﻑ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺍﳌﻌﺮ
)ﻣﻔﺮﺩﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﳎﻤﻮﻋﺎﹰ, sebagaimana firman Allah ta'ala :

ﻜﹸﻢﻠﹶﻴﺔﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻋﻤﻭﺍ ﻧِﻌﺍﺫﹾﻛﹸﺮﻭ
"Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian" [QS. Ali Imron : 103 dan al-Ma'idah : 7]

ِﻭﺍ ﺁَﻟﹶﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪﻓﹶﺎﺫﹾﻛﹸﺮ
"maka ingatlah nikmat-nikmat Allah." [QS. al-A'rof : 74]
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7. Yang dima'rifatkan dengan alif-lam al-Istighroqiyyah ( ﺍﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻗﻴﺔ, alif-lam
yang menunjukkan umum, pent) baik tunggal maupun jama', sebagaimana
firman Allah ta'ala :

ﻌِﻴﻔﺎﹰﺎﻥﹸ ﺿﺴ ﺍﻟﹾﺈِﻧﻠِﻖﺧﻭ
"Dan manusia dijadikan bersifat lemah." [QS. An-Nisa':28]

ﻠِﻬِﻢ ﹶﻗﺒ ﻣِﻦﺄﹾﺫﹶﻥﹶ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﺘﺎ ﺍﺳﻮﺍ ﻛﹶﻤﺄﹾﺫِﻧﺘﺴ ﻓﹶﻠﹾﻴﻠﹸﻢ ﺍﻟﹾﺤﻜﹸﻢﻠﹶﻎﹶ ﺍﻟﹾﺄﹶﻃﹾﻔﹶﺎﻝﹸ ﻣِﻨﺇِﺫﹶﺍ ﺑﻭ
"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah
mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta
izin" [QS. An-Nuur : 59]
Adapun yang dima'rifatkan dengan alif-lam al-ahdiyyah (ﺍﻝ ﺍﻟﻌﻬﺪﻳﺔ, alif-lam
untuk sesuatu yang sudah diketahui) maka hal ini tergantung dari isim yang sudah
diketahui tersebut (yakni yang dimasuki alif-lam al-ahdiyyah, pent), jika ia
umum maka yang dima'rifatkan juga umum, dan jika ia khusus maka yang
dima'rifatkan juga khusus. Contoh dari yang umum adalah firman Allah ta'ala :

ﻭﺣِﻲ ﺭ ﻓِﻴﻪِ ﻣِﻦﺖﻔﹶﺨﻧ ﻭﻪﺘﻳﻮ ﻓﹶﺈِﺫﹶﺍ ﺳ.ٍ ﻃِﲔﺮﺍﹰ ﻣِﻦﺸ ﺑﺎﻟِﻖﻲ ﺧﻼﺋِﻜﹶﺔِ ﺇِﻧ ﻟِﻠﹾﻤﻚﺑﺇِﺫﹾ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ
ﻮﻥﹶﻌﻤ ﺃﹶﺟﻢﻼِﺋﻜﹶﺔﹸ ﻛﹸﻠﱡﻬ ﺍﻟﹾﻤﺪﺠ ﻓﹶﺴ.ﺎﺟِﺪِﻳﻦ ﺳﻮﺍ ﻟﹶﻪﻓﹶﻘﹶﻌ

"(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat (ِﻼﺋِﻜﹶﺔ)ﻟِﻠﹾﻤ:
"Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah
Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; maka
hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." Lalu seluruh
malaikat-malaikat (ﻼﺋِﻜﹶﺔﹸ )ﺍﻟﹾﻤitu bersujud semuanya." [QS. Ash Shod : 71-73]
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Contoh dari yang khusus adalah firman Allah ta'ala :

ﺑِﻴﻼﹰﺬﺍﹰ ﻭ ﺃﹶﺧﺎﻩﺬﹾﻧﻮﻝﹶ ﻓﹶﺄﹶﺧﺳﻥﹸ ﺍﻟﺮﻮﻋﻰ ﻓِﺮﺼﻮﻻ ﻓﹶﻌﺳﻥﹶ ﺭﻮﻋﺎ ﺇِﻟﹶﻰ ﻓِﺮﻠﹾﻨﺳﺎ ﺃﹶﺭﻛﹶﻤ
"Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu (hai orang kafir Mekah)
seorang Rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana Kami telah
mengutus (dahulu) seorang Rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai
Rasul (ﻮﻝﹶﺳ )ﺍﻟﺮitu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat." [QS. AlMuzammil : 15-16]
Adapun yang dima'rifatkan dengan Alif-lam untuk menjelaskan jenis,
maka tidak bersifat umum kepada setiap anggotanya, jika kamu berkata :

ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ
"Laki-laki itu lebih baik daripada wanita", atau

ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
"Kaum laki-laki lebih baik daripada kaum wanita"
Maka maksudnya bukanlah bahwa setiap perorangan dari laki-laki lebih
baik daripada setiap perorangan dari wanita. Dan hanya saja maksudnya
adalah bahwa jenis ini (laki-laki,pent) lebih baik daripada jenis ini (wanita,
pent). Dan kadang-kadang dijumpai seseorang dari wanita yang lebih baik
dari sebagian laki-laki.
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BERAMAL DENGAN DALIL YANG UMUM
Wajib beramal dengan keumuman lafadz dalil yang umum sampai ada
dalil shohih yang mengkhususkannya, karena beramal dengan nash-nash dari
Al-Kitab dan As-Sunnah adalah wajib berdasarkan yang ditunjukkan oleh
penunjukannya, sampai ada dalil yang menyelisihinya.
Jika ada suatu dalil umum dengan sebab yang khusus, maka wajib
beramal sesuai keumumannya. Karena yang menjadi ibroh (sandaran) adalah
umumnya lafadz bukan kekhususan sebab ( )ﺍﻟﻌﱪﺓ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﲞﺼـﻮﺹ ﺍﻟﺴـﺒﺐkecuali
jika ada dalil yang menunjukkan pengkhususan dalil yang umum tersebut
dengan apa yang menyerupai keadaan sebab (asbabun nuzul atau wurud,
pent) yang dalil itu turun karenanya, maka dikhususkan dengan yang
menyerupai sebab tersebut.
Contoh yang tidak ada dalil menunjukkan atas pengkhususannya : Ayat
tentang zhihar (yakni seorang suami mengatakan kepada isrinya : "bagiku
kamu seperti punggung ibuku", pent), sebab turunnya adalah perbuatan
zhihar yang dilakukan Aus bin Shomit, dan hukumnya umum untuknya dan
untuk yang selainnya.
Contoh yang ada dalil yang menunjukkan atas pengkhususannya : Sabda
Rosullulloh shollallohu alaihi wa sallam :

ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﱪ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺴﻔﺮ
"Bukanlah termasuk kebaikan, berpuasa ketika safar."
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Sebabnya adalah ketika Nabi shollallohu alaihi wa sallam dalam suatu
safar, beliau melihat keramaian dan ada seseorang yang diberi naungan (dari
terik matahari, pent) lalu Rosullulloh bersabda :

" "ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﱪ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺴﻔﺮ: ﻓﻘﺎﻝ. ﺻﺎﺋﻢ:"ﻣﺎ ﻫﺬﺍ؟" ﻗﺎﻟﻮﺍ
"Ada apa ini?" Mereka berkata : "Dia orang yang sedang berpuasa." Lalu
Rosullulloh bersabda : "Bukanlah termasuk kebaikan, berpuasa ketika safar."
Ini merupakan dalil umum yang khusus untuk orang yang menyerupai
kondisi orang ini, yakni berat baginya puasa ketika safar. Dan dalil yang
menunjukkan pengkhususannya bahwa Nabi shollallohu alaihi wa sallam
pernah berpuasa ketika safar dimana hal itu tidak memberatkannya, dan
Rosullullah shollallohu alaihi wa sallam tidak melakukan sesuatu kecuali
kebaikan.
***
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ﺍﳋﹶﺎﺹ

KHUSUS
DEFINISINYA :
Khusus (ﺎﺹ )ﺍﻟﹾﺨsecara bahasa : (ِﺎﻡ ﺍﻟﹾﻌ )ﺿِﺪLawan dari umum.
Dan secara istilah :

ِﺩﺪﺍﻟﻌﺓِ ﻭﺎﺭﺍﻹِﺷﻼﹶﻡِ ﻭﺎﺀِ ﺍﹾﻷَﻋﻤ ﻛﹶﺄﹶﺳ،ٍﺩﺪ ﻋﺺٍ ﺃﹶﻭﺨﺭٍ ﺑِﺸﻮﺼﺤﻠﹶﻰ ﻣﺍﻝﱡ ﻋﺍﻟﹾﻠﹶﻔﹾﻆﹸ ﺍﻟﺪ
"Suatu lafadz yang menunjukkan atas sesuatu yang terbatas dengan
orang tertentu atau bilangan tertentu, seperti nama-nama , isyarat dan
jumlah."
Keluar dari perkataan kami : (ٍﺭﺼﻮ
 ﺤﻠﹶﻰ ﻣ" )ﻋatas sesuatu yang terbatas" : (ﺎﻡ )ﺍﻟﻌumum.
Pengkhususan (ﺺﺼِﻴﺨ )ﺍﻟﺘsecara bahasa : (ِﻢﻤِﻴﻌ ﺍﻟﺘ )ﺿِﺪlawan dari pengumuman.
Secara istilah :

ِﺎﻡﺍﺩِ ﺍﻟﻌﺾِ ﺃﹶﻓﹾﺮﻌ ﺑﺍﺝﺮﺇِﺧ
"Mengeluarkan sebagian anggota yang umum."
Dan yang mengkhususkan (ﺺﺼ )ﺍﳌﹸﺨ: Pelaku pengkhususan yaitu pembuat
syariat,

dan

dimutlakkan

sebagai

pengkhususan.
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Dalil takhsis ada dua macam : Muttashil (ﺼِﻞﹲﺘ )ﻣdan Munfashil (ﻔﹶﺼِﻞﹲﻨ)ﻣ.
Muttashil (bersambung) : yang tidak bisa berdiri sendiri.
Munfashil (terpisah) : yang bisa berdiri sendiri.
Di antara Mukhoshshis Muttasil ( )ﺍﳌﺨﺼﺺ ﺍﳌﺘﺼﻞ:
Pertama : pengecualian/istitsna' (ُﺎﺀﺘِﺜﹾﻨ )ﺍﻻِﺳyaitu secara bahasa : berasal dari kata
()ﺍﻟﺜﲏ, yaitu mengembalikan sebagian dari sesuatu kepada sebagian yang lain,
seperti ( )ﻛﺜﲏ ﺍﳊﺒﻞmengembalikan sebagian dari tali kepada sebagian yang lain.
Secara istilah : "mengeluarkan sebagian anggota sesuatu yang umum
dengan illa ( )ﺇﻻatau salah satu saudara-saudaranya, seperti firman Alloh :

ﺍﻮﺍﺻﻮﺗ ﻭﻖﺍ ﺑِﺎﻟﹾﺤﻮﺍﺻﻮﺗﺎﺕِ ﻭﺎﻟِﺤﻤِﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﻋﻮﺍ ﻭﻨ ﺁﻣﺮٍ ﺇِﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﺴﺎﻥﹶ ﻟﹶﻔِﻲ ﺧﺴﺇِﻥﱠ ﺍﻟﹾﺄِﻧ
ِﺮﺒﺑِﺎﻟﺼ
"Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang
yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan saling berwasiat untuk mentaati
kebenaran dan saling berwasiat untuk menetapi kesabaran." [QS. al-'Ashr : 2-3]
Keluar dari perkataan kami : (ـﺎ" )ﺑﺈﻻ ﺃﻭ ﺇﺣـﺪﻯ ﺃﺧﻮﺍdengan illa (kecuali) atau
salah satu saudara-saudaranya" : takhshih dengan syarat dan yang lainnya.
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SYARAT ISTITSNA' (PENGECUALIAN) :
Benarnya istitsna' disyaratkan dengan beberapa syarat, diantaranya :
[1] Bersambungnya dengan yang dikecualikan ()ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ, secara hakiki atau
secara hukum.
Muttashil secara hakiki : yang langsung bersambung dengan yang
dikecualikan dari sisi keduanya tidak dipisah dengan suatu pemisah.
Muttashil secara hukum : yang dipisahkan antara sesuatu yang umum
dengan yang dikecualikan darinya dengan pemisah yang tidak mungkin untuk
dicegah, seperti batuk atau bersin.
Jika antara keduanya terpisah dengan suatu pemisah yang mungkin
dicegah atau dengan diam, maka istitsna'-nya tidak sah. Seperti seseorang
mengatakan : (" )ﻋﺒﻴﺪﻱ ﺃﺣﺮﺍﺭSemua budak-budakku bebas" kemudian ia diam atau
berbicara dengan pembicaraan yang lain lalu mengatakan : (" )ﺇﻻ ﺳﻌﻴﺪﺍﹰkecuali
Sa'id", maka istitsna'-nya tidak sah dan semuanya budaknya bebas.
Dan dikatakan : istitsna' dengan diam atau ada pemisah adalah sah, jika
masih dalam satu pembicaraan yang sama, berdasarkan hadits Ibnu Abbas
rodhiyallohu anhuma:

 ﺍﷲ ﻳﻮﻡ ﺧﻠﻖ "ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺣﺮﻣﻪ:ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻗﺎﻝ ﻳﻮﻡ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ
 ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ،" ﻻ ﻳﻌﻀﺪ ﺷﻮﻛﻪ ﻭﻻ ﳜﺘﻠﻰ ﺧﻼﻩ،ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ
" "ﺇﻻ ﺍﻹﺫﺧﺮ: ﻓﻘﺎﻝ،ﻢﺇﻻ ﺍﻹﺫﹼﺧﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻘﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻮ
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Bahwa Nabi shollallohu alaihi wa sallam berkata pada hari fat-hul
Makkah (penaklukan Makkah) : "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan
negri ini pada hari ketika Dia menciptakan langit dan bumi, tidak boleh
dipotong durinya dan tidak boleh dipotong ranting-rantingnya" al-Abbas
berkata : "wahai Rasululloh, kecualikan idzkhir, karena idzkhir adalah untuk
kebutuhan mereka dan rumah mereka", lalu Rasululloh bersabda : "kecuali
idzkhir". Dan pendapat ini lebih rojih berdasarkan penunjukkan hadits ini
atasnya.
[2] Yang dikecualikan (ﻰﺜﹾﻨﺘﺴ )ﺍﻟﹾﻤtidak lebih banyak dari setengah yang
dikecualikan darinya (ﻪﻰ ﻣِﻨﺜﹾﻨﺘﺴ)ﺍﻟﹾﻤ, seandainya dikatakan : ( ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﺇﻻ ﺳﺘﺔ)ﻟﻪ ﻋﻠﻲ
"Saya memiliki hutang terhadapnya sepuluh dirham kecuali enam", istitsna'nya tidak sah dan ia harus mengeluarkan 10 seluruhnya.
Dan dikatakan : yang demikian tidak disyaratkan sehingga istitsna'-nya sah,
walaupun yang dikecualikan lebih banyak dari setengah, maka pada contoh
yang tadi tidak mengharuskannya untuk mengeluarkan kecuali hanya 4 saja.
Adapun jika dikecualikan semuanya, maka tidak sah berdasarkan dua
pendapat tadi. Jika seseorang mengatakan : (" )ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺇﻻ ﻋﺸﺮﺓSaya memiliki
hutang terhadapnya sepuluh kecuali sepuluh", mengharuskannya membayar
sepuluh seluruhnya.
Dan syarat ini adalah jika istitsna'nya dalam bentuk jumlah, adapun jika
dalam bentuk sifat maka sah walaupun dikeluarkan semua atau kebanyakan,
misalnya : firman Alloh ta'ala kepada iblis :
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ﺎﻭِﻳﻦ ﺍﻟﹾﻐ ﻣِﻦﻚﻌﺒﻦِ ﺍﺗﻠﹾﻄﹶﺎﻥﹲ ﺇِﻟﱠﺎ ﻣ ﺳﻬِﻢﻠﹶﻴ ﻋ ﻟﹶﻚﺲﺎﺩِﻱ ﻟﹶﻴﺇِﻥﱠ ﻋِﺒ
"Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap
mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang sesat."
[QS. al-Hijr : 42]
Dan pengikut iblis dari kalangan anak adam adalah lebih banyak dari
separuh jumlah mereka, seandainya aku mengatakan : ()ﺃﻋﻂ ﻣﻦ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺇﻻ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ
"Berikanlah kepada siapa yang di rumah itu kecuali orang-orang yang kaya.",
lalu diketahui bahwa semua yang ada di rumah itu adalah orang kaya, maka
istitsna'nya sah dan mereka tidak diberi apa-apa.

Yang kedua : yang termasuk mukhoshshish muttashil ( )ﺍﳌﺨﺼﺺ ﺍﳌﺘﺼﻞ: syarat,
yaitu secara bahasa : ( )ﺍﻟﻌﻼﻣﺔtanda.
Dan yang dimaksud dengannya di sini :

ﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﻣﺎﹰ ﺑﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﺧﻮﺍ،ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻲﺀ ﺑﺸﻲﺀ ﻭﺟﻮﺩﺍﹰ
"menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain adanya atau tidak
adanya dengan ( )ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔatau salah satu dari saudara-saudaranya."
Dan syarat merupakan mukhoshshish (yang mengkhususkan), baik
diletakkan di depan atau diakhirkan.
Contoh yang diletakkan di depan adalah firman-Nya ta'ala kepada orangorang musyrik :
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ﻢﺒِﻴﻠﹶﻬﻠﱡﻮﺍ ﺳﻛﹶﺎﺓﹶ ﻓﹶﺨﺍ ﺍﻟﺰﻮﺁﺗﻼﺓﹶ ﻭﻮﺍ ﺍﻟﺼﺃﹶﻗﹶﺎﻣﻮﺍ ﻭﺎﺑﻓﹶﺈِﻥﹾ ﺗ
"Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat,
maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan" [QS. at-Taubah : 5]
Dan contoh yang diakhirkan adalah firman-Nya ta'ala :

ﺮﺍﻴ ﺧ ﻓِﻴﻬِﻢﻢﺘﻠِﻤ ﺇِﻥﹾ ﻋﻢﻮﻫ ﻓﹶﻜﹶﺎﺗِﺒﻜﹸﻢﺎﻧﻤ ﺃﹶﻳﻠﹶﻜﹶﺖﺎ ﻣ ﻣِﻤﺎﺏﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﻜِﺘﻐﺘﺒ ﻳﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻭ
"Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian,
hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada
kebaikan pada mereka" [QS. an-Nur : 33]
Yang ketiga : ( )ﺍﻟﺼﻔﺔSifat, yaitu :

ﻣﺎ ﺃﺷﻌﺮ ﲟﻌﲎ ﳜﺘﺺ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﻌﺖ ﺃﻭ ﺑﺪﻝ ﺃﻭ ﺣﺎﻝ
"Yang memberikan kesan suatu makna yang menjadi khusus dengannya
sebagian anggota yang umum dari na'at atau badal atau haal."
Misal dari na'at ( )ﻧﻌﺖadalah firman-Nya ta'ala :

ِﺎﺕﻣِﻨﺆ ﺍﻟﹾﻤﺎﺗِﻜﹸﻢﻴ ﻓﹶﺘ ﻣِﻦﻜﹸﻢﺎﻧﻤ ﺃﹶﻳﻠﹶﻜﹶﺖﺎ ﻣ ﻣﻓﹶﻤِﻦ
"Maka dari yang kamu miliki dari budak-budak wanita yang beriman" [QS.
an-Nisa' : 25]
Misal dari badal ( )ﺑﺪﻝadalah firman-Nya ta'ala :
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ﺒِﻴﻼﹰﻪِ ﺳ ﺇِﻟﹶﻴﻄﹶﺎﻉﺘﻦِ ﺍﺳﺖِ ﻣﻴ ﺍﻟﹾﺒﺎﺱِ ﺣِﺞﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﻟِﻠﱠﻪِ ﻋﻭ
"Atas manusia ada kewajiban terhadap Allah untuk haji ke Baitulloh,
yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana" [QS. Ali Imron
: 97]
Misal dari haal ( )ﺣﺎﻝadalah firman-Nya ta'ala :

ﺎﺎﻟِﺪﺍﹰ ﻓِﻴﻬ ﺧﻢﻨﻬ ﺟﻩﺍﺅﺰﺪﺍﹰ ﻓﹶﺠﻤﻌﺘﻣِﻨﺎﹰ ﻣﺆﻞﹾ ﻣﻘﹾﺘ ﻳﻦﻣﻭ
"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka
balasannya ialah Jahannam, ia kekal di dalamnya" [QS. an-Nisa' : 93]
MUKHOSHSHISH MUNFASIL ()ﺍﳌﺨﺼﺺ ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ
Mukhoshshish Munfasil adalah : Mukhoshshish yang berdiri sendiri, yaitu
ada tiga hal : perasaan, akal dan syari'at.
Contoh takhshish dengan perasaan adalah firman Alloh ta'ala tentang
angin untuk kaum 'Aad :

ﺎﻬﺑﺮِ ﺭﺀٍ ﺑِﺄﹶﻣﻲ ﻛﹸﻞﱠ ﺷﺮﻣﺪﺗ
"yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya" [QS. AlAhqof : 25]
Maka perasaan menunjukkan bahwa angin tersebut tidak menghancurkan
langit dan bumi.
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Contoh takhshish dengan akal adalah firman Alloh ta'ala :

ﺀٍ ﻗﹶﺪِﻳﺮﻲﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﻋﻪﺇِﻧ
"Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." [QS. al-Ahqof : 33]
Maka akal menunjukkan bahwa Dzat Alloh ta'ala bukanlah makhluk.
Dan diantara 'ulama ada yang berpendapat bahwa apa-apa yang
dikhususkan dengan perasaan dan akal bukanlah sesuatu yang umum yang
dikhususkan, akan tetapi merupakan umum yang dimaksudkan dengannya
sesuatu yang khusus.
Adapun takhshish dengan syari'at, maka al-Qur'an dan as-Sunnah
dikhususkan dengan yang semisalnya dan dengan ijma' dan qiyas.
Contoh Takhshish al-Qur'an dengan al-Qur'an : firman Alloh ta'ala :

ٍﻭﺀ ﺛﹶﻼﺛﹶﺔﹶ ﻗﹸﺮﻔﹸﺴِﻬِﻦ ﺑِﺄﹶﻧﻦﺼﺑﺮﺘ ﻳﻄﹶﻠﱠﻘﹶﺎﺕﺍﻟﹾﻤﻭ
"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali
quru'" [QS. al-Baqoroh : 228]
Dikhususkan dengan firman-Nya ta'ala :

ﺎ ﻓﹶﻤﻦﻮﻫﺴﻤﻞِ ﺃﹶﻥﹾ ﺗ ﻗﹶﺒ ﻣِﻦﻦﻮﻫﻤ ﻃﹶﻠﱠﻘﹾﺘﺎﺕِ ﺛﹸﻢﻣِﻨﺆ ﺍﻟﹾﻤﻢﺘﻜﹶﺤﻮﺍ ﺇِﺫﹶﺍ ﻧﻨ ﺁﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ

ﺎﻬﻭﻧﺪﺘﻌﺓٍ ﺗ ﻋِﺪ ﻣِﻦﻬِﻦﻠﹶﻴ ﻋﻟﹶﻜﹸﻢ
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"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuanperempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu
mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu
yang kamu minta menyempurnakannya." [QS. al-Ahzab : 49]
Contoh takhshish al-Qur'an dengan as-Sunnah : ayat warisan, seperti
firman-Nya ta'ala :

ﻦﻴﺜﹶﻴﻆﱢ ﺍﻟﹾﹸﺄﻧ ﻟِﻠﺬﱠﻛﹶﺮِ ﻣِﺜﹾﻞﹸ ﺣﻻﺩِﻛﹸﻢ ﻓِﻲ ﺃﹶﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﺻِﻴﻜﹸﻢﻳ
"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anakanakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang
anak perempuan." [QS. an-Nisa' : 11]
Dan yang semisal dengan ayat ini dikhususkan dengan sabda Rasulullah
shallallahu 'alaihi wa sallam :

ﻻ ﻳﺮﺙ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻭﻻ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺍﳌﺴﻠﻢ
"Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak
mewarisi orang muslim."
Contoh takhshish al-Qur'an dengan Ijma' : firman Alloh ta'ala :

ﺓﹰﻠﹾﺪ ﺟﺎﻧِﲔ ﺛﹶﻤﻢﻭﻫﻠِﺪﺍﺀَ ﻓﹶﺎﺟﺪﻬﺔِ ﺷﻌﺑﻮﺍ ﺑِﹶﺄﺭﺄﹾﺗ ﻳ ﻟﹶﻢﺎﺕِ ﺛﹸﻢﻨﺼﺤﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﻤﻣﺮ ﻳﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻭ
"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera." [QS. an-Nur : 4]
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Dikhususkan dengan ijma' bahwa budak yang menuduh hukumannya
didera (dicambuk) 40 kali. Demikianlah yang dijadikan contohkan oleh para
ahli ushul, dan hal ini perlu diperiksa kembali dikarenakan adanya khilaf
dalam masalah ini, dan aku belum mendapati contoh yang selamat (dari
adanya khilaf, pent).
Contoh takhshish al-Qur'an dengan Qiyas : firman Alloh ta'ala :

ﺓﻠﹾﺪﺎ ﻣِﺎﺋﹶﺔﹶ ﺟﻤﻬﺍﺣِﺪٍ ﻣِﻨﻭﺍ ﻛﹸﻞﱠ ﻭﻠِﺪﺍﻧِﻲ ﻓﹶﺎﺟﺍﻟﺰﺔﹸ ﻭﺍﻧِﻴﺍﻟﺰ
"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiaptiap seorang dari keduanya seratus dali dera." [QS. an-Nur : 2]
Dikhususkan dengan mengqiyaskan budak laki-laki yang berzina terhadap
budak perempuan yang berzina dalam menjadikan hukumannya separuh, dan
dikurangi menjadi lima puluh dera, menurut pendapat yang masyhur.
Dan contoh takhshish As-Sunnah dengan Al-Qur'an : sabda Nabi
shollallohu alaihi wa sallam :

،"..."ﺃﻣﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﺎﺗﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﱴ ﻳﺸﻬﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍﹰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

. ﺍﳊﺪﻳﺚ

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi
bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Alloh dan
bahwasanya Muhammad adalah utusan Alloh…." Al-Hadits.
Dikhususkan dengan firman Alloh ta'ala :
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ﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻡﺮﺎ ﺣﻮﻥﹶ ﻣﻣﺮﺤﻻ ﻳﻡِ ﺍﻟﹾﺂﺧِﺮِ ﻭﻮﻻ ﺑِﺎﻟﹾﻴﻮﻥﹶ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻭﻣِﻨﺆ ﻻ ﻳﻗﹶﺎﺗِﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ

ﻢﻫﺪٍ ﻭ ﻳﻦﺔﹶ ﻋﻳﻄﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﺠِﺰﻌﻰ ﻳﺘ ﺣﺎﺏﻮﺍ ﺍﻟﹾﻜِﺘ ﺃﹸﻭﺗ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻣِﻦﻖ ﺍﻟﹾﺤﻮﻥﹶ ﺩِﻳﻦﺪِﻳﻨﻻ ﻳﻭ

ﻭﻥﹶﺎﻏِﺮﺻ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)
kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang
diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang
benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada
mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka
dalam keadaan tunduk." [At-Taubah : 29]
Dan contoh takhshish As-Sunnah dengan As-Sunnah : sabda Rosul
shollallohu alaihi wa sallam :

""ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻘﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺮ
"Apa-apa (pertanian, pent) yang diairi dengan air hujan zakatnya adalah
sepersepuluh"
Dikhususkan dengan sabdanya shollallohu alaihi wa sallam :

ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﲬﺴﺔ ﺃﻭﺳﻖ ﺻﺪﻗﺔ
"Tidak ada zakat bagi (hasil pertanian, pent) yang di bawah 5 wisq".
Dan aku (asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin, pent) belum menemukan contoh
takhshish As-Sunnah dengan ijma'.
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Dan contoh takhshish As-Sunnah dengan qiyas : sabda Rosul shollallohu
alaihi wa sallam :

ﺍﻟﺒﻜﺮ ﺑﺎﻟﺒﻜﺮ ﺟﻠﺪ ﻣﺌﺔ ﻭﺗﻐﺮﻳﺐ ﻋﺎﻡ
"Laki-laki yang belum menikah dan perempuan yang belum menikah (yang
berzina, pent) didera seratus kali dan diasingkan selama 1 tahun."
Dikhususkan dengan mengqiyaskan budak laki-laki yang berzina terhadap
budak perempuan yang berzina dalam menjadikan hukumannya separuh, dan
dikurangi menjadi lima puluh dera, menurut pendapat yang masyhur.
***
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ﺪﻘﹶﻴ ﻭِﺍﻟﹾﻤﻄﹾﻠﹶﻖﺍﻟﹾﻤ

MUTLAK DAN MUQOYYAD
DEFINISI MUTLAK ()ﺍﳌﻄﻠﻖ:
Mutlak ( )ﺍﳌﻄﻠﻖsecara bahasa adalah : ( )ﺿﺪ ﺍﳌﻘﻴﺪlawan dari Muqoyyad.
Dan secara istilah :

ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﻼ ﻗﻴﺪ
"Apa-apa yang menunjukkan atas hakikat tanpa ikatan"
Sebagaimana firman Alloh ta'ala :

ﺎﺎﺳﻤﺘﻞِ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ ﻗﹶﺒﺔٍ ﻣِﻦﻗﹶﺒ ﺭﺮِﻳﺮﺤﻓﹶﺘ
"Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua
suami isteri itu bercampur" [QS. al-Mujadilah : 3]
Maka keluar dari perkataan kami : (" )ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔapa-apa yang
menunjukkan atas hakikat": umum ()ﺍﻟﻌﺎﻡ, karena umum menunjukkan atas
keumuman, bukan mutlak hakikat saja.
Maka keluar dari perkataan kami : (" )ﺑﻼ ﻗﻴﺪtanpa ikatan" : Muqoyyad ()ﺍﳌﻘﻴﺪ.

69

Ushul Fiqih ()ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
DEFINISI MUQOYYAD ( )ﺍﳌﻘﻴﺪ:
Muqoyyad ( )ﺍﳌﻘﻴﺪsecara bahasa adalah : ( )ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﲑ ﻭﳓﻮﻩApa yang
dijadikan padanya suatu ikatan dari unta dan yang semisalnya.
Dan secara istilah :

ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﻘﻴﺪ
"Apa-apa yang menunjukkan hakikat dengan ikatan"
Sebagaimana firman Alloh ta'ala :

ٍﺔﻣِﻨﺆﺔٍ ﻣﻗﹶﺒ ﺭﺮِﻳﺮﺤﻓﹶﺘ
"(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman" [QS.
an-Nisa' : 92]
Maka keluar dari perkataan kami : (" )ﺑﻘﻴﺪdengan ikatan" : Mutlak ()ﺍﳌﻄﻠﻖ.

BERAMAL DENGAN NASH YANG MUTLAK :
Wajib beramal dengan nash yang mutlak berdasarkan kemutlakannya
kecuali jika ada dalil yang men-taqyid-nya (mengikatnya), karena beramal
dengan nash-nash dari Al-Kitab dan As-Sunnah adalah wajib berdasarkan atas
apa-apa yang menjadi konsekuensi penunjukkan-penunjukannya sampai ada
dalil yang menyelisihi hal itu.
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Jika terdapat nash yang mutlak dan nash yang muqoyyad, wajib mengikat
nash yang mutlak tersebut dengan nash yang muqoyyad jika hukumnya satu
(dalam satu permasalahan, pent), dan jika tidak, maka setiap nash diamalkan
berdasarkan apa-apa yang ada padanya, dari mutlak atau muqoyyad.
Contoh yang hukum keduanya satu : firman Alloh ta'ala :

ﺎﺎﺳﻤﺘﻞِ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ ﻗﹶﺒﺔٍ ﻣِﻦﻗﹶﺒ ﺭﺮِﻳﺮﺤﻓﹶﺘ
"maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua
suami isteri itu bercampur" [QS. al-Mujadalah : 3]
Dan firman Alloh dalam kafarot membunuh :

ٍﺔﻣِﻨﺆﺔٍ ﻣﻗﹶﺒ ﺭﺮِﻳﺮﺤﻓﹶﺘ
"(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman" [QS.
an-Nisa' : 92]
Contoh yang hukum keduanya tidak satu : Firman Alloh ta'ala :

ﺎﻤﻬﺪِﻳﻮﺍ ﺃﹶﻳﺎﺭِﻗﹶﺔﹸ ﻓﹶﺎﻗﹾﻄﹶﻌﺍﻟﺴ ﻭﺎﺭِﻕﺍﻟﺴﻭ
"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya" [QS. al-Ma'idah : 38]
Dan firman Alloh dalam ayat wudhu' :

ﺍﻓِﻖﺮ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻜﹸﻢﺪِﻳﺃﹶﻳ ﻭﻜﹸﻢﻮﻫﺟﻓﹶﺎﻏﹾﺴِﻠﹸﻮﺍ ﻭ
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"Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku" [QS. alMa'idah : 6]
Maka hukumnya berbeda, yang pertama memotong dan yang kedua
membasuh, maka ayat yang pertama tidak bisa diikat dengan ayat yang
kedua, bahkan tetap pada kemutlakannya, sehingga pemotongan adalah
sampai pergelangan tangan dan membasuh sampai siku.

***
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ﻦﻴﻞﹸ ﻭﺍﻟـﻤﺒﻤﺠﺍﻟـﻤ

MUJMAL DAN MUBAYYAN
DEFINISI MUJMAL (ﻤﻞ )ﺍ:
Mujmal secara bahasa : (ﻤﻮﻉ )ﺍﳌﺒﻬﻢ ﻭﺍmubham (yang tidak diketahui) dan
yang terkumpul.
Secara istilah :

 ﺇﻣﺎ ﰲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ،ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ
"Apa yang dimaksud darinya ditawaqqufkan terhadap yang selainnya, baik
dalam ta'yinnya (penentuannya) atau penjelasan sifatnya atau ukurannya."
Contoh yang membutuhkan dalil lain dalam ta'yin/penentuannya: Firman
Alloh ta'ala:

ٍﻭﺀ ﺛﹶﻼﺛﹶﺔﹶ ﻗﹸﺮﻔﹸﺴِﻬِﻦ ﺑِﺄﹶﻧﻦﺼﺑﺮﺘ ﻳﻄﹶﻠﱠﻘﹶﺎﺕﺍﻟﹾﻤﻭ
"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali
quru'" [QS. Al-Baqoroh : 228]
Quru' ( )ﺍﻟﻘﺮﺀadalah lafadz yang musytarok (memiliki beberapa makna,
pent) antara haidh dan suci, maka menta'yin salah satunya membutuhkan
dalil.
Contoh yang membutuhkan dalil lain dalam penjelasan sifatnya : Firman
Alloh ta'ala :
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ﻼﺓﻮﺍ ﺍﻟﺼﺃﹶﻗِﻴﻤﻭ
"Dan dirikanlah sholat" [QS. Al-Baqoroh : 43]
Maka tata cara mendirikan sholat tidak diketahui (hanya dengan ayat ini,
pent), membutuhkan penjelasan.
Contoh yang membutuhkan dalil lain dalam penjelasan ukurannya :
Firman Alloh ta'ala :

ﻛﹶﺎﺓﹶﻮﺍ ﺍﻟﺰﺁَﺗﻭ
"Dan tunaikanlah zakat" [QS. Al-Baqoroh : 43]
Ukuran zakat yang wajib tidak diketahui (hanya dengan ayat ini, pent),
maka membutuhkan penjelasan.
DEFINISI MUBAYYAN (ﻦ )ﺍﳌﺒﻴ:
Mubayyan secara bahasa : ( )ﺍﳌﻈﻬﺮ ﻭﺍﳌﻮﺿﺢyang ditampakkan dan yang
dijelaskan.
Secara istilah :

 ﺇﻣﺎ ﺑﺄﺻﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺒﻴﲔ،ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ
"Apa yang dapat difahami maksudnya, baik dengan asal peletakannya
atau setelah adanya penjelasan."
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Contoh yang dapat difahami maksudnya dengan asal peletakannya :
lafadz : langit ()ﲰﺎﺀ, bumi ()ﺃﺭﺽ, gunung ()ﺟﺒﻞ, adil ()ﻋﺪﻝ, dholim ()ﻇﻠﻢ, jujur
()ﺻﺪﻕ. Maka kata-kata ini dan yang semisalnya dapat difahami dengan asal
peletakannya, dan tidak membutuhkan dalil yang lain dalam menjelaskan
maknanya.
Contoh yang dapat difahami maksudnya setelah adanya penjelasan :
firman Alloh ta'ala :

ﻛﹶﺎﺓﹶﻮﺍ ﺍﻟﺰﺁﺗﻭ
"Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat" [QS. Al-Baqoroh : 43]
Maka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, keduanya adalah mujmal,
tetapi pembuat syari'at (Alloh ta'ala) telah menjelaskannya, maka lafadz
keduanya menjadi jelas setelah adanya penjelasan.
BERAMAL DENGAN DALIL YANG MUJMAL:
Seorang mukallaf wajib bertekad untuk beramal dengan dalil yang
mujmal ketika telah datang penjelasannya.
Nabi shollallohu alaihi wa sallam telah menjelaskankan semua syari'atnya
kepada umatnya baik pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya, sehingga
beliau meninggalkan ummat ini di atas syari'at yang putih bersih malamnya
seperti siangnya, dan beliau tidak pernah sama sekali meninggalkan
penjelasan (terhadap syari'at, pent) ketika dibutuhkan.
Dan penjelasan Nabi shollallohu alaihi wa sallam itu berupa perkataan
atau perbuatan atau perkataan dan sekaligus perbuatan.
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Contoh penjelasan beliau shollallohu alaihi wa sallam dengan perkataan :
Pengkhobaran beliau tentang nishob-nishob dan ukuran zakat, sebagaimana
dalam sabdanya shollallohu alaihi wa sallam :

ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻘﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺮ
"Apa-apa (hasil pertanian, pent) yang diairi dengan air hujan zakatnya
adalah 1/10"
Sebagai penjelasan dari firman Alloh ta'ala yang mujmal :

ﻛﹶﺎﺓﹶﻮﺍ ﺍﻟﺰﺁﺗﻭ
"Dan tunaikanlah zakat" [QS. Al-Baqoroh : 43]
Contoh penjelasan beliau shollallohu alaihi wa sallam dengan perbuatan:
perbuatan beliau dalam manasik di hadapan ummat sebagai penjelasan dari
firman Alloh ta'ala yang mujmal :

ﺖﻴ ﺍﻟﹾﺒﺎﺱِ ﺣِﺞﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﻟِﻠﱠﻪِ ﻋﻭ
"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah" [QS. Ali
Imron :97]
Dan demikian juga sholat kusuf (gerhana bulan) dengan sifat sholatnya,
dalam kenyataannya hal ini merupakan penjelasan terhadap sabdanya
shollallohu alaihi wa sallam yang mujmal :

ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻳﺘﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻓﺼﻠﻮﺍ
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"Jika kalian melihat sesuatu darinya maka sholatlah". [Muttafaqun alaihi]

Contoh penjelasan beliau shollallohu alaihi wa sallam dengan perkataan
dan sekaligus perbuatan : penjelasan beliau shollallohu alaihi wa sallam
tentang tata cara sholat, sesungguhnya pejelasan beliau adalah dengan
perkataan dalam hadits al-musi' fi sholatihi (orang yang jelek dalam
sholatnya), dimana beliau shollallohu alaihi wa sallam bersabda :

... ﰒ ﺍﺳﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﻜﱪ، ﻓﺄﺳﺒﻎ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ،ﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻼﺓ
"Jika engkau akan sholat maka sempurnakanlah wudhu, kemudian
menghadaplah ke qiblat lalu bertakbirlah….", al-hadits.
Dan penjelasan beliau adalah dengan perbuatan juga, sebagaimana
dalam hadits Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi rodhiyallohu anhu bahwa Nabi
shollallohu alaihi wa sallam berdiri di atas mimbar lalu bertakbir (takbirotul
ihrom, pent), dan orang-orangpun bertakbir di belakang beliau sedangkan
beliau berada di atas mimbar…., Al-Hadits, dan dalam hadits tersebut :
"kemudian beliau menghadap kepada orang-orang dan berkata :

 ﻭﻟﺘﻌﻠﻤﻮﺍ ﺻﻼﰐ،ﺇﳕﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬﺍ؛ ﻟﺘﺄﲤﻮﺍ ﰊ
"hanya saja aku melakukan ini supaya kalian mengikuti gerakanku dan
supaya kalian mengetahui sholatku".
***
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ﻝﹸﻭﺆ ﻭِﺍﻟﹾﻤﺍﻟﻈﱠﺎﻫِﺮ

DZOHIR DAN MU'AWWAL
DEFINISI DZOHIR ( )ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ:
Dzohir secara bahasa : Yang terang ( )ﺍﻟﻮﺍﺿﺢdan yang jelas ()ﺍﻟﺒﲔ.
Secara istilah :

ﻣﺎ ﺩﻝ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺭﺍﺟﺢ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻏﲑﻩ
"Apa-apa yang menunjukkan atas makna yang rojih dengan lafadznya
sendiri dengan adanya kemungkinan makna lainnya."
Misalnya sabda Nabi shollallohu alaihi wa sallam :

ﺗﻮﺿﺆﻭﺍ ﻣﻦ ﳊﻮﻡ ﺍﻹﺑﻞ
"Berwudhulah kalian karena memakan daging unta!"
Maka sesungguhnya yang dzohir dari yang dimaksud dengan wudhu adalah
membasuh anggota badan yang empat dengan sifat yang syar'i bukan wudhu
yang berarti membersihkan diri.
Keluar dari perkataan kami : "apa-apa yang menunjukkan atas makna
dengan lafadznya sendiri" ( )ﻣﺎ ﺩﻝ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ: Mujmal, karena mujmal tidak
menunjukkan makna dengan lafadznya sendiri.
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Keluar dari perkataan kami : "rojih" ( )ﺭﺍﺟﺢ: Mu'awwal, karena ia
menunjukkan atas makna yang marjuh jika tanpa qorinah.
Keluar dari perkataan kami : "dengan adanya kemungkinan makna
lainnya" ( )ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻏﲑﻩ: Nash yang tegas, karena ia tidak memiliki kemungkinan
kecuali hanya satu makna.
BERAMAL DENGAN DALIL YANG DZOHIR :
Beramal dengan dalil yang dzohir adalah wajib kecuali jika ada dalil yang
memalingkannya dari makna dzohirnya. Karena ini merupakan jalannya para
salaf, dan karena ini lebih hati-hati dan lebih melepaskan tanggungan, dan
lebih kuat dalam ta'abbud dan ketundukan.
DEFINISI MU'AWWAL ()ﺍﳌﺆﻭﻝ:
Mu'awwal secara bahasa : dari kata "al-Awli" (ﻝ )ﺍﻷَﻭyakni kembali ()ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ.
Secara istilah :

ﻣﺎ ﲪﻞ ﻟﻔﻈﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ
"Apa-apa yang lafadznya dibawa pada makna yang marjuh."
Keluar dari perkataan kami : "pada makna yang marjuh" ( )ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ:
Nash dan Dzohir.
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Adapun nash, karena ia tidak mengandung kemungkinan kecuali hanya
satu makna, dan adapun dzohir, karena ia dibawa kepada makna yang rojih.
Ta'wil ada dua macam : Shohih diterima dan Rusak ditolak.
1. Ta'wil yang shohih : yang ditunjukkan atas makna tersebut dengan dalil
yang shohih, seperti ta'wil terhadap firman Alloh ta'ala :

... ﺔﹶﻳﺄﹶﻝِ ﺍﻟﹾﻘﹶﺮﺍﺳﻭ
"bertanyalah kepada desa..." [QS. Yusuf : 82]
Kepada makna "bertanyalah kepada penduduk desa" ()ﻭﺍﺳﺄﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ, karena
desa tidak mungkin untuk diberi pertanyaan kepadanya.
2. Ta'wil yang rusak : yang tidak ada dalil yang shohih yang menunjukkan
makna tersebut, seperti ta'wil orang-orang mu'aththilah (ahli ta'thil)
terhadap firman Alloh ta'ala :

ﻯﻮﺘﺵِ ﺍﺳﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌ ﻋﻦﻤﺣﺍﻟﺮ
"Ar-Rohman bersemayam di atas arsy" [QS. Thoha : 5]
Kepada makna istaula ( ﺍﺳﺘﻮﱃ/ menguasai), dan yang benar bahwa
maknanya adalah ketinggian dan menetap, tanpa takyif dan tamtsil.
***
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ـﺦﺴﺍﻟﻨ

AN-NASKH
DEFINISINYA :
Naskh secara bahasa : Penghilangan ( )ﺍﻹﺯﺍﻟﺔdan Pemindahan ()ﺍﻟﻨﻘﻞ.
Secara istilah :

ﺭﻓﻊ ﺣﻜﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﺃﻭ ﻟﻔﻈﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
"Terangkatnya (dihapusnya, pent) hukum suatu dalil syar'i atau lafadznya
dengan dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah."
Yang dimaksud dengan perkataan kami : ( " )ﺭﻓﻊ ﺣﻜﻢTerangkatnya hukum"
yakni : perubahannya dari wajib menjadi mubah atau dari mubah menjadi
haram misalnya.
Keluar dari hal tersebut perubahan hukum karena hilangnya syarat atau
adanya

penghalang,

misalnya

terangkatnya

kewajiban

zakat

karena

kurangnya nishob atau kewajiban sholat karena adanya haid, maka hal
tersebut tidak dinamakan sebagai naskh.
Dan yang dimaksud dengan perkataan kami : (" )ﺃﻭ ﻟﻔﻈﻪatau lafadznya" :
lafadz suatu dalil syar'i, karena naskh bisa terjadi pada hukumnya saja tanpa
lafadznya, atau sebaliknya, atau pada keduanya (hukum dan lafadznya)
secara bersamaan sebagaimana yang akan datang.
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Keluar dari perkataan kami : (" )ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔdengan dalil dari Al-Kitab
dan As-Sunnah" : apa yang selain keduanya dari dalil-dalil syar'i, seperti ijma'
dan qiyas maka suatu dalil tidak bisa di-naskh dengan keduanya.
NASKH ITU MUNGKIN TERJADI SECARA AKAL DAN TERJADI SECARA SYAR'I.
Adapun kemungkinannya secara akal : karena di tangan Alloh-lah semua
perkara, dan milik-Nyalah hukum, karena Dia adalah Ar-Robb Al-Malik, maka
Alloh berhak mensyariatkan kepada hamba-hamba-Nya apa-apa yang menjadi
konsekuensi hikmah dan rahmat-Nya. Apakah tidak masuk akal jika al-Malik
memerintahkan kepada yang dimiliki-Nya dengan apa yang dikehendaki-Nya?
Kemudian konsekuensi hikmah dan rahmat Alloh ta'ala kepada hamba-hambaNya adalah Dia mensyariatkan kepada mereka dengan apa-apa yang
diketahui-Nya bahwa di dalamnya dapat tegak maslahat-maslahat agama dan
dunia mereka. Dan maslahat-maslahat berbeda-beda tergantung kondisi dan
waktu, terkadang suatu hukum pada suatu waktu atau kondisi adalah lebih
bermaslahat bagi para hamba, dan terkadang hukum yang lain pada waktu
dan kondisi yang lain adalah lebih bermaslahat, dan Alloh Maha Mengetahui
dan Maha Bijaksana.
Adapun terjadinya naskh secara syar'i, dalil-dalilnya adalah :
1. Firman Alloh ta'ala:

ﺎ ﻣِﺜﹾﻠِﻬﺎ ﺃﹶﻭﻬﺮٍ ﻣِﻨﻴﺄﹾﺕِ ﺑِﺨﺎ ﻧﺴِﻬﻨ ﻧﺔٍ ﺃﹶﻭ ﺁﻳ ﻣِﻦﺦﺴﻨﺎ ﻧﻣ
"Ayat mana saja yang Kami naskh, atau Kami jadikan (manusia) lupa
kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding
dengannya." [QS. al-Baqoroh : 106]
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2. Firman Alloh ta'ala:

ﻜﹸﻢﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻔﱠﻒﺍﻟﹾﺂﻥﹶ ﺧ
"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu" [QS. al-Anfal : 66]

ﻦﻭﻫﺎﺷِﺮﻓﹶﺎﻟﹾﺂﻥﹶ ﺑ
"Maka sekarang campurilah mereka" [QS. al-Baqoroh : 187]
Maka ini adalah nash tentang terjadinya perubahan hukum yang
sebelumnya.
3. Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam:

ﺎﻫﻭﺭﻭﺭِ ﻓﹶﺰﻮﺓِ ﺍﻟﹾﻘﹸﺒﺎﺭ ﺯِﻳﻦ ﻋﻜﹸﻢﺘﻴﻬ ﻧﺖﻛﹸﻨ
"Aku dahulu melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka (sekarang)
berziarahlah" [HR. Muslim]
Ini merupakan nash tentang dinaskh-nya larangan menziarahi kubur.
DALIL YANG TIDAK BISA DI-NASKH
Naskh tidak bisa terjadi pada beberapa hal berikut ini :
1. Al-Akhbar (Khobar-khobar), karena naskh tempatnya adalah dalam
masalah hukum dan karena me-naskh salah satu di antara dua khobar berarti
melazimkan bahwa salah satu di antara kedua khobar tersebut adalah dusta.
Dan kedustaan adalah suatu hal yang mustahil bagi khobar dari Alloh dan
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Rosul-Nya, kecuali apabila hukum tersebut datang dalam bentuk khobar,
maka tidak mustahil untuk di-naskh, sebagaimana firman Alloh ta'ala :

ِﻦﻴﻮﺍ ﻣِﺎﺋﹶﺘﻠِﺒﻐﻭﻥﹶ ﻳﺎﺑِﺮﻭﻥﹶ ﺻﺮ ﻋِﺸﻜﹸﻢ ﻣِﻨﻜﹸﻦﺇِﻥﹾ ﻳ
"Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan
dapat mengalahkan dua ratus orang musuh." [QS. Al-Anfal : 65]
Maka sesungguhnya ayat ini adalah khobar yang maknanya adalah
perintah, oleh karena itu naskh-nya datang pada ayat yang berikutnya, yaitu
firman Alloh ta'ala :

ﻮﺍﻠِﺒﻐﺓﹲ ﻳﺎﺑِﺮ ﻣِﺎﺋﹶﺔﹲ ﺻﻜﹸﻢ ﻣِﻨﻜﹸﻦﻔﺎﹰ ﻓﹶﺈِﻥﹾ ﻳﻌ ﺿ ﺃﹶﻥﱠ ﻓِﻴﻜﹸﻢﻠِﻢﻋ ﻭﻜﹸﻢﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻔﱠﻒﺍﻟﹾﺂﻥﹶ ﺧ
ِﻦﻴﻣِﺎﺋﹶﺘ

"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui
bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang
sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir." [QS.
Al-Anfal : 66]
2. Hukum-hukum yang maslahatnya berlaku di setiap waktu dan tempat :
seperti tauhid, pokok-pokok keimanan, pokok-pokok ibadah, akhlaq-akhlaq
yang mulia seperti kejujuran dan kesucian, kedermawanan dan keberanian
dan yang semisalnya. Maka tidak mungkin me-naskh perintah terhadap hal-hal
tersebut, dan begitu pula tidak mungkin me-naskh larangan tentang apa-apa
yang tercela di setiap waktu dan tempat, seperti syirik, kekufuran, akhlaqakhlaq yang buruk seperti dusta, berbuat fujur (dosa), bakhil, penakut dan
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yang

semisalnya,

karena

syari'at-syari'at

semuanya

adalah

untuk

kemaslahatan para hamba dan mencegah mafsadat dari mereka.
SYARAT-SYARAT NASKH
Disyaratkan dalam me-naskh apa yang mungkin untuk di-naskh dengan
syarat-syarat di antaranya :
1. Tidak mungkinnya dilakukan jama' (penggabungan makna) antara kedua
dalil, apabila memungkinkan untuk di-jama' maka tidak boleh di-naskh karena
memungkinkannya untuk beramal dengan kedua dalil tersebut.
2. Pengetahuan tentang lebih terbelakangnya (lebih akhir datangnya, pent)
dalil yang me-naskh (naasikh) dan hal tersebut bisa diketahui dengan nash
atau khobar dari sahabat atau dengan tarikh (sejarah).
Contoh yang diketahui lebih akhirnya yang me-naskh dengan nash adalah
sabda Nabi shollallohu alaihi wa sallam :

ِﺔﺎﻣﻡِ ﺍﻟﹾﻘِﻴﻮ ﺇِﻟﹶﻰ ﻳ ﺫﹶﻟِﻚﻡﺮ ﺣ ﻗﹶﺪﺇِﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺀِ ﻭﺴ ﺍﻟﻨﺎﻉِ ﻣِﻦﺘﺘِﻤ ﻓِﻲ ﺍﻟِﺎﺳ ﻟﹶﻜﹸﻢﺖ ﺃﹶﺫِﻧﺖﻛﹸﻨ
"Dahulu aku mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah dengan wanita, maka
sesungguhnya Alloh telah mengharomkannya sampai hari kiamat".
Contoh yang diketahui dengan khobar sahabat adalah perkataan Aisyah
rodhiyallohu anha :

ٍﺲﻤ ﺑِﺨﻦﺴِﺨ ﻧ ﺛﹸﻢﻦﻣﺮﺤﺎﺕٍ ﻳﻠﹸﻮﻣﻌﺎﺕٍ ﻣﻌﺿ ﺭﺮﺸﺁﻥِ ﻋ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺰِﻝﹶ ﻣِﻦﺎ ﺃﹸﻧﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓِﻴﻤ

ٍﺎﺕﻠﹸﻮﻣﻌﻣ
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"Dahulu dalam apa yang diturunkan dari Al-Qur'an adalah sepuluh kali
persusuan menjadikan mahrom, kemudian dihapus menjadi lima kali
persusuan".
Contoh yang diketahui dengan tarikh adalah firman Alloh ta'ala :

ﻜﹸﻢﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻔﱠﻒﺍﻟﹾﺂﻥﹶ ﺧ
"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu" [QS. Al-Anfal : 66]
Kata (" )ﺍﻵﻥsekarang", menunjukkan atas lebih akhirnya hukum tersebut.
Dan demikian juga jika disebutkan bahwa Nabi shollallohu alaihi wa sallam
menghukumi

sesuatu

sebelum

hijroh,

kemudian

setelah

itu

beliau

menghukumi dengan yang menyelisihinya, maka yang kedua (setelah hijroh,
pent) adalah sebagai naasikh (yang me-naskh).
3. Naasikh-nya Shohih, dan jumhur mensyaratkan bahwa naasikh harus lebih
kuat dari yang mansukh (yang di-naskh) atau semisal/sederajat dengannya,
sehingga menurut mereka dalil yang mutawatir tidak bisa di-naskh dengan
dalil yang ahad, walaupun dalil ahad tersebut shohih. Dan yang rojih adalah
bahwasanya naasikh tidak disyaratkan harus lebih kuat dari yang mansukh
atau sederajat dengannya, karena tempatnya naskh adalah masalah hukum,
dan dalam penetapan hukum tidak disyaratkan derajatnya harus mutawatir.
MACAM-MACAM AN-NASKH :
Naskh ditinjau dari nash yang mansukh terbagi menjadi tiga macam :
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1. Apa yang di-naskh hukumnya dan tertinggal lafadznya, dan ini banyak
dalam Al-Qur'an.
Contohnya : dua ayat Al-Mushobaroh yakni firman Alloh ta'ala :

ِﻦﻴﻮﺍ ﻣِﺎﺋﹶﺘﻠِﺒﻐﻭﻥﹶ ﻳﺎﺑِﺮﻭﻥﹶ ﺻﺮ ﻋِﺸﻜﹸﻢ ﻣِﻨﻜﹸﻦﺇِﻥﹾ ﻳ
"Jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan
dapat mengalahkan dua ratus orang musuh." [QS. Al-Anfal : 65]
Hukumnya di-naskh dengan firman Alloh ta'ala :

ـﻮﺍﻠِﺒﻐﺓﹲ ﻳـﺎﺑِﺮ ﻣِﺎﺋﹶﺔﹲ ﺻﻜﹸﻢ ﻣِﻨﻜﹸﻦﻔﺎﹰ ﻓﹶﺈِﻥﹾ ﻳﻌ ﺿ ﺃﹶﻥﱠ ﻓِﻴﻜﹸﻢﻠِﻢﻋ ﻭﻜﹸﻢﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻔﱠﻒﺍﻟﹾﺂﻥﹶ ﺧ
ﺎﺑِﺮِﻳﻦ ﺍﻟﺼﻊ ﻣﺍﻟﻠﱠﻪﻦِ ﺑِﺈِﺫﹾﻥِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻭﻮﺍ ﺃﹶﻟﹾﻔﹶﻴﻠِﺒﻐ ﻳ ﺃﹶﻟﹾﻒﻜﹸﻢ ﻣِﻨﻜﹸﻦﺇِﻥﹾ ﻳﻦِ ﻭﻴﻦِ ﻣِﺎﺋﹶﺘﻴﻣِﺎﺋﹶﺘ

"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui
bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang
sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir. Dan
jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat
mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orangorang yang sabar." [QS. Al-Anfal : 66]
Dan hikmah di-naskhnya hukum tanpa lafadznya adalah tetap adanya
pahala membacanya dan mengingatkan ummat tentang hikmah naskh
tersebut.
2. Apa yang di-naskh lafadznya dan hukumnya tetap berlaku seperti ayat
rajam, dan telah shohih dalam "Ash-Shohihain" dari hadits Ibnu Abbas
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rodhiyallohu anhuma dari Umar bin Al-Khoththob rodhiyallohu anhu, ia
berkata :

ﻠﱠﻰﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳ ﺭﻢﺟﺎ ﺭﺎﻫﻨﻴﻋﻭﺎ ﻭﺎﻫﻘﹶﻠﹾﻨﻋﺎ ﻭﺎﻫﺃﹾﻧﻢِ ﻓﹶﻘﹶﺮﺟﺔﹸ ﺍﻟﺮ ﺁﻳﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺰﺎ ﺃﹶﻧﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣِﻤ

ﺎﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻣﻘﹸﻮﻝﹶ ﻗﹶﺎﺋِﻞﹲ ﻭﺎﻥﹲ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻣﺎﺱِ ﺯﻰ ﺇِﻥﹾ ﻃﹶﺎﻝﹶ ﺑِﺎﻟﻨﺸ ﻓﹶﺄﹶﺧﻩﺪﻌﺎ ﺑﻨﻤﺟﺭ ﻭﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﺍﻟﻠﱠﻪ

ِﺎﺏ ﻓِﻲ ﻛِﺘﻢﺟﺍﻟﺮ ﻭﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻟﹶﻬﺰﺔٍ ﺃﹶﻧﻙِ ﻓﹶﺮِﻳﻀﺮﻀِﻠﱡﻮﺍ ﺑِﺘﺎﺏِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻓﹶﻴﻢِ ﻓِﻲ ﻛِﺘﺟﺔﹶ ﺍﻟﺮ ﺁﻳﺠِﺪﻧ
 ﻛﹶﺎﻥﹶﺔﹸ ﺃﹶﻭﻨﻴ ﺍﻟﹾﺒﺖﺎﺀِ ﺇِﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻣﺴﺍﻟﻨﺎﻝِ ﻭﺟ ﺍﻟﺮ ﻣِﻦﺼِﻦﻰ ﺇِﺫﹶﺍ ﺃﹸﺣﻧ ﺯﻦﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﻖﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺣ
ﺍﻑﺘِﺮ ﺍﻟِﺎﻋﻞﹸ ﺃﹶﻭﺒﺍﻟﹾﺤ

"Dahulu diantara ayat yang Alloh turunkan adalah ayat rajam, maka kami
membacanya, memahaminya, dan menghafalnya. Dan Rosullulloh shollallohu
alaihi wa sallam melakukan hukum rajam dan kamipun melakukan hukum
rajam setelah beliau, maka aku khawatir seandainya manusia telah melewati
waktu yang panjang, seseorang akan berkata : Demi Alloh, kami tidak
menemukan ayat rajam dalam kitab Alloh, maka mereka menjadi sesat
dengan

meninggalkan

kewajiban

yang

telah

diturunkan

oleh

Alloh,

sesungguhnya rajam dalam Kitabulloh adalah hak terhadap orang yang
berzina, jika laki-laki dan perempuan itu adalah muhshon (pernah menikah,
pent) dan kejelasan (persaksian) telah ditegakkan atau hamil atau adanya
pengakuan."
Dan hikmah di-naskhnya lafadz tanpa hukumnya adalah sebagai ujian bagi
ummat dalam mengamalkan apa yang mereka tidak mendapatkan lafadznya
dalam Al-Qur'an, dan menguatkan iman mereka terhadap apa yang diturunkan
Alloh

ta'ala,

kebalikan

dari

keadaan

menyembunyikan nash rajam dalam Taurot.
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3. Apa yang di-naskh hukum dan lafadznya, seperti di-naskhnya sepuluh kali
persusuan dari hadits Aisyah rodhiyallohu anha yang telah lalu.
Naskh ditinjau dari yang me-naskh dibagi menjadi empat macam :
1. Di-naskhnya Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, contohnya adalah dua ayat alMushobaroh.
2. Di-naskhnya Al-Qur'an dengan As-Sunnah, aku belum menemukan contoh
yang selamat/ shohih.
3. Di-naskhnya As-Sunnah dengan Al-Qur'an, contohnya adalah di-naskhnya
hukum (sholat) menghadap Baitul Maqdis yang telah shohih dengan AsSunnah dengan hukum menghadap Ka'bah yang telah shohih dengan
firman Alloh ta'ala :

ﻩﻄﹾﺮ ﺷﻜﹸﻢﻮﻫﺟﻟﱡﻮﺍ ﻭ ﻓﹶﻮﻢﺘﺎ ﻛﹸﻨﺚﹸ ﻣﻴﺣﺍﻡِ ﻭﺮﺠِﺪِ ﺍﻟﹾﺤﺴ ﺍﻟﹾﻤﻄﹾﺮ ﺷﻚﻬﺟﻝﱢ ﻭﻓﹶﻮ
"Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja
kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." [Al-Baqoroh : 144]
4. Di-naskhnya

As-Sunnah

dengan As-Sunnah, contohnya

sabda

Nabi

shollallohu alaihi wa sallam :

ﻜِﺮﺍﹰﺴﻮﺍ ﻣﺑﺮﺸﻻﹶ ﺗ ﻭ،ﻢﺎ ﺷِﺌﹾﺘﻤﻮﺍ ﻓِﻴﺑﺮ ﻓﹶﺎﺷ،ِﺔﻋِﻴ ﺍﹾﻷَﻭﺬِ ﻓِﻲﺒِﻴﻦِ ﺍﻟﻨ ﻋﻜﹸﻢﺘﻴﻬ ﻧﺖﻛﹸﻨ
"Dahulu aku melarang kalian dari meminum nabidz yang disimpan di
tempat-tempat, maka (sekarang) minumlah sesuai dengan kehendak kalian,
dan jangan kalian meminum sesuatu yang memabukkan."
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HIKMAH NASKH :
Naskh mempunyai banyak hikmah diantaranya :
1. Memelihara maslahat-maslahat para hamba dengan disyariatkannya apa
yang lebih bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama dan dunia
mereka.
2. Berkembangnya

syari'at

sedikit

demi

sedikit

hingga

mencapai

kesempurnaan.
3. Ujian bagi para mukallaf terhadap kesiapan mereka untuk menerima
perubahan suatu hukum kepada yang lain, dan keridho'an mereka
terhadap hal tersebut.
4. Ujian bagi para mukallaf untuk menegakkan tugas bersyukur jika naskh
itu kepada hukum yang lebih ringan, dan tugas untuk bersabar jika naskh
itu kepada hukum yang lebih berat.
***

90

Ushul Fiqih ()ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ

ﺎﺭﺒﺍﻷَﺧ

AL-AKHBAR
DEFINISI KHOBAR :
Khobar ( )ﺍﳋﱪsecara bahasa : berita ()ﺍﻟﻨﺒﺄ.
Yang dimaksud di sini adalah :

ﻣﺎ ﺃﺿﻴﻒ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻭ ﻭﺻﻒ
"Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi shollallohu alaihi wa sallam dari
perkataan atau perbuatan atau taqrir atau sifat."
Dan telah berlalu penjelasan tentang ahkam lebih dari sekali.
Adapun perbuatan, maka sesungguhnya perbuatan Rosullulloh shollallohu
alaihi wa sallam ada beberapa macam :
Yang pertama : yang dilakukannya berupa kebiasaan, seperti makan,
minum, dan tidur, maka secara dzatnya perbuatan ini tidak ada hukumnya,
akan

tetapi

terkadang

perbuatan

yang

sifatnya

kebiasaan

tersebut

diperintahkan atau dilarang karena suatu sebab, dan terkadang memiliki sifat
yang dituntut seperti makan dengan tangan kanan, atau larangan seperti
makan dengan tangan kiri.
Yang kedua : apa yang dilakukan sesuai dengan adat, seperti sifat
pakaian maka hal ini mubah dalam batasan dzatnya, dan terkadang hal
tersebut diperintahkan atau dilarang karena suatu sebab.
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Yang ketiga : apa yang dilakukan Nabi shollallohu alaihi wa sallam dalam
bentuk khushushiyyah (kekhususan), maka hal itu khusus bagi beliau, seperti
puasa wishol dan nikah dengan menghibahkan diri.
Dan tidaklah sesuatu perbuatan dihukumi dengan khushushiyyah kecuali
dengan dalil (yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah kekhususan
beliau, pent), karena hukum asalnya adalah mengikutinya.
Yang keempat : apa yang dilakukan Nabi shollallohu alaihi wa sallam
secara ta'abbudi, maka ini wajib bagi beliau sampai perbuatan tersebut
disampaikan karena wajibnya menyampaikan, kemudian hukumnya menjadi
mandub (mustahab/sunnah, pent) bagi beliau dan bagi kita berdasarkan
perkataan yang rojih, hal tersebut dikarenakan bahwa perbuatan beliau yang
ta'abuddiyah menunjukkan atas disyari'atkannya perbuatan tersebut, dan
pada asalnya tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya, maka perbuatan itu
disyari'atkan dan tidak ada dosa dalam meninggalkannya, ini adalah hakikat
mandub.
Contoh dari hal tersebut adalah : hadits Aisyah rodhiyallohu anha
bahwasanya dia ditanya tentang dengan apa Nabi shollallohu alaihi wa sallam
memulai masuk rumahnya? Ia berkata : "dengan siwak", tidaklah siwak ketika
masuk rumah kecuali hanya sekedar perbuatan beliau, maka perbuatan
tersebut menjadi mandub.
Contoh yang lain adalah : Nabi shollallohu alaihi wa sallam menyelanyela jenggotnya di dalam berwudhu. Maka menyela-nyela jenggot tidak
masuk dalam membasuh wajah, sehingga hal ini menjadi penjelas terhadap
sesuatu yang mujmal dan hanya saja hal tersebut sekedar perbuatan beliau,
maka perbuatan tersebut adalah mandub.
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Yang kelima : apa-apa yang dilakukan beliau sebagai penjelas dari
kemujmalan (keumuman) nash-nash al-Kitab dan as-Sunnah, maka perbuatan
tersebut wajib atas beliau sampai perbuatan tersebut dijelaskan karena
wajibnya menyampaikannya, kemudian hukum nash tersebut menjadi
mubayyan bagi beliau dan bagi kita, jika hukumnya wajib maka perbuatan
tersebut hukumnya wajib dan jika hukumnya mandub maka perbuatan
tersebut hukumnya mandub.
Contoh yang wajib adalah : perbuatan-perbuatan dalam sholat yang
sifatnya wajib yang Nabi shollallohu alaihi wa sallam melakukannya sebagai
penjelas terhadap firman Alloh ta'ala :

ﻼﺓﹶﻮﺍ ﺍﻟﺼﺃﹶﻗِﻴﻤﻭ
"Dan dirikanlah sholat" [QS. Al-Baqoroh : 43]
Dan contoh yang mandub : sholatnya Nabi shollallohu alaihi wa sallam
dua rokaat di belakang maqom Ibrohim setelah selesai dari thowaf sebagai
penjelas firman Alloh ta'ala :

ﻠﹼﻰﺼ ﻣﺍﻫِﻴﻢﺮﻘﹶﺎﻡِ ﺇِﺑ ﻣﺨِﺬﹸﻭﺍ ﻣِﻦﺍﺗﻭ
"Dan jadikanlah sebagian maqom Ibrahim tempat shalat." [QS. AlBaqoroh : 125]
Yang mana Nabi shollallohu alaihi wa sallam mendatangi maqom Ibrohim
dan beliau membaca ayat ini, maka sholat dua roka'at di belakang maqom
Ibrohim adalah sunnah.
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Adapun taqrir (persetujuan) Nabi Shollallohu alaihi wa sallam atas
sesuatu maka hal tersebut menunjukkan atas bolehnya perbuatan itu dari sisi
yang beliau setujui, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.
Contoh persetujuan beliau atas perkataan : persetujuan beliau terhadap
seorang budak wanita yang beliau bertanya kepadanya : "Dimana Alloh?" ia
berkata : "Di atas langit".
Contoh persetujuan beliau atas perbuatan adalah : persetujuan beliau
terhadap orang yang ikut berperang yang membaca Al-Qur'an dalam sholatnya
untuk teman-temannya kemudian ia mengakhirinya dengan bacaan: "  ﺍﻟﻠﱠـﻪﻮﻗﹸﻞﹾ ﻫ
ـﺪ[ "ﺃﹶﺣQS. Al-Ikhlash : 1], maka Nabi shollallohu alaihi wa sallam berkata :
"bertanyalah kepadanya, kenapa ia melakukannya?" kemudian para shohabat
menanyainya, maka ia menjawab : "karena dalam ayat tersebut ada sifat ArRohman dan aku senang membacanya" Lalu Nabi shollallohu alaihi wa sallam
berkata : "kabarkan kepadanya bahwa Alloh mencintainya".
Contoh yang lain : persetujuan beliau terhadap orang-orang Habasyah
yang bermain-main di masjid, dengan tujuan man-ta'lif mereka kepada Islam.
Adapun perbuatan-perbuatan yang terjadi di zaman beliau shollallohu
alaihi wa sallam dan tidak diketahuinya maka hal tersebut tidak dinisbatkan
kepada beliau, tetapi hal itu sebagai hujjah atas taqrir Alloh terhadap
perbuatan tersebut, dan oleh karena itu para sahabat rodhiyallohu anhum
berdalil atas bolehnya melakukan 'azl dengan pendiaman Alloh terhadap
mereka atas hal itu. Jabir rodhiyallohu anhu berkata :
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ﺰِﻝﹸﻨﺁﻥﹸ ﻳﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺰِﻝﹸ ﻭﻌﺎ ﻧﻛﹸﻨ
"Dahulu kami melakukan 'azl sedangkan Al-Qur'an sedang diturunkan"
[Muttafaqun alaihi].
Muslim menambahkan : berkata Sufyan : Seandainya sesuatu itu dilarang
maka Al-Qur'an sungguh akan melarang kami melakukannya.
Dan yang menunjukkan bahwa pendiaman Alloh (terhadap suatu
perbuatan) merupakan hujjah adalah perbuatan-perbuatan mungkar yang
disembunyikan oleh orang-orang munafiq, Alloh ta'ala menjelaskannya dan
mengingkarinya, maka ini menunjukkan bahwa apa yang didiamkan oleh Alloh
hukumnya adalah boleh.
Pembagian khobar ditinjau dari sisi kepada siapa penyandarannya :
Khobar ditinjau dari penyandarannya dibagi menjadi tiga bagian : marfu',
mauquf, dan maqtu'.
1. Marfu' ()ﺍﳌﺮﻓـﻮﻉ: Apa yang disandarkan kepada Nabi shollallohu alaihi wa
sallam secara hakiki atau secara hukum.
Marfu' secara hakiki adalah : sabda Nabi shollallohu alaihi wa sallam,
perbuatan dan taqrirnya/persetujuannya.
Marfu' secara hukum adalah : apa yang disandarkan kepada sunnah beliau
shollallohu alaihi wa sallam, zamannya, dan yang semisalnya yang tidak
menunjukkan secara langsung dari beliau.
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Dan di antaranya adalah perkataan sahabat : "kami diperintahkan" atau
"kami dilarang" atau yang semisalnya. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas
rodhiyallohu anhuma :

ِﺎﺋِﺾ ﺍﻟﹾﺤﻦ ﻋﻔﱢﻒ ﺧﻪﺖِ ﺇِﻟﱠﺎ ﺃﹶﻧﻴ ﺑِﺎﻟﹾﺒﺪِﻫِﻢﻬ ﻋﻜﹸﻮﻥﹶ ﺁﺧِﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺎﺱ ﺍﻟﻨﺃﹸﻣِﺮ
"Telah diperintahkan kepada manusia agar mengakhiri ibadah hajinya
(dengan thowaf, pent) di Baitulloh, namun diberi kelonggaran bagi wanita
haidh."
Dan perkataan Ummu Athiyah :

ﺎﻨﻠﹶﻴ ﻋﺰﻡ ﻌ ﻳﻟﹶﻢﺎﺋِﺰِ ﻭﻨﺎﻉِ ﺍﻟﹾﺠﺒ ﺍﺗﻦﺎ ﻋﻬِﻴﻨﻧ
"Kami dilarang untuk mengiringi jenazah, namun tidak dikeraskan atas kami"
2. Mauquf ()ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ: apa-apa yang disandarkan kepada shohabat dan tidak tetap
baginya hukum marfu'. Dan ini merupakan hujjah berdasarkan pendapat yang
rojih, kecuali jika menyelisihi nash atau perkataan shohabat yang lain, jika
menyelisihi nash maka diambil nashnya, dan jika menyelisihi perkataan
shohabat yang lain maka diambil yang rojih di antara keduanya.
Shohabat adalah : orang yang berkumpul bersama Nabi shollallohu alaihi
wa sallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan meninggal dalam
keadaan beriman.
3. Maqtu' ()ﺍﳌﻘﻄـﻮﻉ: apa-apa yang disandarkan kepada tabi'in dan yang setelah
mereka.
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Tabi'in adalah : orang yang berkumpul bersama shohabat dalam keadaan
beriman kepada Rosululloh shollallohu alaihi wa sallam dan meninggal dalam
keadaan beriman.
Pembagian khobar ditinjau dari jalan-jalannya :
Khobar ditinjau dari jalan-jalannya dibagi menjadi : mutawatir dan ahad.
1. Mutawatir : apa-apa yang diriwayatkan oleh banyak rowi, yang secara
adat mustahil bagi mereka bersepakat dengan sengaja dalam kebohongan dan
menyandarkannya kepada sesuatu yang dapat dirasakan.
Contohnya adalah sabda Nabi shollallohu alaihi wa sallam :

ِﺎﺭ ﺍﻟﻨ ﻣِﻦﻩﺪﻘﹾﻌﺃﹾ ﻣﻮﺒﺘﺪﺍﹰ ﻓﹶﻠﹾﻴﻤﻌﺘ ﻣﻠﹶﻲ ﻋ ﻛﹶﺬﹶﺏﻦﻣ
"Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka ambillah
tempat duduknya di neraka."
2. Ahad : apa-apa yang selain mutawatir (yakni tidak sampai derajat
mutawatir, pent).
Dan dari segi tingkatannya hadits ahad terbagi menjadi tiga bagian :
shohih, hasan, dan dho'if.
Shohih

:

apa

yang

dinukil

oleh

rowi

yang

'adl,

sempurna

dhobit/hapalannya, dengan sanad yang bersambung, terlepas dari sifat syadz
dan 'illah yang merusak.
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Hasan : apa yang dinukil oleh rowi yang 'adl, dhobitnya ringan, dengan
sanad yang bersambung, terlepas dari sifat syadz dan 'illah yang merusak.
Dan bisa naik ke derajat shohih jika jalannya berbilang (lebih dari satu, pent)
dan dinamakan shohih li ghoirihi.
Dho'if : yang tidak memenuhi syarat hadits shohih dan hasan.
Dan bisa naik ke derajat hasan jika jalannya berbilang (yakni jika
kedhoifannya muhtamal/ ringan, pent), yang saling menguatkan satu sama
lain dan dinamakan hasan li ghoirihi.
Dan semua jenis hadits ini merupakan hujjah kecuali hadits dho'if, maka
ia bukan hujjah akan tetapi tidak mengapa menyebutkannya sebagai
syawahid dan yang semisalnya.
BENTUK-BENTUK PENYAMPAIAN :
Dalam hadits terdapat pengambilan dan penyampaian.
Pengambilan ()ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ: mengambil hadits dari orang lain.
Penyampaian ()ﺍﻷﺩﺍﺀ: menyampaikan hadits kepada orang lain.

Penyampaian memiliki bentuk-bentuk, di antaranya :
1. Haddatsani (ـﺪﺛﲏ
 )ﺣـ/ "telah menceritakan kepadaku": yang syaikhnya
membacakan hadits kepadanya.
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2. Akhbaroni ( )ﺃﺧــﱪﱐ/ "telah mengabarkan kepadaku": yang syaikhnya
membacakan hadits kepadanya, atau dia yang membacakan kepada
syaikhnya.
3. Akhbaroni ijazatan ( )ﺃﺧـﱪﱐ ﺇﺟـﺎﺯﺓ/ "telah mengabarkan kepadaku dengan
ijazah" atau ajaza li ( )ﺃﺟﺎﺯ ﱄ/ "telah memberikan kepadaku ijazah " : yang
meriwayatkan dengan ijazah (tertulis, pent) tanpa membacakan.
Dan ijazah : izin yang diberikan syaikh kepada muridnya untuk
meriwayatkan darinya apa-apa yang telah diriwayatkannya, walaupun
bukan dengan jalan pembacaan.
4. 'An'anah ()ﺍﻟﻌﻨﻌﻨﺔ: meriwayatkan hadits dengan lafadz 'an ( )ﻋﻦ/ "dari".
Dan hukum 'an'anah adalah bersambung sanadnya, kecuali dari orang yang
ma'ruf dengan sifat tadlis, maka sanadnya tidak dihukumi bersambung
kecuali ia menegaskan dengan lafadz tahdits.
Dan pembahasan tentang masalah hadits dan riwayatnya banyak jenisnya
dalam ilmu mustholah, dan yang telah kami isyaratkan sudah mencukupi
insyaAlloh ta'ala.
***
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ﺎﻉﻤﺍﻹِﺟ
IJMA'

DEFINISINYA :
Ijma' secara bahasa : ( )ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕNiat yang kuat dan Kesepakatan.
Dan secara istilah :

ﺍﺗﻔﺎﻕ ﳎﺘﻬﺪﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ
"Kesepakatan para mujtahid ummat ini setelah wafatnya Nabi Shallallahu
'alaihi wa sallam terhadap suatu hukum syar'i."
Maka keluar dari perkataan kami : (" )ﺍﺗﻔـﺎﻕkesepakatan" : adanya khilaf
walaupun dari satu orang, maka tidak bisa disimpulkan sebagai ijma'.
Dan keluar dari perkataan kami : (" )ﳎﺘﻬـﺪﻱPara mujtahid" : Orang awam
dan orang yang bertaqlid, maka kesepakatan dan khilaf mereka tidak
dianggap.
Dan keluar dari perkataan kami : (" )ﻫـﺬﻩ ﺍﻷﻣـﺔUmmat ini" : Ijma' selain
mereka (ummat Islam), maka ijma' selain mereka tidak dianggap.
Dan keluar dari perkataan kami : (" )ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢSetelah wafatnya
Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : Kesepakatan mereka pada zaman Nabi
Shallallahu 'alaihi wa sallam, maka tidak dianggap sebagai ijma' dari segi
keberadaannya sebagai dalil, karena dalil dihasilkan dari sunnah nabi
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Shallallahu 'alaihi wa sallam baik dari perkataan atau perbuatan atau taqrir
(persetujuan), oleh karena itu jika seorang shahabat berkata : "Dahulu kami
melakukan", atau "Dahulu mereka melakukan seperti ini pada zaman Nabi
Shallallahu 'alaihi wa sallam ", maka hal itu marfu' secara hukum, tidak
dinukil sebagai ijma'.
Dan keluar dari perkataan kami : (" )ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺷـﺮﻋﻲterhadap hukum syar'i" :
Kesepakatan mereka dalam hukum akal atau hukum kebiasaan, maka hal itu
tidak termasuk disini, karena pembahasan dalam masalah ijma' adalah seperti
dalil dari dalil-dalil syar'i.
Ijma merupakan hujjah, dengan dalil-dalil diantaranya :
1. Firman Allah :

ِﺎﺱﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺍﺀَ ﻋﺪﻬﻮﺍ ﺷﻜﹸﻮﻧﻄﺎﹰ ﻟِﺘﺳﺔﹰ ﻭ ﺃﹸﻣﺎﻛﹸﻢﻠﹾﻨﻌ ﺟﻛﹶﺬﹶﻟِﻚﻭ
"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat
yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia."
[QS. Al-Baqoroh : 143]
Maka firmanNya : "Saksi atas manusia", mencakup persaksian terhadap
perbuatan-perbuatan mereka dan hukum-hukum dari perbuatan mereka, dan
seorang saksi perkataannya diterima.
2. Firman Allah :

ِﻮﻝﺳﺍﻟﺮ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻭﻭﻩﺩﺀٍ ﻓﹶﺮﻲ ﻓِﻲ ﺷﻢﺘﻋﺎﺯﻨﻓﹶﺈِﻥﹾ ﺗ
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"Jika kalian berselisih tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan
Rasul-Nya." [QS. An-Nisa' : 59]
Menunjukkan atas bahwasanya apa-apa yang telah mereka sepakati adalah
benar.
3. Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:

ٍﻼﹶﻟﹶﺔﻠﹶﻰ ﺿ ﻋﺘِﻲ ﺃﹸﻣﻤِﻊﺘﺠﻻﹶ ﺗ
"Umatku tidak akan bersepakat diatas kesesatan"
4. Kami mengatakan : Ijma' umat atas sesuatu bisa jadi benar dan bisa jadi
salah, jika benar maka ia adalah hujjah, dan jika salah maka bagaimana
mungkin umat yang merupakan umat yang paling mulia disisi Allah sejak
zaman Nabinya sampai hari kiamat bersepakat terhadap suatu perkara yang
batil yang tidak diridhoi oleh Allah? Ini merupakan suatu kemustahilan yang
paling besar.
MACAM-MACAM IJMA' :
Ijma' ada dua macam : Qoth'i dan Dzonni.
1. Ijma' Qoth'i : Ijma' yang diketahui keberadaannya di kalangan umat ini
dengan pasti, seperti ijma' atas wajibnya sholat lima waktu dan haramnya
zina. Ijma' jenis ini tidak ada seorangpun yang mengingkari ketetapannya dan
keberadaannya sebagai hujjah, dan dikafirkan orang yang menyelisihinya jika
ia bukan termasuk orang yang tidak mengetahuinya.
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2. Ijma' Dzonni : Ijma' yang tidak diketahui kecuali dengan dicari dan
dipelajari (tatabbu' & istiqro'). Dan para ulama telah berselisih tentang
kemungkinan tetapnya ijma' jenis ini, dan perkataan yang paling rojih dalam
masalah ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan
dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyyah : "Dan ijma' yang bisa diterima dengan pasti
adalah ijma'nya as-salafush-sholeh, karena yang setelah mereka banyak
terjadi ikhtilaf dan umat ini telah tersebar."
Ketahuilah bahwasanya umat ini tidak mungkin bersepakat untuk
menyelisihi suatu dalil yang shohih dan shorih serta tidak mansukh karena
umat ini tidaklah bersepakat kecuali diatas kebenaran. Dan jika engkau
mendapati suatu ijma' yang menurutmu menyelisihi kebenaran, maka
perhatikanlah! Mungkin dalilnya yang tidak shohih atau tidak shorih atau
mansukh atau masalah tersebut merupakan masalah yang diperselisihkan
yang kamu tidak mengetahuinya.
SYARAT-SYARAT IJMA' :
Ijma' memiliki syarat-syarat, diantaranya :
1. Tetap melalui jalan yang shohih, yaitu dengan kemasyhurannya
dikalangan 'ulama atau yang menukilkannya adalah orang yang tsiqoh dan
luas pengetahuannya.
2. Tidak didahului oleh khilaf yang telah tetap sebelumnya, jika didahului
oleh hal itu maka bukanlah ijma' karena perkataan tidak batal dengan
kematian yang mengucapkannya.
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Maka ijma' tidak bisa membatalkan khilaf yang ada sebelumnya, akan
tetapi ijma' bisa mencegah terjadinya khilaf. Ini merupakan pendapat yang
rojih karena kuatnya pendalilannya. Dan dikatakan : tidak disyaratkan yang
demikian, maka bisa ditetapkan atas salah satu pendapat yang ada
sebelumnya pada masa berikutnya, kemudian ia menjadi hujjah bagi ummat
yang setelahnya. Dan menurut pendapat jumhur, tidak disyaratkan berlalunya
zaman orang-orang yang bersepakat, maka ijma' ditetapkan dari ahlinya
(mujtahidin) hanya dengan kesepakatan mereka (pada saat itu juga, pent)
dan tidak boleh bagi mereka atau yang selain mereka menyelisihinya setelah
itu, karena dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ijma' adalah hujjah, tidak
ada padanya pensyaratan berlalunya zaman terjadinya ijma' tersebut. Karena
ijma' dihasilkan pada saat terjadinya kesepakatan mereka, maka apa yang
bisa membatalkannya?
Dan jika sebagian mujtahid mengatakan sesuatu perkataan atau
mengerjakan suatu pekerjaan dan hal itu masyhur di kalangan ahlul Ijtihad
dan tidak ada yang mengingkarinya dengan adanya kemampuan mereka untuk
mengingkari hal tersebut, maka dikatakan : hal tersebut menjadi ijma', dan
dikatakan : hal tersebut menjadi hujjah bukan ijma', dan dikatakan : bukan
ijma' dan bukan pula hujjah, dan dikatakan : jika masanya telah berlalu
sebelum adanya pengingkaran maka hal itu merupakan ijma', karena diam
mereka (mujtahidin) secara terus-menerus sampai berlalunya masa padahal
mereka memiliki kemampuan untuk mengingkari merupakan dalil atas
kesepakatan mereka, dan ini merupakan pendapat yang paling dekat kepada
kebenaran.
***
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ﺎﺱﺍﻟﻘِﻴ

Qiyas
DEFINISINYA :
Qiyas secara bahasa : Pengukuran ( )ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮdan Penyamaan ()ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ.
Secara istilah :

ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻓﺮﻉ ﺑﺄﺻﻞ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻟﻌﻠﱠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
"Menyamakan cabang dengan yang pokok (ashl) di dalam suatu hukum
dikarenakan berkumpulnya sebab yang sama antara keduanya."
Cabang ( )ﺍﻟﻔﺮﻉ: yang diqiyaskan ()ﺍﳌﻘﻴﺲ.
Pokok/ashl ( )ﺍﻷﺻﻞ: yang diqiyaskan kepadanya ()ﺍﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ.
Hukum ( )ﺍﳊﻜﻢ:

 ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ، ﺃﻭ ﻓﺴﺎﺩ، ﺃﻭ ﺻﺤﺔ، ﺃﻭ ﲢﺮﱘ،ﻣﺎ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ
"Apa yang menjadi konsekuensi dalil syar'i dari yang wajib atau harom,
sah atau rusak, atau yang selainnya."
Sebab/'illah ( )ﺍﻟﻌﻠﺔ:

ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﺛﺒﺖ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺻﻞ
"Sebuah makna dimana hukum ashl ditetapkan dengan sebab tersebut."
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Ini merupakan empat rukun qiyas, dan qiyas merupakan salah satu dalil
yang hukum-hukum syar'i ditetapkan dengannya.
Dan sungguh al-Kitab, as-Sunnah dan perkataan sahabat telah menunjukkan dianggapnya qiyas sebagai dalil syar'i. Adapun dalil-dalil dari al-Kitab :
1. Firman Alloh ta'ala :

ﺍﻥﺍﻟﹾﻤِﻴﺰ ﻭﻖ ﺑِﺎﻟﹾﺤﺎﺏﻝﹶ ﺍﻟﹾﻜِﺘﺰ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﺃﹶﻧﺍﻟﻠﱠﻪ
"Allah-lah yang menurunkan al-Kitab dengan (membawa) kebenaran dan
(menurunkan) mizan." [QS. Asy-Syuuro : 17]
Mizan/timbangan (ﺍﻥ )َﺍﻟﹾﻤِﻴـﺰadalah sesuatu yang perkara-perkara ditimbang
dengannya dan diqiyaskan dengannya.
2. Firman Alloh ta'ala :

ﻩﻌِﻴﺪﻠﹾﻖٍ ﻧﻝﹶ ﺧﺎ ﺃﹶﻭﺃﹾﻧﺪﺎ ﺑﻛﹶﻤ
"Sebagaimana Kami telah memulai panciptaan pertama begitulah Kami
akan mengulanginya" [QS. Al-Anbiya : 104]

ـﺪﻌ ﺑﺽﺎ ﺑِﻪِ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﻨﻴﻴﺖٍ ﻓﹶﺄﹶﺣﻴﻠﹶﺪٍ ﻣ ﺇِﻟﹶﻰ ﺑﺎﻩﻘﹾﻨﺎﺑﺎﹰ ﻓﹶﺴﺤ ﺳﺜِﲑ ﻓﹶﺘﺎﺡﻳﻞﹶ ﺍﻟﺮﺳ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﺃﹶﺭﺍﻟﻠﱠﻪﻭ
ﻮﺭﺸ ﺍﻟﻨﺎ ﻛﹶﺬﹶﻟِﻚﺗِﻬﻮﻣ

"Dan Allah-lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan
awan, maka Kami halau awan itu kesuatu negeri yang mati lalu Kami
hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan
itu." [QS. Fathir : 9]
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Alloh

ta'ala

permulaannya,

dan

menyerupakan

pengulangan

menyerupakan

menghidupkan

penciptaan
yang

mati

dengan
dengan

menghidupkan bumi, ini adalah qiyas.
Di antara dalil-dalil sunnah :
1. Sabda Nabi shollallohu alaihi wa sallam kepada seorang wanita yang
bertanya kepadanya tentang berpuasa untuk ibunya setelah meninggal :

 ﻗﹶـﺎﻝﹶـﻢﻌ ﻧﺎ؟ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﻬﻨﻱ ﺫﹶﻟِﻚِ ﻋﺩﺆﺘِﻴﻪِ ﺃﹶﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻴ ﻓﹶﻘﹶﻀﻦﻳﻚِ ﺩﻠﹶﻰ ﺃﹸﻣ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﺖِ ﻟﹶﻮﺃﹶﻳﺃﹶﺭ
ِﻚ ﺃﹸﻣﻦﻮﻣِﻲ ﻋﻓﹶﺼ
"Bagaimana
membayar-nya?

pendapatmu
Apakah

jika ibumu memiliki hutang lalu kamu

hutang

tersebut

tertunaikan

untuknya?"

Dia

menjawab : "Ya". Beliau bersabda : "Maka berpuasalah untuk ibumu."
2. Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shollallohu alaihi wa sallam
lalu ia berkata :

ـﺎﻬﺍﻧﺎ ﺃﹶﻟﹾﻮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻢﻌ ﺇِﺑِﻞٍ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧ ﻣِﻦﻞﹾ ﻟﹶﻚ! ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻫﺩﻮ ﺃﹶﺳ ﻟِﻲ ﻏﹸﻠﹶﺎﻡﻟِﺪﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻭﺳﺎ ﺭﻳ

 ﻗﹶﺎﻝﹶﻕ ﻋِﺮﻪﻋﺰ ﻧﻠﱠﻪ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻌﻰ ﺫﹶﻟِﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺄﹶﻧﻢﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻕﺭ ﺃﹶﻭﺎ ﻣِﻦﻞﹾ ﻓِﻴﻬ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﺮﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣ
ﻪﻋﺰﺬﹶﺍ ﻧ ﻫﻚﻨﻞﱠ ﺍﺑﻓﹶﻠﹶﻌ

"Wahai Rosullulloh! Telah dilahirkan untukku seorang anak laki-laki yang
berkulit hitam." Maka Nabi shollallohu alaihi wa sallam berkata: "Apakah
kamu memiliki unta? Ia menjawab: "Ya", Nabi berkata: "Apa saja warnanya?"
Ia menjawab: "Merah", Nabi berkata: "Apakah ada yang berwarna keabu-
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abuan?" Ia menjawab: "Ya", Nabi berkata: "Mengapa demikian?" Ia menjawab:
"Mungkin uratnya ada yang salah" Nabi berkata: "Mungkin juga anakmu ini
terjadi kesalahan urat".
Demikian ini seluruh contoh yang ada dalam kitab dan sunnah sebagai
dalil atas kebenaran qiyas karena di dalamnya ada penganggapan sesuatu
sama dengan yang semisalnya.
Dan di antara dalil dari perkataan sahabat : Apa yang datang dari Amirul
Mu'minin Umar bin Al-Khoththob dalam suratnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari
dalam hal pemutusan hukum, ia berkata :

 ﰒ ﻗﺎﻳﺲ، ﳑﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻚ ﳑﺎ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻗﺮﺁﻥ ﻭﻻ ﺳﻨﺔ،ﰒ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺩﱃ ﻋﻠﻴﻚ

 ﻭﺃﺷـﺒﻬﻬﺎ، ﰒ ﺍﻋﻤﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﺇﱃ ﺃﺣﺒـﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﷲ، ﻭﺍﻋﺮﻑ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ،ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﻨﺪﻙ
ﺑﺎﳊﻖ

"Kemudian fahamilah, fahamilah terhadap apa yang diajukan kepadamu,
kepada apa yang datang kepadamu yang tidak ada dalam al-Qur'an dan asSunnah, kemudian qiyaskanlah perkara-perkara yang terjadi padamu tersebut
dan ketahuilah persamaan-persamaannya, kemudian sandarkanlah pendapatmu
itu kepada apa yang paling dicintai Alloh dan paling menyerupai kebenaran."
Ibnul Qoyyim berkata : "dan ini adalah surat (dari Umar, pent) yang mulia
yang telah diterima oleh para 'ulama".
Dan Al-Muzani meriwayatkan bahwa para ahli fiqih sejak zaman sahabat
sampai zaman beliau telah bersepakat bahwa penyamaan dengan yang benar

108

Ushul Fiqih ()ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
adalah benar dan penyamaan dengan yang bathil adalah bathil, dan mereka
menggunakan qiyas-qiyas dalam fiqh dalam seluruh hukum-hukum.

SYARAT-SYARAT QIYAS :
Qiyas memiliki syarat-syarat di antaranya :
1. Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat darinya, maka tidak
dianggap qiyas yang bertentangan dengan nash atau ijma' atau perkataan
shohabat jika kita mengatakan bahwa perkataan shohabat adalah hujjah. Dan
qiyas yang bertentangan dengan apa yang telah disebutkan dinamakan
sebagai anggapan yang rusak ()ﻓﺎﺳﺪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
Contohnya : dikatakan : bahwa wanita rosyidah (baligh, berakal, dan bisa
mengurus diri sendiri, pent) sah untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali,
diqiyaskan kepada sahnya ia berjual-beli tanpa wali.
Ini adalah qiyas yang rusak karena menyelisihi nash, yaitu sabda Nabi
shollallohu alaihi wa sallam :

ﻟِﻲ ﺇِﻻﱠ ﺑِﻮﻻﹶ ﻧِﻜﹶﺎﺡ
"Tidak ada nikah kecuali dengan wali."
2. Hukum ashl-nya tsabit (tetap) dengan nash atau ijma'. Jika hukum ashl-nya
itu tetap dengan qiyas maka tidak sah mengqiyaskan dengannya, akan tetapi
diqiyaskan dengan ashl yang pertama, karena kembali kepada ashl tersebut
adalah lebih utama dan juga karena mengqiyaskan cabang kepada cabang
lainnya yang dijadikan ashl kadang-kadang tidak shohih. Dan karena
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mengqiyaskan kepada cabang, kemudian mengqiyaskan cabang kepada ashl;
menjadi panjang tanpa ada faidah.
Contohnya : dikatakan riba berlaku pada jagung diqiyaskan dengan beras,
dan berlaku pada beras diqiyaskan dengan gandum, qiyas yang seperti ini
tidak benar, akan tetapi dikatakan berlaku riba pada jagung diqiyaskan
dengan gandum, agar diqiyaskan kepada ashl yang tetap dengan nash.
3.

Pada

hukum

ashl

terdapat

'illah

(sebab)

yang

diketahui,

agar

memungkinkan untuk dijama' antara ashl dan cabang padanya. Jika hukum
ashl-nya adalah perkara yang murni ta'abbudi (peribadatan yang tidak
diketahui 'illah-nya, pent), maka tidak sah mengqiyaskan kepadanya.
Contohnya : dikatakan daging burung unta dapat membatalkan wudhu
diqiyaskan dengan daging unta karena kesamaan burung unta dengan unta,
maka dikatakan qiyas seperti ini adalah tidak benar karena hukum ashl-nya
tidak memiliki 'illah yang diketahui, akan tetapi perkara ini adalah murni
ta'abbudi berdasarkan pendapat yang masyhur (yakni dalam madzhab alImam Ahmad rohimahulloh, pent).
4. 'Illah-nya mencakup makna yang sesuai dengan hukumnya, yang penetapan
'illah

tersebut

diketahui

dengan

kaidah-kaidah

syar'i,

seperti

'illah

memabukkan pada khomer.
Jika maknanya merupakan sifat yang paten (tetap) yang tidak ada
kesesuaian/hubungan dengan hukumnya, maka tidak sah menentukan 'illah
dengannya, seperti hitam dan putih.
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Contohnya : Hadits Ibnu Abbas rodhiyallohu anhuma : bahwa Bariroh
diberi pilihan tentang suaminya ketika ia dimerdekakan, Ibnu Abbas berkata :
"suaminya ketika itu adalah seorang budak berkulit hitam".
Perkataan beliau "hitam" merupakan sifat yang tetap yang tidak ada
hubungannya dengan hukum, oleh karena itu berlaku hukum memilih bagi
seorang budak wanita jika ia dimerdekakan dalam keadaan memiliki suami
seorang budak walaupun suaminya itu berkulit putih, dan hukum tersebut
tidak berlaku jika ia dimerdekakan dalam keadaan memiliki suami seorang
yang merdeka walaupun suaminya itu berkulit hitam.
5. 'Illah tersebut ada pada cabang sebagaimana 'illah tersebut juga ada dalam
ashl, seperti menyakiti orang tua dengan memukul diqiyaskan dengan
mengatakan "uf"/"ah". Jika 'illah (pada ashl, pent) tidak terdapat pada
cabangnya maka qiyas tersebut tidak sah.
Contohnya : dikatakan 'illah dalam pengharoman riba pada gandum
adalah karena ia ditakar, kemudian dikatakan berlaku riba pada apel dengan
diqiyaskan pada gandum, maka qiyas seperti ini tidak benar, karena 'illah
(pada ashl-nya, pent) tidak terdapat pada cabangnya, yakni apel tidak
ditakar.
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JENIS-JENIS QIYAS ()ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
Qiyas terbagi menjadi Qiyas Jali ( )ﺟﻠﻲdan Qiyas Khofi ()ﺧﻔﻲ.
1. Qiyas jali (jelas) adalah : yang tetap 'illahnya dengan nash atau ijma' atau
dipastikan dengan menafikan perbedaan antara ashl dan cabangnya.
Contoh yang 'illah-nya tetap dengan nash : Mengqiyaskan larangan
istijmar (bersuci dengan batu atau yang semisalnya, pent) dengan darah najis
yang beku dengan larangan istijmar dengan kotoran hewan, maka 'illah dari
hukum ashl-nya tetap dengan nash ketika Ibnu Mas'ud rodhiyallohu anhu
datang kepada Nabi shollallohu alaihi wa sallam dengan dua batu dan sebuah
kotoran hewan agar beliau beristinja' dengannya, kemudian beliau mengambil
dua batu tersebut dan melempar kotoran hewan tersebut dan mengatakan :
"Ini kotor (")ﻫﺬﺍ ﺭﻛﺲ, dan ( )ﺍﻟﺮﻛﺲadalah najis ()ﺍﻟﻨﺠﺲ.
Contoh yang 'illah-nya tetap dengan ijma' : Nabi shollallohu alaihi wa
sallam melarang seorang qodhi (hakim) memutuskan perkara dalam keadaan
marah.
Maka qiyas dilarangnya qodhi yang menahan kencing dari memutuskan
perkara, terhadap larangan qodhi yang sedang marah dari memutuskan
perkara merupakan qiyas jali karena 'illah ashl-nya tetap dengan ijma' yaitu
adanya gangguan pikiran dan sibuknya hati.
Contoh yang dipastikan 'illah-nya dengan menafikan perbedaan antara
ashl dan cabangnya : Qiyas diharamkannya menghabiskan harta anak yatim
dengan membeli pakaian, terhadap pengharoman menghabiskannya dengan
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membeli makanan karena kepastian tidak adanya perbedaan antara
keduanya.
2. Qiyas khofi (samar) adalah : yang 'illah-nya tetap dengan istimbath
(penggalian hukum) dan tidak dipastikan dengan menafikan perbedaan antara
ashl dengan cabang.
Contohnya : mengqiyaskan tumbuh-tumbuhan dengan gandum dalam
pengharaman riba dengan 'illah sama-sama ditakar, maka penetapan 'illah
dengan takaran tidak tetap dengan nash, tidak pula dengan ijma' dan tidak
dipastikan dengan menafikan perbedaan antara ashl dan cabangnya. Bahkan
memungkinkan untuk dibedakan antara keduanya, yaitu bahwa gandum
dimakan berbeda dengan tumbuh-tumbuhan.
QIYAS ASY-SYABH / KEMIRIPAN ()ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺒﻪ
Di antara Qiyas ada yang dinamakan dengan "Qiyas asy-Syabh" yaitu suatu
cabang diragukan antara dua ashl yang berbeda hukumnya, dan pada cabang
tersebut terdapat kemiripan dengan masing-masing dari kedua ashl tersebut,
maka cabang tersebut digabungkan dengan salah satu dari kedua ashl
tersebut yang lebih banyak kemiripannya.
Contohnya : apakah seorang budak bisa memiliki dalam keadaan ia
dimiliki dengan diqiyaskan kepada orang merdeka? atau dia tidak bisa
memiliki dengan diqiyaskan kepada binatang ternak?
Jika kita memperhatikan dua ashl ini, orang yang merdeka dan binatang
ternak, kita dapati bahwa budak diragukan antara keduanya. Dari sisi bahwa
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ia adalah seorang manusia yang berakal, ia diberi ganjaran, diberi siksaan,
menikah dan menceraikan, yang ini mirip dengan orang merdeka. Dari sisi
bahwa ia diperjual belikan, digadaikan, diwaqafkan, dihadiahkan, dijadikan
sebagai warisan, tidak ditinggalkan begitu saja, dijaminkan dengan harga dan
bisa digunakan, yang hal ini mirip dengan binatang ternak. Dan kami telah
mendapatkan bahwa budak dari sisi penggunaan harta lebih mirip dengan
binatang ternak maka hukumnya digabungkan dengannya.
Jenis qiyas ini adalah lemah jika tidak ada antara cabang dan ashl-nya
'illah yang sesuai, hanya saja ia memiliki kemiripan dengan ashl-nya dalam
kebanyakan hukumnya dengan keadaan diselisihi oleh ashl yang lain.
QIYAS AL-'AKS/ KEBALIKAN ()ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻜﺲ
Di antara qiyas ada yang dinamakan dengan "Qiyas al-'Aks", yaitu :
penetapan lawan hukum ashl untuk cabangnya, karena adanya lawan dari
'illah hukum ashl pada cabang tersebut.
Dan mereka (para ulama ahli ushul, pent) memberi contoh dengan sabda
Rosululloh shollallohu alaihi wa sallam :

 ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ! ﺃﻳﺄﰐ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ: ﻗﺎﻟﻮﺍ.""ﻭﰲ ﺑﻀﻊ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺻﺪﻗﺔ

 "ﺃﺭﺃﻳﺘﻢ ﻟﻮ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺣﺮﺍﻡ ﺃﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺯﺭ؟ ﻓﻜـﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻭﺿـﻌﻬﺎ ﰲ:ﺃﺟﺮ؟ ﻗﺎﻝ
"ﺍﳊﻼﻝ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺟﺮ

"Dan pada persetubuhan salah seorang di antara kalian bernilai
shodaqoh." Para sahabat berkata : "Wahai Rosululloh, apakah salah seorang
dari kami menyalurkan syahwatnya lalu ia mendapat pahala karenanya?"
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Rosululloh berkata : "Bagaimana menurut kalian jika ia menyalurkannya
kepada yang harom, bukankah ia akan mendapat dosa? Demikian pula jika ia
menyalurkannya kepada yang halal, maka ia akan mendapat pahala."
Nabi shollallohu alaihi wa sallam menetapkan untuk cabang yaitu
persetubuhan yang halal sebagai pembatal hukum ashl yaitu persetubuhan
yang haram, karena adanya pembatal 'illah hukum ashl pada cabang tersebut,
ditetapkan pahala untuk cabangnya karena ia adalah persetubuhan yang
halal, sebagaimana pada ashl-nya ditetapkan dosa karena ia adalah
persetubuhan yang haram.
***
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ﺽﺎﺭﻌﺍﻟﺘ

TA'ARUDH
Definisinya :
Ta'arudh secara bahasa : Saling berhadapan ( )ﺍﻟﺘﻘﺎﺑـﻞdan saling menghalangi
()ﺍﻟﺘﻤﺎﻧﻊ.
Secara istilah :

ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﲔ ﲝﻴﺚ ﳜﺎﻟﻒ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺍﻵﺧﺮ
"Saling berhadapannya dua dalil dari sisi salah satunya menyelisihi yang lain."
Pembagian ta'arudh ada empat :
Yang pertama : terjadi pada dua dalil yang umum, padanya ada empat
kondisi :
1. Mungkin umtuk dijama' antara keduanya, dari sisi masing-masing dalil
tersebut bisa dibawa pada kondisi yang tidak bertentangan dengan yang lain,
maka harus dijama'.
Misalnya : Firman Alloh ta'ala kepada Nabi-Nya shollallohu alaihi wa sallam :

ٍﻘِﻴﻢﺘﺴﺍﻁٍ ﻣﺪِﻱ ﺇِﻟﹶﻰ ﺻِﺮﻬ ﻟﹶﺘﻚﺇِﻧﻭ
"Dan sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan
yang lurus." [QS. Asy-Syuuro' : 52]
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Dan firman Alloh ta'ala :

ﺖﺒﺒ ﺃﹶﺣﻦﺪِﻱ ﻣﻬ ﻻ ﺗﻚﺇِﻧ
"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang
yang kamu kasihi." [QS. Al-Qoshosh : 56]
Dan jama' antara keduanya adalah bahwa ayat yang pertama maksudnya
adalah hidayatud dalalah (atau yang disebut hidayatul irsyad atau hidayatul
bayan, pent) kepada al-haq, dan sifat ini tetap bagi Rosul shollallohu alaihi
wa sallam.
Dan ayat yang kedua maksudnya adalah hidayatut taufiq untuk beramal,
hidayatut taufiq ini di tangan Alloh ta'ala sedangkan Rosululloh shollallohu
alaihi wa sallam dan yang selainnya tidak memilikinya.
2. Jika tidak mungkin untuk dijama', maka dalil yang datang belakangan
menjadi nasikh (yang menghapus hukum sebelumnya, pent) jika tarikhnya
diketahui, sehingga dalil nasikh tersebut diamalkan sedangkan dalil yang
datang lebih dulu (mansukh) tidak diamalkan.
Misalnya : Firman Alloh ta'ala tentang puasa :

 ﻟﹶﻜﹸﻢﺮﻴﻮﺍ ﺧﻮﻣﺼﺃﹶﻥﹾ ﺗ ﻭ ﻟﹶﻪﺮﻴ ﺧﻮﺮﺍﹰ ﻓﹶﻬﻴ ﺧﻉﻄﹶﻮ ﺗﻦﻓﹶﻤ
"Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka
itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu
mengetahui." [QS. Al-Baqoroh : 184]
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Ayat ini memberi faidah bolehnya memilih antara makan dan puasa
dengan tarjih agar berpuasa.
Dan firman Alloh ta'ala :

ﺮﺎﻡٍ ﺃﹸﺧ ﺃﹶﻳﺓﹲ ﻣِﻦﻔﹶﺮٍ ﻓﹶﻌِﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﺮِﻳﻀﺎﹰ ﺃﹶﻭ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦﻣ ﻭﻪﻤﺼ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﻬ ﺍﻟﺸﻜﹸﻢ ﻣِﻨﻬِﺪ ﺷﻦﻓﹶﻤ
"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya)
di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa
sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya
berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."
[QS. Al-Baqoroh : 185]
Menunjukkan bahwa puasa harus dilakukan bagi orang yang tidak sakit
dan musafir dan mengqodho' sebagai kewajiban bagi keduanya (orang sakit
dan musafir), akan tetapi ayat ini datang belakangan setelah ayat yang
pertama tadi, sehingga ayat yang kedua adalah sebagai nasikh bagi ayat yang
pertama sebagaimana yang demikian ditunjukkan oleh hadits Salamah bin alAkwa' yang tetap dalam ash-Shohihain (shohih al-Bukhori dan Muslim, pent)
dan yang selain keduanya.
3. Jika tidak diketahui tarikh-nya, maka diamalkan dengan yang rojih, jika
ada dalil yang merojihkan.
Misalnya : Sabda beliau shollallohu alaihi wa sallam :

ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻠﻴﺘﻮﺿﺄ
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"Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia
berwudhu."
Dan beliau shollallohu alaihi wa sallam pernah ditanya tentang seseorang
yang menyentuh kemaluannya, apakah ia harus berwudhu? Beliau menjawab :

ﻻ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺑﻀﻌﺔ ﻣﻨﻚ
"Tidak, sesungguhnya (kemaluannya) itu adalah bagian dari tubuhmu".
Maka dirojihkan dalil yang pertama karena pendapat ini lebih hati-hati
dan juga karena hadits yang pertama tadi jalannya lebih banyak dan yang
menshohihkannya juga lebih banyak, dan juga karena hadits pertama tadi
memindahkan dari hukum asal, padanya terdapat tambahan ilmu.

4. Jika tidak ada dalil yang merojihkan, maka wajib untuk tawaqquf
(didiamkan), tetapi tidak didapatkan padanya contoh yang shohih.
Yang kedua : Ta'arudh terjadi antara dua dalil yang khusus, dalam keadaan
ini juga ada empat kondisi.
1. Mungkin untuk dijama' antara keduanya, maka wajib dijama'.
Misalnya : hadits Jabir rodhiyallohu anhu tentang sifat haji Nabi
shollallohu alaihi wa sallam, bahwa Nabi shollallohu alaihi wa sallam sholat
dhuhur pada hari an-Nahr (idul adha, pent) di Mekkah[1], dan hadits Ibnu
Umar rodhiyallohu anhuma bahwa Nabi shollallohu alaihi wa sallam sholat
dhuhur di Mina, maka dijama' antara keduanya bahwa beliau sholat dhuhur di
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Mekkah dan ketika keluar ke Mina beliau mengulangnya (sebagai tathowwu',
pent) dengan para sahabat yang ada di sana.
2. Jika tidak memungkinkan untuk dijama', maka dalil yang kedua (yang
datangnya belakangan, pent) adalah sebagai nasikh jika diketahui tarikhnya.
Misalnya : firman Alloh ta'ala :

ـﺎ ﻣِﻤﻚﻤِﻴﻨ ﻳﻠﹶﻜﹶﺖﺎ ﻣﻣ ﻭﻦﻫﻮﺭ ﺃﹸﺟﺖﻴ ﺍﻟﻠﱠﺎﺗِﻲ ﺁﺗﻚﺍﺟﻭ ﺃﹶﺯﺎ ﻟﹶﻚﻠﹶﻠﹾﻨﺎ ﺃﹶﺣ ﺇِﻧﺒِﻲﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ

ﺎﺗِﻚﻤﺎﺕِ ﻋﻨﺑ ﻭﻚﻤﺎﺕِ ﻋﻨﺑ ﻭﻚﻠﹶﻴ ﻋﺃﹶﻓﹶﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪ

"Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu
yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki
yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan
Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara lakilaki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu." [QS
Al-Ahzab : 50]
Dan firman Alloh ta'ala :

ﻦﻬﻨﺴ ﺣﻚﺒﺠ ﺃﹶﻋﻟﹶﻮﺍﺝٍ ﻭﻭ ﺃﹶﺯ ﻣِﻦﻝﹶ ﺑِﻬِﻦﺪﺒﻻ ﺃﹶﻥﹾ ﺗ ﻭﺪﻌ ﺑﺎﺀُ ﻣِﻦﺴ ﺍﻟﻨﺤِﻞﱡ ﻟﹶﻚﻻ ﻳ
"Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan
tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain),
meskipun kecantikannya menarik hatimu" [QS Al-Ahzab : 52]
Maka ayat yang kedua adalah sebagai nasikh bagi ayat yang pertama
menurut salah satu pendapat.
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3. Jika tidak memungkinkan untuk di-naskh, maka diamalkan dengan yang
rojih jika ada dalil yang merojihkan.
Misalnya : hadits Maimunah, bahwa Nabi shollallohu alaihi wa sallam
menikahinya ketika ia dalam keadaan halal (setelah selesai ihrom, pent). Dan
hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi shollallohu alaihi wa sallam menikahi
Maimunah dalam keadaan ia sedang ihrom.
Maka yang rojih adalah hadits yang pertama, karena Maimunah adalah
pelaku kisah tersebut dan ia lebih mengetahui tentang kisahnya, dan juga
karena hadits Maimunah tersebut dikuatkan dengan hadits Abu Rofi'
rodhiyallohu anhu : bahwa Nabi shollallohu alaihi wa sallam menikahinya
(Maimunah) ketika dalam keadaan halal, ia (Abu Rofi') berkata :

ﻤﺎﻬﻨﻴﻮﻝﹶ ﺑﺳ ﺍﻟﺮﺖﻭﻛﹸﻨ
"Ketika itu aku adalah perantara antara keduanya."
4. Jika tidak ada dalil yang merojihkan, maka wajib ditawaqqufkan
(didiamkan) dan tidak ada pada keadaan ini contoh yang shohih.
Yang ketiga : ta'arudh terjadi antara dalil yang umum dan dalil yang khusus,
maka dalil yang umum dikhususkan dengan dalil yang khusus.
Misalnya : sabda beliau shollallohu alaihi wa sallam :

ﺮﺸﺎﺀُ ﺍﻟﻌﻤﻘﹶﺖِ ﺍﻟﺴﺎ ﺳﻤﻓِﻴ
"(Pertanian) yang diairi dengan hujan (zakatnya adalah) sepersepuluh."
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Dan sabda beliau :

ﻗﹶﺔﹲﺪﻖٍ ﺻﺳﺔِ ﺃﹶﻭﺴﻤﻥﹶ ﺧﻭﺎ ﺩﻤ ﻓِﻴﺲﻟﹶﻴ
"Tidak ada zakat pada (hasil pertanian) yang di bawah lima wisq".
Maka hadits yang pertama dikhususkan dengan hadits yang kedua dan
tidak diwajibkan zakat kecuali pada apa-apa yang sampai lima wisq.
Yang keempat : ta'arudh terjadi antara 2 nash, yang salah satunya lebih
umum daripada yang lain dari satu sisi, dan lebih khusus dari sisi lain.
1. Salah satu dalil bertindak sebagai pengkhusus dari keumuman salah satu
dari kedua dalil tersebut, maka dikhususkan dengannya.
Contohnya : firman Alloh ta'ala :

ﺮﺍﹰﺸﻋﺮٍ ﻭﻬﺔﹶ ﺃﹶﺷﻌﺑ ﺃﹶﺭﻔﹸﺴِﻬِﻦ ﺑِﺄﹶﻧﻦﺼﺑﺮﺘﺍﺟﺎﹰ ﻳﻭﻭﻥﹶ ﺃﹶﺯ ﹶﺬﺭﻳ ﻭﻜﹸﻢﻥﹶ ﻣِﻨﻓﱠﻮﻮﺘ ﻳﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻭ
"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan
isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah)
empat bulan sepuluh hari." [QS. al-Baqoroh : 234]
Dan Firman-Nya:

ﻦﻠﹶﻬﻤ ﺣﻦﻌﻀ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻦﻠﹸﻬﺎﻝِ ﺃﹶﺟﻤ ﺍﻟﹾﺄﹶﺣﺃﹸﻭﻻﺕﻭ
"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah
sampai mereka melahirkan kandungannya." [QS. ath-Tholaq : 4]
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Ayat yang pertama bersifat khusus pada wanita yang ditinggal mati
suaminya, dan bersifat umum pada wanita hamil dan yang selainnya. Ayat
yang kedua bersifat khusus pada wanita hamil dan bersifat umum pada
wanita yang ditinggal mati suaminya dan yang selainnya. Akan tetapi dalil
menunjukkan pengkhususan keumuman ayat pertama dengan ayat kedua,
yang demikian karena Subai'ah al-Aslamiyyah melahirkan semalam setelah
kematian

suaminya,

maka

Rosululloh

sholallohu

alaihi

wa

sallam

mengizinkannya untuk menikah lagi. Dengan ini, maka masa 'iddah wanita
hamil adalah sampai ia melahirkan, baik ia adalah wanita yang ditinggal mati
suaminya atau yang selainnya.
2. Jika tidak ada dalil yang bertindak sebagai pengkhusus dari keumuman
salah satu dari kedua dalil tersebut, maka diamalkan dalil yang rojih.
Contohnya : sabda beliau sholallohu alaihi wa sallam :

ِﻦﻴﺘﻛﹾﻌ ﺭﻠﱢﻲﺼﻰ ﻳﺘ ﺣﻠِﺲﺠ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﺠِﺪﺴ ﺍﻟﹾﻤﻛﹸﻢﺪﻞﹶ ﺃﹶﺣﺧﺇِﺫﹶﺍ ﺩ
"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah ia duduk
sebelum ia sholat 2 roka'at."
Dan sabda beliau :

ﺲﻤ ﺍﻟﺸﺏﺮﻐﻰ ﺗﺘﺮِ ﺣﺼ ﺍﻟﹾﻌﺪﻌﻠﹶﺎﺓﹶ ﺑﻟﹶﺎ ﺻ ﻭﺲﻤ ﺍﻟﺸﻄﹾﻠﹸﻊﻰ ﺗﺘﺢِ ﺣﺒ ﺍﻟﺼﺪﻌﻠﹶﺎﺓﹶ ﺑﻟﹶﺎ ﺻ
"Tidak ada sholat setelah sholat shubuh sampai terbitnya matahari, dan
tidak ada sholat setelah sholat ashar sampai terbenamnya matahari."
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Hadits yang pertama bersifat khusus pada tahiyyatul masjid dan bersifat
umum dari sisi waktunya. Dan dalil yang kedua bersifat khusus pada waktu
dan bersifat umum dari sisi jenis sholatnya, mencakup tahiyyatul masjid dan
yang selainnya. Akan tetapi yang rojih adalah mengkhususkan keumumam
hadits kedua dengan hadits pertama, maka boleh sholat tahiyyatul masjid
pada waktu-waktu yang dilarang padanya untuk sholat secara umum, dan
hanya saja kami merojihkan yang demikian karena pengkhususan keumuman
hadits kedua telah tetap pada selain tahiyyatul masjid, seperti meng-qodho'
sholat fardhu dan mengulang seholat jama'ah, sehingga menjadi lemahlah
keumumannya.
3. Dan jika tidak ada dalil dan tidak pula murojjih (dalil yang merojihkan)
untuk mengkhususkan keumuman salah satu dari keduanya, maka wajib untuk
mengamalkan kedua dalil tersebut pada apa-apa yang tidak terjadi
pertentangan di dalamnya, dan tawaqquf (diam) pada bentuk yang kedua
dalil tersebut saling bertentangan padanya.
Akan tetapi tidak mungkin terjadi pertentangan antara nash-nash pada
satu masalah dari sisi yang tidak mungkin untuk di-jama', atau di-naskh, atau
ditarjih; karena nash-nash tidaklah saling membatalkan, dan Rosululloh
shollallohu alaihi wa sallam telah menjelaskan dan menyampaikan, akan
tetapi terkadang yang demikian terjadi pada pendapat seorang mujtahid yang
disebabkan keterbatasannya. Wallohu A'lam.
***
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ِ ﺍﻷَﺩِﻟﱠﺔﻦﻴ ﺑﺐﺗِﻴﺮﺍﻟﺘ

URUTAN DI ANTARA DALIL-DALIL
Jika dalil-dalil yang telah lalu (al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas)
sepakat atas suatu hukum atau salah satu dalil tersebut menyendiri tanpa ada
yang menyelisihinya maka wajib untuk menetapkan hukumnya. Dan jika
terjadi ta'arudh dan mungkin untuk dijama' maka wajib untuk dijama',
seandainya tidak mungkin untuk dijama' maka dilakukan naskh jika telah
sempurna syarat-syarat naskh tersebut.
Dan jika tidak mungkin untuk dilakukannya naskh, maka wajib untuk
ditarjih.
Maka lebih diutamakan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah :
Nash daripada dzohir.
Dzohir daripada mu'awwal.
Manthuq (yang tersurat) daripada mafhum (yang tersirat).
Mutsbit (yang menetapkan) daripada nafi (yang meniadakan).
Yang memindahkan dari hukum asal ( )ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﻞdaripada yang tetap di
atas hukum asal tersebut ()ﺍﳌﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ, karena pada yang memindahkan dari
hukum asal terdapat tambahan ilmu.
Keumuman yang mahfudz (yakni yang tidak terkhususkan) daripada yang
tidak mahfudz.
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Dalil yang memiliki sifat untuk diterima lebih banyak daripada dalil yang
memiliki sifat untuk diterima kurang darinya.
Pelaku kejadian daripada yang selainnya.
Dan didahulukan dalam ijma' : qoth'i daripada dzonni.
Dan didahulukan dalam qiyas : jali daripada khofi.
***
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ﻔﹾﺘِﻲﺘﺴﻔﹾﺘِﻲ ﻭﺍﻟـﻤﺍﻟـﻤ

MUFTI DAN MUSTAFTI
Mufti ( )ﺍﳌﻔﱵ:

ٍﻋِﻲﺮﻜﹾﻢٍ ﺷ ﺣﻦ ﻋﺒِﺮﺍﳌﹸﺨ
"Orang yang mengabarkan/memberitahu suatu hukum syar'i."
Mustafti ( )ﺍﳌﺴﺘﻔﱵ:

ٍﻋِﻲﺮﻜﹾﻢٍ ﺷ ﺣﻦﺎﺋِﻞﹸ ﻋﺍﻟﺴ
"Orang yang bertanya tentang suatu hukum syar'i."
SYARAT-SYARAT FATWA :
Disyaratkan untuk bolehnya seseorang berfatwa dengan syarat:
1. Seorang Mufti mengetahui tentang suatu hukum dengan yakin atau dzonn
rojih (persangkaan kuat), dan jika ia tidak mengetahui maka wajib
baginya untuk tawaqquf.
2. Pertanyaan digambarkan dengan sempurna (jelas), agar lebih kokoh
dalam menghukuminya, karena "( "ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﺮﻉ ﻋﻦ ﺗﺼﻮﺭﻩpenentuan hukum
atas sesuatu merupakan cabang dari penggambarannya).

127

Ushul Fiqih ()ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
Jika makna perkataan mustafti masih rancu bagi mufti maka ia
bertanya kepada mustafti tentang pertanyaannya itu, jika pertanyaannya
butuh untuk dirinci maka mufti minta agar pertanyaannya dirinci, atau ia
yang menyebutkan jawabannya secara rinci. Jika ia ditanya tentang
seseorang laki-laki yang mati meninggalkan anak perempuan, saudara
laki-laki dan 'am syaqiq (paman/saudara laki-laki dari ayah yang se-ayah
dan se-ibu, pent), maka mufti bertanya tentang saudara laki-laki
tersebut, apakah ia se-ibu saja (Akh li Umm, pent) atau tidak? atau ia
merinci dalam jawabannya; jika se-ibu saja maka tidak mendapat apaapa, dan sisanya setelah bagian anak perempuan adalah untuk paman,
dan jika saudara laki-laki tersebut tidak hanya se-ibu saja (yakni Akh
Syaqiiq atau Akh li Abb, pent), maka sisa warisan setelah bagian anak
perempuan adalah untuk saudara laki-laki tersebut.
3. Seorang mufti dalam keadaan tenang sehingga ia mampu menggambarkan
masalah dan menerapkannya pada dalil-dalil syar'i, maka janganlah
seorang berfatwa dalam keadaan pikirannya sedang sibuk dengan marah,
sedih, bosan atau yang selainnya.
DISYARATKAN DALAM WAJIBNYA BERFATWA DENGAN SYARAT-SYARAT :
1. Telah terjadinya kejadian yang ditanyakan tersebut, jika belum terjadi
maka tidak wajib untuk berfatwa dikarenakan tidak mendesak, kecuali
jika maksud penanya adalah untuk belajar maka tidak boleh bagi mufti
untuk menyembunyikan ilmu, bahkan ia menjawabnya kapanpun penanya
bertanya pada setiap keadaan.
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2. Dia tidak mengetahui kondisi penanya bahwa maksudnya bertanya adalah
untuk

berlebih-lebihan,

atau

mencari-cari

rukhshoh,

atau

untuk

mempertentangkan antara pendapat para 'ulama yang satu dengan yang
lain, atau yang selainnya dari maksud-maksud yang buruk. Jika ia
mengetahui hal tersebut dari kondisi penanya, maka ia tidak wajib
berfatwa.
3. Fatwa tersebut tidak menimbulkan mudhorot yang lebih besar, jika
dengan fatwa tersebut akan timbul mudhorot yang lebih besar, maka ia
wajib diam untuk menolak mafsadat yang lebih besar dengan yang lebih
ringan.
YANG DIHARUSKAN BAGI MUSTAFTI:
Diharuskan 2 perkara bagi Mustafti:
Yang pertama : ia menginginkan kebenaran dari pertanyaannya tersebut
dan

beramal

dengannya,

bukan

untuk

mencari-cari

rukhshoh

dan

menyudutkan mufti, dan yang selain itu dari niat-niat yang buruk.
Yang kedua : ia tidak meminta fatwa kecuali dari orang yang tahu, atau
yang ia duga kuat bahwa orang itu mampu berfatwa.
Dan selayaknya ia untuk memilih di antara 2 orang mufti yang lebih
berilmu dan lebih waro', dan dikatakan : yang demikian adalah wajib.
***
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ﺎﺩﺘِﻬﺍﻹِﺟ

IJTIHAD
DEFINISINYA :
Ijtihad secara bahasa :

ٍّﺎﻕﺮٍ ﺷﺍﻙِ ﺃﹶﻣﺭﺪِ ﻟِﺈِﺩﻬﺬﹾﻝﹸ ﺍﻟﹾﺠﺑ
"Mengerahkan kesungguhan untuk memperoleh suatu perkara yang
berat."
Secara istilah :

ٍﻋِﻲﺮﻜﹾﻢٍ ﺷﺍﻙِ ﺣﺭﺪِ ﻟِﺈِﺩﻬﺬﹾﻝﹸ ﺍﻟﹾﺠﺑ
"Mengerahkan kesungguhan untuk mengetahui suatu hukum syar'i."
Mujtahid :

 ﻟِﺬﹶﻟِﻚﻩﺪﻬﺬﹶﻝﹶ ﺟ ﺑﻦﻣ
"Orang yang mengerahkan kesungguhannya untuk hal tersebut."
Syarat-syarat Ijtihad:
Ijtihad memiliki syarat-syarat, di antaranya :
1. Ia mengetahui dalil-dalil syar'i yang dibutuhkan dalam ijtihadnya, seperti
ayat-ayat hukum dan hadits-haditsnya.
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2. Ia mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan keshohihan hadits dan
kedho'ifannya, seperti mengetahui sanad-sanadnya dan para perowinya
dan lain-lain.
3. Ia mengetahui nasikh dan mansukh dan tempat-tempat terjadinya ijma',
sehingga ia tidak menghukumi dengan suatu hukum yang sudah mansukh
atau menyelisihi ijma'.
4. Ia

mengetahui

dalil-dalil

yang

diperselisihkan

hukumnya

dari

pengkhususan, atau taqyid, atau yang semisalnya, sehingga ia tidak
menghukumi dengan yang menyelisihi hal tersebut.
5. Ia mengetahui bahasa ('Arab, pent), dan ushul fiqih yang berhubungan
dengan

penunjukkan-penunjukkan

lafadz,

seperti

umum,

khusus,

muthlaq, muqoyyad, mujmal, mubayyan, dan yang semisal itu, sehingga
ia menghukumi dengan apa yang menjadi konseskuensi penunjukkanpenunjukkan tersebut.
6. Ia memiliki kemampuan untuk kokoh dalam menggali hukum-hukum (beristimbath) dari dalil-dalilnya.
Dan ijtihad terkadang terbagi-bagi, terkadang pada satu bab dari bab-bab
ilmu, atau pada satu permasalahan dari masalah-masalahnya.
YANG HARUS DILAKUKAN SEORANG MUJTAHID:
Seorang mujtahid harus mengerahkan kesungguhannya dalam mencari
yang benar, kemudian menghukumi dengan apa yang nampak baginya, jika ia
benar maka ia akan mendapat 2 ganjaran; ganjaran atas ijtihadnya dan
ganjaran atas mendapatkan yang benar, karena dalam mendapatkan
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kebenaran berarti ia telah menampakkan yang benar dan mengamalkannya.
Dan jika ia salah maka ia mendapat satu ganjaran dan kesalahannya
diampuni, berdasarkan sabda Rosululloh shollallohu alaihi wa sallam :

 ﰒ ﺃﺧﻄﺄ ﻓﻠﻪ ﺃﺟﺮ، ﻭﺇﺫﺍ ﺣﻜﻢ ﻓﺎﺟﺘﻬﺪ، ﰒ ﺃﺻﺎﺏ ﻓﻠﻪ ﺃﺟﺮﺍﻥ،ﺇﺫﺍ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻓﺎﺟﺘﻬﺪ
"Jika seorang hakim menghukumi sesuatu dan berijtihad lalu benar, maka
ia mendapat dua ganjaran. Dan jika ia menghukumi dan berijtihad lalu salah,
maka ia mendapat satu ganjaran."
Dan jika hukum tersebut belum nampak baginya, maka ia wajib untuk
tawaqquf dan boleh baginya untuk bertaqlid ketika itu karena darurat.
***
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ﻘﹾﻠِـْﻴﺪﺍﻟﺘ

TAQLID
DEFINISINYA :
Secara bahasa :

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﻖ ﳏﻴﻄﺎﹰ ﺑﻪ ﻛﺎﻟﻘﻼﺩﺓ
"Meletakkan sesuatu di leher dengan melilitkan padanya seperti tali kekang."
Secara istilah :

ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻗﻮﻟﻪ ﺣﺠﺔ
"Mengikuti perkataan orang yang perkataannya bukan hujjah."
Keluar dari perkataan kami : (" )ﻣﻦ ﻟـﻴﺲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺣﺠـﺔorang yang perkataannya
bukan hujjah" : ittiba' (mengikuti) Nabi sholallohu alaihi wa sallam,
mengikuti ahlul ijma', dan mengikuti shahabat jika kita katakan bahwa
perkataan shahabat tersebut adalah hujjah, maka mengikuti salah satu dari
hal tersebut tidaklah dinamakan taqlid, karena hal ini merupakan ittiba'
kepada hujjah. Akan tetapi terkadang disebut sebagai taqlid dari sisi majaz
dan perluasan bahasa.
TEMPAT-TEMPAT TERJADINYA TAQLID ()ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ:
Taqlid dapat terjadi dalam dua tempat :
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Yang pertama : seorang yang taqlid (muqollid) adalah orang awam yang
tidak mampu mengetahui hukum (yakni ber-istimbath dan istidlal, pent)
dengan kemampuannya sendiri, maka wajib baginya taqlid. Berdasarkan
firman Alloh sholallohu alaihi wa sallam :

ﻮﻥﹶﻠﹶﻤﻌ ﻻ ﺗﻢﺘﻞﹶ ﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮِ ﺇِﻥﹾ ﻛﹸﻨﺄﹶﻟﻮﺍ ﺃﹶﻫﻓﹶﺎﺳ
"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika
kamu tidak mengetahui." [QS. an-Nahl : 43]
Dan hendaknya ia mengikuti orang (yakni 'ulama, pent) yang ia dapati
lebih utama dalam ilmu dan waro'(kehati-hatian)nya, jika hal ini sama pada
dua orang ('ulama), maka hendaknya ia memilih salah seorang diantara
keduanya.
Yang kedua : terjadi pada seorang mujtahid suatu kejadian yang ia harus
segera memutuskan suatu masalah, sedangkan ia tidak bisa melakukan
penelitian maka ketika itu ia boleh taqlid. Sebagian 'ulama mensyaratkan
untuk bolehnya taqlid : hendaknya masalahnya (yang ditaqlidi) bukan dalam
ushuluddin (pokok agama/aqidah, pent) yang wajib bagi seseorang untuk
meyakininya; karena masalah aqidah wajib untuk diyakini dengan pasti, dan
taqlid hanya memberi faidah dzonn (persangkaan).
Dan yang rojih (kuat) adalah bahwa yang demikian bukanlah syarat,
berdasarkan keumuman firman Alloh sholallohu alaihi wa sallam :

ﻮﻥﹶﻠﹶﻤﻌ ﻻ ﺗﻢﺘﻞﹶ ﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮِ ﺇِﻥﹾ ﻛﹸﻨﺄﹶﻟﻮﺍ ﺃﹶﻫﻓﹶﺎﺳ
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"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika
kamu tidak mengetahui." [QS. an-Nahl : 43]
Ayat ini adalah dalam konteks penetapan kerosulan yang merupakan
ushuluddin, dan karena orang awam tidak mampu untuk mengetahui (yakni
ber-istimbath dan istidlal, pent) kebenaran dengan dalil-dalinya Maka jika ia
memiliki udzur dalam mengetahui kebenaran, tidaklah tersisa (baginya)
kecuali taqlid, berdasarkan firman Alloh sholallohu alaihi wa sallam :

ﻢﺘ ﹶﻄﻌﺘﺎ ﺍﺳ ﻣﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﻓﹶﺎﺗ
"Bertakwalah kepada Alloh semampu kalian." [QS. at-Taghobun : 16]
JENIS-JENIS TAQLID :
Taqlid ada dua jenis : umum dan khusus.
1. Taqlid yang umum : seseorang berpegang pada suatu madzhab tertentu
yang ia mengambil rukhshoh-rukhshohnya1 dan azimah-azimahnya2 dalam
semua urusan agamanya.
Dan para 'ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ini. Diantara
mereka ada yang berpendapat wajibnya hal tersebut dikarenakan
(menurut mereka, pent) orang-orang muta-akhirin memiliki udzur (tidak
1

Rukhshoh ( )ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ: (" )ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﳋﺼﻮﺹ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ ﻗﺎﻋﺪﺍﹰ ﺃﻭ ﻣﻀﻄﺠﻌﺎﹰApa-apa yang

tetap dengan dalil syar'i yang khusus pada kondisi adanya udzur; seperti sholat sambil
duduk atau berbaring". Pent
2

Azimah ()ﺍﻟﻌﺰﳝﺔ: (" )ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻋﺎﹰ ﻟﻐﲑ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ ﻗﺎﺋﻤﺎﹰApa-apa yang tetap/berlaku secara

syar'i, bukan dalam kondisi adanya udzur; seperti sholat sambil berdiri. pent
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mampu, pent) untuk ber-ijtihad; diantara mereka ada yang berpendapat
haramnya hal tersebut karena apa yang ada padanya dari keharusan yang
mutlak dalam mengikuti orang selain Nabi sholallohu alaihi wa sallam.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata : "Sesungguhnya dalam
pendapat yang mewajibkan taat kepada selain Nabi dalam segala
perintah

dan

larangannya

adalah

menyelisihi

ijma'

dan

tentang

kebolehannya masih dipertanyakan."
Beliau juga berkata : "Barangsiapa memegang suatu madzhab
tertentu, lalu ia melaksanakan yang menyelisihi madzhabnya tanpa taqlid
kepada 'ulama lain yang memberinya fatwa dan tanpa istidlal dengan
dalil yang menyelisihinya, dan tanpa udzur syar'i yang menunjukkan
halalnya perbuatan yang dilakukannya, maka ia adalah orang yang
mengikuti hawa nafsunya, pelaku keharoman tanpa ada udzur syar'i, dan
ini adalah mungkar. Adapun jika menjadi jelas baginya apa-apa yang
mengharuskan adanya tarjih pendapat yang satu atas yang lainnya, baik
dengan dalil-dalil yang terperinci jika ia tahu dan memahaminya, atau ia
melihat salah seorang 'ulama yang berpendapat adalah lebih 'aalim (tahu)
tentang masalah tersebut daripada 'ulama yang lain, yang mana 'ulama
tersebut

lebih

bertaqwa

kepada

Alloh

terhadap

apa-apa

yang

dikatakannya, lalu orang itu rujuk dari satu pendapat ke pendapat lain
yang seperti ini maka ini boleh, bahkan wajib dan al-Imam Ahmad telah
menegaskan akan hal tersebut.
2. Taqlid yang khusus : seseorang mengambil pendapat tertentu dalam
kasus tertentu, maka ini boleh jika ia lemah/tidak mampu untuk
mengetahui yang benar melalui ijtihad, baik ia lemah secara hakiki atau
ia mampu tapi dengan kesulitan yang sangat.
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FATWA SEORANG MUQOLLID (ORANG YANG BERTAQLID):
Alloh sholallohu alaihi wa sallam berfirman:

ﻮﻥﹶﻠﹶﻤﻌ ﻻ ﺗﻢﺘﻞﹶ ﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮِ ﺇِﻥﹾ ﻛﹸﻨﺄﹶﻟﻮﺍ ﺃﹶﻫﻓﹶﺎﺳ
"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (ِﻞﹶ ﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮ)ﺃﹶﻫ
jika kamu tidak mengetahui." [QS. an-Nahl : 43]
Dan ahludz dzikr (ِـﻞﹶ ﺍﻟـﺬﱢﻛﹾﺮ )ﺃﹶﻫmereka adalah ahlul ilmi, dan muqollid
bukanlah termasuk ahlul ilmi yang diikuti, akan tetapi ia hanya mengikuti
orang lain.
Abu Umar Ibnu Abdil Barr dan yang selainnya berkata: "Manusia telah berijma' bahwa muqollid tidak terhitung sebagai ahli ilmu, dan bahwa ilmu
adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya." Ibnul Qoyyim berkata: "Yang
demikian sebagaimana dikatakan oleh Abu Umar, karena manusia tidak
berbeda pendapat bahwa ilmu adalah pengetahuan yang dihasilkan dari dalil.
Adapun jika tanpa dalil, maka ini adalah taqlid." Kemudian setelah itu Ibnul
Qoyyim menyebutkan 3 pendapat tentang bolehnya fatwa dengan taqlid:
Yang pertama: tidak boleh berfatwa dengan taqlid karena taqlid
bukanlah ilmu, dan berfatwa tanpa ilmu adalah harom. Ini merupakan
pendapat kebanyakan al-Ash`haab (yakni 'ulama Hanabilah, pent) dan
kebanyakan (jumhur) Syafi'iyyah.
Yang kedua : bahwa hal tersebut boleh dalam masalah yang berkaitan
dengan dirinya sendiri, dan seseorang tidak boleh taqlid dalam masalah yang
ia berfatwa dengannya kepada orang lain.
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Yang ketiga : bahwa hal tersebut boleh ketika ada hajat (keperluan) dan
tidak adanya seorang 'aalim mujtahid, pendapat ini merupakan pendapat
yang paling benar dan pendapat ini dilakukan. Selesai perkataannya (Ibnul
Qoyyim, pent).
Dan dengan ini maka sempurnalah apa yang kami ingin menulisnya dalam
kesempatan yang singkat ini, kita memohon kepada Alloh agar memberikan
kepada kita petunjuk dalam perkataan dan perbuatan, dan menutup amalamal kita dengan kesuksesan, sesungguhnya ia Maha Memberi dan Maha
Pemurah, sholawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad dan
keluarganya.
***
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MAROJI'

1. al-Qomus al-Muhith : al-Fairuz Abadi.
2. al-Kaukabul Munir syarh Mukhtashor at-Tahrir : al-Futuhi.
3. Minhaajul Ushul dan Syarahnya : matan oleh al-Baidhowi, pensyarahnya
majhul bagi kami.
4. Syarhu Jam'il Jawami' wa Hasyiyatuhu : Syarah oleh al-Muhli dan
Hasyiyah oleh al-Bunani.
5. Roudhotun Nadzir dan syarahnya : pokok-nya oleh al-Muwaffiq, dan
syarah oleh Abdul Qodir bin Badron.
6. Hushulul Ma'mul min 'Ilmil Ushul : Muhammad Shiddiq.
7. al-Madkhol ila Madzhabi Ahmad ibni Hanbal : Abdul Qodir bin Badron.
8. Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq min Ilmil Ushul : asy-Syaukani.
9. Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah : penyusun : Abdurrahman bin
Qosim.
10. al-Muswaddah fi Ushulil Fiqh : Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, ayah dan
kakeknya.
11. Zaadul Ma'ad : Ibnul Qoyyim.
12. I'lamul Muwaqqi'in : Ibnul Qoyyim.
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